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kedves olvasó!

Aquincum
Aranyhegy

Az Anziksz: sokszínű üdvözlet a kultúra városából

Belső-Óbuda

Szeretjük lakóhelyünket, városunkat, városrészün-

esszé erejéig a tudomány-

Békásmegyer-Ófalu

a virágok városa, a vizek városa, a hősök városa, a hűség

történetet érintő kérdé-

Csillaghegy

mus, a hétköznapi hazaszeretet valódi természetrajzi

Csúcshegy

eposzi jelzőket.

Filatorigát

nincs, de vannak hegyeink, dombjaink, völgyeink, folyó-

Hármashatárhegy

mocsár, barlang, nem is egy…

szerkezetében, tartalmában egyaránt azt a sokszínűséget

Kaszásdűlő

kezet nem ezekre utal, hanem emberi lényünk legfonto-

városa egyre gazdagabb szellemi életének sajátja. Eklek-

Mátyáshegy

Óbuda a kultúra városa, egyáltalán nem esünk túlzásba. A

Mocsárosdűlő

lógiai) fogalmak egyike, magában foglalja a felhalmozott

Óbudai-sziget

együttélés normáit, szokásrendszerét, a tudást, a hitet, az

Békásmegyer

ket állandó jelzőkkel illetni. Így lehet egy-egy település

városa, és ez legtöbbször így is van rendjén: a patriotizvagy történelmi tények alapján osztja magára a már-már

Óbuda is oszthatna ilyeneket. Tengerünk ugyan

partunk, szigetünk, vannak patakjaink, tavaink, akad
Számomra mégis a legkedvesebb állandó jelzős szer-

sabb hordozójára, a kultúrára. Amikor azt mondjuk, hogy

kultúra, tudjuk, a legáltalánosabb (szakembereknek: ontoés születőben lévő anyagi és szellemi javak összességét, az
erkölcsöt, a hagyományokat és még a közös álmokat is.

Az Óbudai Anziksz erről a hatalmas birodalomról

Remetehegy
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közös gondolkodásban, a

közös jövő megálmodásában,

kigondolásában,

megtervezésében.

Nem szakfolyóirat, hanem magazin született, amely

kívánja egyszerre tükrözni és szolgálni, amely a kultúra

tikus lesz tehát, de kerüli a bulvárlapok művi sokszínűségét. Helyi lap lesz, de nem lesz provinciális. Teret ad a
városrész alkotóinak, de számít az elszármazottak és a

nagyközönség tevékeny részvételére. Élvezetes és hiteles

lap kíván lenni, s nem utolsósorban olyan újmódi almanach, amelyre büszke lehet a mai közösség, s amelyet
forrásmunkaként forgathatnak majd utódaink.

A patriotizmust, a szülő- és lakóhely szeretetét gyak-

önkormányzat jóvoltából létrejött ez a magazin, s már a

vánja megosztani két személy közös örömét mással. A

Római-part

második számát tarthatja kezében az érdeklődő olvasó.

Solymárvölgy

egyre terebélyesedő kulturális intézményrendszerének

Táborhegy

ra gondoljunk, ne csak a múzeumokra, könyvtárakra,

Testvérhegy

egyéb közösségi terekre is, amelyek a kultúra korántsem

Törökkő

közösségekre, a nemzetiségi szervezetekre vagy az isko-

Nem könnyű a dolga: kapcsolódnia kell a városrész

kínálatához (ne csak a kulturális központra és filiáiszínház- és koncerttermekre, hanem azokra a szaporodó

másodlagos színhelyei: az idősek klubjaira, az egyházi

FotÓ: Assay Péter

közösségépítést szolgáló

ran hasonlítják a szerelemhez. Suta hasonlat. A szerelem

egy helyi írott kulturális fórum. Most végre a kultúrabarát

Ürömhegy

sekben, részt kell vennie a

akar folyamatos tudósítást adni. Évtizedek óta hiányzott

Rómaifürdő

Újlak

nak is, legalábbis a hely-

lákra épülő kultúraközvetítésre, sőt még a vendéglőkben
egyre gyakoribb rendezvényekre is).

A lapnak vállalnia kell a szellemi kultúra hagyomá-

nyos formáinak ápolását, tehát helyet kell adnia az irodalomnak, a képző- és fotóművészetnek, legalább egy-egy

– hagyományosan – kizárólagosságra törekedik, nem kívárosrész iránt érzett „szerelem” ennek az ellenkezője.

Mindenkivel meg akarja osztani a közös örömöt, min-

denkit részesíteni akar a befogadás eksztázisában. És
ez így van jól. Ez a néhány sor egy korrekt, igaz jegyzet

igényével íródott. Nem érzelmekkel, tényekkel operált.
Hadd fejezzem be ennek jegyében! Az elmúlt néhány évben – az országos trendektől eltérően – Óbudán szeretni

való kulturális intézmények és színterek egész sora jött

létre. Élettel teli, emberi közösségeket formáló közösségi
terek. Ezek testvére lesz az Anziksz, reményeink szerint

számról számra növekvő számú igényes olvasó – mondjuk így: szerelmetes patrióta – örömére.

Gyimesi László
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szín

Hogy került Óbudára az előadás?

Igen, ez is nagy tanulság vele kapcsolatban. Rengeteg

Harsányi Mária, a Társaskör igazgatója talált meg min-

Lassan szinte népzenévé válik az életműve. Seress kü-

ket – engem és a Kék Duna Koncert-Szalonzenekart. A

Ezért a Seress-estért a Társaskörbe kell jönni

zenekarral első alkalommal szintén ezen a szent helyen

találkoztam. Én Krúdy szövegeket olvastam fel, ők pedig muzsikáltak. Percek alatt barátságba keveredtünk,

Fesztbaum Béla a Szomorú vasárnap szerzőjéről mesél

a következő alkalommal már énekeltem is velük egy

jót. Nagyon gyorsan és viharosan alakult ki a szimpá
tia közöttünk, legalábbis én

Idestova második éve az Óbudai Társaskör programsorozatának egyik legsikeresebb műsora a Dalok a Kispipából

így gondolom, és remélem,

című, Seress Rezső műveiből összeállított est. Az előadás szerkesztője és főszereplője Fesztbaum Béla Jászai-díjas

hogy ők sem vélekednek

színművész. A mindig teltházat vonzó program, amely a Társaskör felkérésére jött létre, és kizárólag itt látható, nem

másként.

csak dalokról szól, hiszen közben megismerjük a leghíresebb magyar dalszerző rendkívüli életét is.

Ami az estet illeti, engem
régóta érdekelt a Seress-té-

szövegei átszivárogtak, valahogy áttüremkedtek több
korszakon is. Ha 2015-ben az Óbudai Társaskör udvarán

az ember eljátszik tizennyolc-húsz Seress dalt, azok egyszerűen ismerősek, a jelenben szólnak, ma is eleven hú-

rokat pendítenek meg. Akkor is, ha valakinek fogalma
sincs, hogy Seresst hallgat,
egy kivételes alkotó és szerző műveit.

Róla mondták, hogy nem
muzsikus, hanem zseni?

szempontból megkerülhetetlen Müller Péter darabja,

Igen, a Kispipa vendéglő egykori Seress vendégkönyvé-

Gyula–Voith Ági nevével fémjelzett előadásai az 1980-as

niig a legnagyobb méltóságok, államfők írtak bele. Ottó

a Szomorú vasárnap, illetve annak legendás, Bodrogi
évekből. Tehát régóta érdekelt a dolog, és egyszer csak
megérkezett ez a felkérés egy Seress-estre. Ráadásul

nem a már létező darabra, hanem egy önálló műsorra,
ami azért töltött el külön örömmel, mert ilyenkor szinte mindent a nulláról lehet kezdeni. Nagyon szeretem

az olyan munkákat, amelyekhez valamit össze lehet
szerkeszteni, meg lehet írni, föl lehet építeni, ki lehet

találni. A tavalyi nyarat a Seress-est összeállításával töl-

töttem. Kiválogattam a dalokat, megszerkesztettem az
előadás felépítését. A zenészekkel a tavalyi évad elején

ben sorakoztak a dedikációk. A walesi hercegtől ToscaniKlemperer karmester írta az említett dedikációt: „Nem

muzsikus, csak zseni!”. Azt hiszem, ezzel mindent elmondott Seressről. Mindenféle zenei képzettség, zenei

alapismeretek nélkül olyan dalokat komponált, amelyek
túléltek nemzedékeket, történelmi változásokat, és itt
vannak velünk 2015-ben is.

Ez az est nemcsak a zenéről, hanem Seress Rezső életéről is szól. Mennyire dolgozták fel az életrajzát?

találkoztunk, nagyon kevés próbánk volt. Három-négy

Az est elején meg is említem, mert így pontos a műsor

is jött a novemberi bemutató. Eredetileg egy előadás-

életrajz is egyben. Egy legenda keveredik itt, aminek na-

alkalommal összejátszottuk a dalokat, és aztán már el

ban gondolkodtunk a szerző születésének 125. évfordulója alkalmából. Azt a legmerészebb álmainkban sem
reméltük, hogy még idén is teltházak előtt játszhatjuk

majd. Szerencsére a közönség szeretete, érdeklődése az

Óbudai Társaskör színpadán tartja a műsort. Nekem az-

felkonferálása, hogy az esten lesz majd valódi és kitalált
gyon fontos része az a bizonyos, Müller Péter által megírt

színdarab, ami a ’80-as évek elején-közepén, amikor ez a

színdarab született, életet lehelt a legendába, és ami utána elkezdte élni a saját életét.

óta is nagyon nagy örömöm van benne és a zenekarnak

Amikor Müller Péter a nyolcvanas években megírta a

előadást. Hálás vagyok érte az Óbudai Társaskörnek és

Seress Rezsőt.

is. A közönség máig kitüntetett szeretettel fogadja az

FotÓk: Bánlaki Szabolcs

lönleges tehetségét és érzékét dicséri, hogy a dalai, dal-

„Ottó Klemperer karmester
írta ezt a dedikációt:
»Nem muzsikus, csak zseni!«”

ma, ennek a zseniális figurának a sorsa, története. Ilyen
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daláról már szinte nem is tudjuk, hogy azokat is ő írta.

Harsányi Marinak.

Ezeken az estéken kiderül, hogy ezeket a dalokat az is
ismeri, aki sosem hallott még Seress Rezsőről...

darabját, még sokan éltek, akik személyesen ismerték

Sokan éltek még, nyilván tudott beszélgetni ezzel-az-

zal, plusz hozzátette a saját termékeny írói fantáziáját.
Mint egy másik alkotó elme, találkozott ezzel a jelen-

séggel. Amikor Müller Péterrel arról beszélgettem,
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hogy épp egy ilyen esten dolgozom, és pár gondolatot

A dalszerzők világában ő a Puskás. Egyetlen magyar

Ahogyan őt bántották, abba nagyon sokan belehaltak.

Igen, egy bűnügyi újságíróról van szó, úgy hívják őt, hogy

telettel kérem, hogy járuljon hozzá, akkor azt felelte:

tudom, hogy ez mennyire jó, de talán még Bartók Bélá-

Mindenhonnan megkapja a magáét ez a történelem

mal már interjúzott Seress-sel. Sőt, talán az első interjúját

vagy momentumot idéznék a darabjából, ezért tisz-

igen, de természetesen tudja ugye, hogy nem minden
úgy történt, ahogy én azt leírtam. Például már a szü-

nál is többen hallották már Seress Rezső nevét.

letésének az időpontja is bizonytalan. Amikor az estre

Az ’50-es évek elején, amikor újra játszani kezdett, „azt

megkeresett egy Seress-életrajzíró, hogy a 125. jubileum

szakasza. Bartókkal és Kodállyal együtt tették indexre.

készültünk, a 125. évforduló méltó megünnepléseként,
valószínűleg nem stimmel, mert valójában nem is ak-

kor született. Sok a legenda Seress körül. Az élete tényei
úgy szivárogtak át a valóság

és a művészi feldolgozá-

sok szűrőjén, akár a dalai.

Mindaz, amit tudunk róla,
és amennyit én is elmondok,

az olyan kitaláció, ami akár
történhetett volna így is.

a régi világot hagyjuk” jelszóval neki is volt egy eltiltási

Saját elmondása szerint arra volt a legbüszkébb egész
életében, hogy ezzel a két nagyszerű zeneszerzővel

„Bartókkal és Kodállyal együtt tették
indexre. Saját elmondása szerint arra
volt a legbüszkébb egész életében, hogy
ezzel a két nagyszerű zeneszerzővel
együtt került margóra.”

Kinek a kitalációja? A kor-

együtt került margóra.

Azt mondja, szinte minden
est után meglepik egy-egy
történettel a nézők.

Valóban. A legutóbbi estén,

amikor itt az Óbudai Társaskörben ezt játszottam, meg-

társaké, akik ismerték, a körülötte kialakult városi le-

hatottan és párás szemmel hozzám lépett egy idősebb

hozta őket létre?

lesz képes elaludni. Tudnom kell – folytatta –, hogy ő

gendákból táplálkozik, vagy pedig a szerző fantáziája

Azt hiszem, hogy is-is. Ahogy említette, a kortársak és

a körülötte kialakult világ is sokat tett hozzá a legendáriumához. Én nem ismerhettem, de az elmúlt előadások

során majdnem mindegyik alkalommal jött hozzám egyegy idősebb úr vagy hölgy, aki azt mondta, hogy még

látta, hallotta valahol. Valóban a korszak meghatározó
figurája lehetett ő a pesti éjszakában…

Nem is fontos feltételes módba tenni, mert tényleg az volt.
Így van. Történetei, a szellemessége, a humora, az egész

színpadán. Seress mint egy antenna működik, hiszen

benne is, mint minden igazi művészben van egyfajta

antenna-funkció. Valamit hamarabb érez, érzékel, amit
felerősítve, máshogy rezonálva képes átadni az őt figye-

lő, hallgató, szerető közösségnek. Ez a kis ember ebbe a
szomorú, szerelmes dalba mindent belejátszott, beleírt,

és a világ bele is hallotta, ami akkor már benne volt a
levegőben.

Érdekes a dal szövegírója is.

egy szerelmi bánatában írt versikéjét Seressnek, mert azt

gondolja, hogy ő írhatná hozzá a legjobb zenét. És egyszer
csak a Kulacs gyötrődő, részeg hajnalaiban Seress megírja
ezt a dalt. Természetesen – még egyszer a képzetlenségről –

ez a dal nem maradt volna fenn, ha nem akadt volna valaki,
aki lekottázza, magyarul játszhatóvá és megmenthetővé teszi, hogy ne maradjon egy fütyült vagy csak dúdolt sláger.

Találnak egy embert, aki ezt megteszi, és egészen addig egy

kiadónál dekkol a dal, amíg a korszak egyik emblematikus
énekese, Kalmár Pál föl nem veszi a műsorára. Lát vagy inkább hall benne valamit, és onnantól kezdve szinte gombnyomásra és megállíthatatlanul megindul.

teherautó. Amikor kilépett az ajtón, mögötte még zongorázott a Seress. Most is lúdbőrzik a hátam, amikor ezt

elmesélem. Ebben a jelenetben kicsiben benne van az,

hogyan kapcsolódott össze a történelem és ez a kis em-

berke. Megmutatja, hogy egy-egy dal milyen sebeket tud
feltépni vagy gyógyítani.

láláig. Volt munkaszolgálatos, és hajkurászták Rákosi
tes pofonviharokból, egészen addig, amíg maga nem
döntött úgy, hogy már elege van.

nap, ez a kettő nem választható el egymástól. Persze az is

rópai élettörténet az övé. Egy kicsit bántja ez a rendszer,

az emberek köztudatában.

szülődik valami rettenetes tragédia a világtörténelem

látó helyiség, ami most zárva van. Ez az újságíró elhozza

húst, effektíve onnan vándorolt ki, ott szedte őt össze a

Emblematikus sors valóban. Ezt is magával hurcolja a Se-

érdekes, hogy a Szomorú vasárnap mint sláger miként él

pén születik. Látszólag még nincs nagy baj, de már ké-

Kispipa. A Kulacs egy New York Kávéház mögötti vendég-

te –, 1956-ban a Kispipában ette az utolsó szelet rántott

hallgatják a dalait sokadik alkalommal itt az Óbudai Társaskörben. Van Seress és van körülötte a Szomorú vasár-

Seress-minőség esszenciája. Ez a dal a ’30-as évek köze-

lacsban, mert ebben az időszakban ez a helyszín, nem a

volt, eljött megnézni ezt az estet. Annak idején – mesél-

alatt is. Valahogy mindig ép bőrrel került ki a rettene-

az est létrejött, és amiért most mi is beszélgetünk. Ezért

morú vasárnap című dal legendája tulajdonképpen a

is vele készíthette, és nyilván hallotta őt többször a Ku-

ra, de azért időnként hazalátogat, és ha már épp itthon

adj’ Isten, annak a korszaknak a tragédiáját, a hangula-

getni, amelyek mindmáig aktuálisak. Ez az, ami miatt ez

alkotott, képes volt termékenyen fogalmazni. A Szo-

Ausztráliából jött haza. Nem jár gyakran Magyarország-

Seresst végigpofozta a történelem, születésétől a ha-

tát, és egyáltalán olyan érzelmi húrokat volt képes pen-

színpadán álló kis ember, de valahogy mégis végig

Jávor László, aki, ha jól emlékszem, egy korábbi alkalom-

úr, aki azt mondta: nagyon köszöni, bár ma biztos nem

egyénisége és kivételes művészi érzékenysége miatt volt
az. Képes volt úgy átszűrni magán a kort, a korszakot, ne
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szerző nevét sem ismerik többen a nagyvilágban. Nem

ress-sztori vagy a Seress-legenda, jellegzetesen kelet-euegy kicsit bántja az a rendszer, jobban bántja az a rendszer, jobban bántja ez a rendszer…
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Akkor Magyarország zenei szempontból a mainál jó-

Közben borzasztóan szeretem Seress akkori és mostani

mazott, hogy széltében van tériszonya. Nem nagyon

amikor a költő úgy érzi, hogy neki azt kell megénekel-

volt, azt nemsokára Bécsben is hallották, aztán Német-

laktam ott soha, de szívesen sétálok arra, és nagyon

kor munkaszolgálatra vitték, kiszakították belőle.

neki itt a végzete. A költőnek egyszerűen a közösségével

val előnyösebb helyzetben volt, hiszen ami itt sikeres
országban, majd egész Európában.

Azonnal nagyon sok nyelvre lefordították, gramofonlemezeken kiadták, majd a legnagyobb világsztárok kezdték feldolgozni. Ez ma is tart, hiszen pár éve még Björk is
elkészítette a saját verzióját.

Müller Péter mesélte, hogy amikor Louis Armstrong ját-

szott a Népstadionban százezer ember előtt, utána elment
a Kispipába, ahol hajnalig mulatott Seress Rezsővel.

Tegyük fel, hogy ez igaz, és valóban így is történt. Ez csodálatos! Borzasztóan sajnálom, hogy nem találkozhattam vele személyesen, nem beszélhettem vele az életéről.

Annyira ne sajnálja, hiszen ha véletlenül lett volna

módja arra, hogy találkozzanak, akkor már rég Fesztbaum bácsinak szólítanák.

kerületét is, nagyon szeretem a VII. kerületet, bár nem
szeretem, ahogy ott lüktet a város szíve, elképesztően

hagyta el kedvenc VII. kerületét, talán csak akkor, ami-

eleven városrész a VII. kerület. Gondolom, hogy valami

Lehetett volna világsztár, nyugaton is több, mint jó-

éveknek is Seress környezetében. Vagy még jobb.

díja gyűlt össze Magyarországról

hasonlóan lüktető és gazdag hangulata lehetett a ’30-as

Azért van olyan Seress-dal is, ami szorosan Óbudához
köthető?

„Óbudán a legszebb lány a Fáni, olyan szép, hogy nem

is igaz tán” – talán Óbuda csak a ritmus kedvéért került be a szövegbe, én mégis örültem, hogy van egy

sor, amivel gyorsan haza tudunk jönni, egy picit ide
tudunk kötődni.

Neki ez a vidék már külföld volt.
Valószínűleg. Ő maga többször is elmondta, hogy mindenféle baja támad, ha át kell jönni Budára. Úgy fogal-

módú ember, hiszen rengeteg jog-

elérhetetlen külföldi számlákon, de
mégse ment el innen. Maradt, holott

megutálhatta volna szülőhazáját a
munkaszolgálat miatt, a nyilasok mi-

att. Megutálhatta volna ezt a helyet
később is, amikor Rákosiék mindent

tönkretettek, ami kedves volt számá-

ra: a polgári kultúrát, miliőt, azt a
speciális alkotó légkört. De ő maradt
a Kispipában.

Lehet, hogy többek között ez is hozzájárult egy olyan belső konfliktushoz,

ami idős korában az öngyilkosságához
vezetett.

Nem lehet, hogy egyszer csak úgy

érezte, hogy túlélte saját korát, hogy
ő itt már idegen?

Lehet, hogy volt benne idegenségérzet is, de az biztos, hogy valami óriási szeretetéhség munkált benne. Sok

előadóművészre vagy „bohócra” jellemző, hogy másokat szórakoztatnak,

kívülről nézve szellemes, sikeres, köz-

kedvelt emberek, de saját személyes
sorsukkal, boldogságukkal, kapcsolataikkal mégsem tudnak úgy sáfárkodni, hogy magánemberként is iga-

zán boldogak lehessenek. A kérdésre
visszatérve, hogy miért nem ment el
innen, egy Müller Péter által kitalált

kell maradnia. És ez nagyon szép. Egy hasonló gondolat

jut eszembe: a Vígszínházban évek óta játsszuk a Padlás

Szomorú vasárnap
száz fehér virággal,
vártalak kedvesem
templomi imával.
Álmokat kergető
vasárnap délelőtt,
bánatom hintaja
nélküled visszajött.
Azóta szomorú
mindig a vasárnap,
könny csak az italom,
kenyerem a bánat.
Szomorú vasárnap.
Utolsó vasárnap
kedvesem gyere el,
pap is lesz, koporsó,
ravatal, gyászlepel.
Akkor is virág vár,
virág és – koporsó.
Virágos fák alatt
utam az utolsó.
Nyitva lesz szemem, hogy
még egyszer lássalak.
Ne félj a szememtől,
holtan is áldalak...
Utolsó vasárnap.

című színdarabot, és annak az egyik

legszebb dalában a rádiós, a főhős
énekli ezt a sort, a Fényév távolság
című dalban: „... nekem itt van dol-

gom, nekem itt vannak álmaim…”

Szerintem Seressnek itt volt dolga
és itt voltak álmai is. És ezek közül

az álmok közül, azt hiszem, hogy
nagyon sokat beteljesített, majd az

egyik álom végén úgy döntött, hogy
végleg átlép ebbe az álomvilágba.
Amiről most beszélgettünk, ahogy

keresgettük, keresgetjük a titkát,
amit nem tudunk, azt a legendáiból,
különféle morzsákból próbáljuk meg

összerakosgatni. Megdöbbentő része
a Seress-jelenségnek, hogy e köré a
legenda köré ma is odagyűlik a kö-

zönség, és szívesen meghallgatja.
Most, ahogy itt ülünk a kávézóban,

és nézzük az Óbudai Társaskör kert-

jének üres széksorait, magam is azt
érzem, hogy ma este is borzasztó
nagy örömmel játszanám.

Mi lesz a darab sorsa? Meddig él az
előadás?

Nekem az a gondolatom, és szerintem az Óbudai Társasköré is hason-

ló, hogy amíg itt, ezen a helyen van
rá érdeklődés és van közönsége, addig itt marad, és ez az est kizárólag

itt lesz látható. Ez az Óbudai Társas-

kör produkciója, a Társaskörben jött

mondatot vettem kölcsön: – Miért nem megy el Seress

létre, a Társaskör miliője és közege nagyszerű otthont

kezőket válaszolja: „Tudja, mehet mindenki, mehet a hen-

adott esetben nyáron is. Egyelőre bizakodva várjuk a

mehet!” Jellegzetesen kelet-európai vagy magyar sors,

Vig György

úr? – kérdezi tőle egy pincér a darabban. Erre ő a követtes, mehet a mérnök, mehet a jogász, de a költő az nem
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nie, ami itt történik, amit csak magyarul lehet megérteni,

jelent számára, úgy az évad közbeni időszakban, mint

folytatást.
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A külvárosnak számító, a nem itt élőknek romantikus

város

hangulatú Óbudán is, ahol a lakosság zöme a század-

A kávézás a XVII. század első felében kezdett el-

40 000-en laktak ekkor a kerületben), megtalálhatóak

évszázadban vált általánossá. Sorra nyíltak a ká-

fordulón jellemzően már az iparban dolgozott (kb.

Ahol Fedák Sári, Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula mulatott

voltak a kávéházak, kávémérések. Az 1912. évi címtár

szerint 12 óbudai kávéház várta vendégeit. Az ismertebbek: a Duna (Laktanya utca), a Szalon (Zsigmond

A „Bródy” – egy legendás óbudai kávéház

tér), a Kristály (Zsigmond utca), a Tucker (Mókus utca),

a Rosenfeld (Lajos utca), a Mauer (Tavasz utca), a Redlich

(Vöröskereszt utca) és az Eger (Fő tér) voltak. A leghíre-

Óbuda a gasztronómia képzeletbeli, történelmi térképén mint a hangulatos, ódon kisvendéglők helye szerepel. Sokan

sebb azonban kétségkívül a Bródy Kávéház volt.

keresik a mai napig a híres óbudai kiskocsmákat, siratják pusztulásukat, emlékeznek a letűnt világra. Az kevésbé

A Bródy Kávéház története 1831-ben kezdődött, amikor

ismert, hogy Óbudán nemcsak kocsmák, bormérések működtek tucatszám, hanem főváros szerte ismert kávéházak is.

Bródy Imre még csak egy kávémérést nyitott a Miklós téren, a Selyemgombolyító (Rondellhaus) épületében. Ezt

Bródy Imre fia, Adolf átköltöztette a Mókus utcába, egy
nagyobb helyiségbe. 1869-től Kaszinó néven üzemeltette

a boltot. A Mókus utcából a régi Szentlélek térre tette át

székhelyét, majd az Árpád híd építésének előkészületei
miatt odébb költöztek (a mai Szentlélek térre).

Bródy Adolf vezetése alatt a kávéház (már Bródy néven)
egyre ismertebbé vált Budapest szerte is. Vendégkörét

a helyi vagyonosabb polgári-gazda réteg alkothatta,
de minden bizonnyal Pestről is felkeresték a helyet. A

kávéház a korban modernnek számító reklámokkal,
hirdetésekkel csábította vendégeit (újsághirdetések,

mozgóhirdetések, képeslapok formájában). Ezekből

megtudhatjuk, hogy a kerthelyiséges kávéházban még
éjjel is friss meleg ételt szolgáltak fel (pl. halászlét), ci-

gányzene szólt. A Bródy Adolf és felesége 50. házassági
évfordulójának tiszteletére írt cikkből tudjuk, hogy milyen tisztelet övezte a házaspár munkásságát a vendéglősök körében. 1936-ban az építkezések miatt a Szentlélek térről is költöznie kellett a kávéháznak, a Korona
tér 2. szám alá, ahol végleges otthonra talált.

1903-ban Bródy Ignác vette át a kávéház vezetését,

egészen 1926-ig bekövetkezett haláláig. Ez a bő két
évtized volt a Bródy Kávéház aranykora. Bródy Ignác

zseniálisan vezette, építette fel a kávéházat. A széles
vendégkörébe ugyanúgy beletartozott a pesti művész-

FotÓk: egykor.hu

világ (írók, színészek, direktorok) krémje, az óbudai
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középpolgárság és a szegényebb rétegek is. Bródy a

terjedni Nyugat-Európában, de csak a következő
véházak a nagyobb városokban (Velence, Párizs,
London), Magyarországon a török hódoltság ide-

jén váltak ismertté. II. Szulejmán szultán (1520–

1566) törvényben engedélyezte birodalomszerte
a kávé fogyasztását. A török kiűzése után ugyan

tiltottá vált az ital élvezete, de elterjedésének a
rendeletek már nem tudtak gátat szabni. Pesten
már az 1700-as évek végén működtek rác kávémérések, amelyek működését, árait szabályozni kel-

lett. A XIX. század első felétől a lassan kialakuló
polgárság köreiben divattá vált a kávézás szoká-

sa, Pesten, majd a többi nagyvárosban elterjedtek
a kávézók.

A fővárosi kávéházak aranykora a kiegyezés
(1867) és az I. világháború kirobbanása (1914)
közé tehető. A XX. század elején Budapesten kö-

zel 500 kávéház működött, rendre nyitották meg
kapuikat a különböző kávémérések, kávéházak,

amelyek ugyan nyugati mintákat követtek, mégis
mindegyikük valamilyen sajátossággal bírt.

Jellemzően a városi polgárság köreiben volt szo-

kás a kávéházba járás. Viszont fontos tény, hogy a
kávéházakban teljes társadalmi egyenlőség uralkodott, bárki leülhetett egy asztalhoz fogyaszta-

ni, beszélgetni, aki meg tudta fizetni. A hölgyek
szintén látogathatták a kávéházakat, bár számukra inkább a cukrászdák jelentették a barátnői ta-

lálkozások, beszélgetések színtereit. A kávéházak

a vendégek mindennapi életének szerves részévé
váltak, sokan szinte ott „éltek”, ott dolgoztak, ott

intézték ügyeiket, ott alkottak. A kávéházba járás
lényegében életforma lett. Asztaltársaságok jöttek
létre, amelyek a művészeti, szellemi és politikai

élet legkülönbözőbb szereplői köré szerveződve
működtek. Persze voltak kiemelkedően híres asztaltársaságok, körök, amelyek a nevesebb pesti,

belvárosi kávéházakban (pl. New York, Astoria,
Japán) „működtek”, de minden egyes üzletnek

megvolt a maga törzsvendégköre, még ha nem is

a Kiskorona u. 49. (1903 előtt még 55.) elülső bejárata az 1930-as
évekbeli Bródy-időszakban. Ma az Óbudai Társaskör.

volt annyira híres.
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kávézó reklámozására is forradalmian új módszereket

első és egyetlen állandó kőszínháza), de a pesti szí-

repülőúton az osztrák főváros felett a kávéház hirdeté-

les színészei közül törzsvendégnek számított Csortos

alkalmazott. Egyik ötlete az volt, hogy a Budapest-Bécs
seit szórta ki a gépből.

Az alacsony, kövérkés, mindig jókedvű, viccelődő Bró-

dy Ignác gondoskodott vendégei szórakoztatásáról,
nagybetűs vendéglátásáról. A

kevesebb pénzzel rendelkező
vendégek előtt is nyitva állt a
kávéház ajtaja. Bródy külön-

böző árkategóriákat vezetett
be. A kávé (fekete, tejjel) 10
krajcár volt, de a törzsvendégek látszólag csak a felét

fizették ki azonnal, a többit

diszkréten csak később, páros

napokon. A legszegényebbek,
akik még fizetni sem tudtak
(pl. vásárosok), elüldögélhet-

nészvilág tagjai is örömmel szerepeltek itt. A kor jeGyula, Rátkay Márton, Fedák Sári, Somlay Artúr, Fejes
Teri is. Az írók közül gyakran járt oda Márai Sándor,

Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Hegedűs Gyula. Krú-

„A kor jeles színészei közül
törzsvendégnek számított
Csortos Gyula, Rátkay Márton,
Fedák Sári, Somlay Artúr,
Fejes Teri is.
Az írók közül gyakran járt oda
Márai Sándor, Karinthy Frigyes,
Molnár Ferenc, Hegedűs Gyula.”

dy Gyula az 1920-as években

fedezte fel magának a Bródyt,
majd Óbudára költözése után
(1930) vált a kávéház állandó
törzsvendégévé. Krúdy főleg

török kávét fogyasztott, poha-

rát a művész halála után (1933)
nagy becsben tartották a tu-

lajdonosok. Krúdy és barátja,
Márai is több művében utal a
kedves, zajos Bródyra.

Bródy Ignác 1926-ban bekö-

vetkezett halála után özvegye

tek valamelyik sarokban.

vezette tovább a kávéházat, amelyben két fia segítette.

véházban. Mindig szólt a zene (több stílus), mulatozás,

ragyogását, hangulatát, bár még mindig felkapott, diva-

Az igazi élet azonban késő este, éjjel kezdődött a káemelkedett hangulat volt jellemző, amely főleg a bohém vendégkörnek volt köszönhető. A Bródy kis különtermében rendszeresen léptek fel, tartottak előadást

a közeli Kisfaludy Színház művészei (ez volt Óbuda

Sajnos Bródy Ignác halálával a kávéház elvesztette igazi
tos helynek számított. A kávéház bérleti joga 1940-ben
lejárt, és azt a tulajdonos, a Keresztény Társaskör nem
hosszabbította meg. Ennek oka a Bródy család zsidó
származása volt. Az özvegy bezárta a család kávézóját, s

a Bródy kávéház a Szentlélek utca és A Tavasz utca sarkán

visszavonultan élt, panaszkodva, hogy nem szokta meg

Kiskorona u. 7.-be költözött. Ebben a rövid időszakban

nést, a semmittevést. A Bródy Kávéház története itt véget

néven szerepel, tehát meleg ételt is kiszolgáltak, és zenés

az egész napos munka és nyolc gyermeke mellett a piheis érhetne, de nem ez történt.

1940-től új tulajdonosok kezdték el üzemeltetni a kávéházat, más neveken, de mindig
utaltak a régi, már jól megis-

mert Bródy névre. Előbb az
óbudai vendéglős Polifka Károly üzemeltette, majd Ujváry

jellegét is megőrizte.

A Bródy Kávéházban (utódjaiban is) a kor szokásá-

„... a Budapest-Bécs repülőúton
az osztrák főváros felett a kávéház
hirdetéseit szórta ki a gépből.”

Rezső vette át az irányítást,

nak megfelelően különböző
egyletek, baráti körök és asztaltársaságok rendezték ös�szejöveteleiket, rendezvényeiket, báljaikat. Többek között

a Bródy Kávéházban tartotta

Korona vendéglő néven. Ezután Vörös János lett az új

ünnepségeit az Első Magyar Nemzeti Asztaltársaság

boltját. Zárójelben ő is jelezte hirdetéseiben a régi tu-

segítése, patronálása volt. A Don Bosco Szent Alajos

tulajdonos, aki Korona–Vigadó Kávéház néven hirdette
lajdonos, Bródy nevét. A kávéház a Korona tér 2.-ből a
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az üzlet Korona–Vigadó kávéház és vendéglő, étterem

(1923), amelynek egyik fő célja a kerületi árvák megKör is itt működött (Gonzaga Szent Alajos nemesi
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származású jezsuita szerzetes volt, pestises betegeken

az épület megmaradt, s ugyan más szolgáltatásokkal,

házban az 1930-as évektől rendszeressé váltak a táncos

valamikori kávéház épülete maradt meg. Az egyik a Fő

segített), itt tartott különböző rendezvényeket. A kávérendezvények, sőt még tánciskola is működött benne.
A kávéházak fénykora a fő-

városban az 1920-as évekkel
sajnos véget ért. Az azt követő évtizedek alatt ugyan

de a mai napig várja vendégeit. Óbudán összesen két
téren az egykori Központi Kávéház épülete, amelyben

„A XX. század elején Budapesten
közel 500 kávéház működött.”

próbálták az adott kornak

ma az Új Sipos étterem műkö-

dik. A másik a Bródy Kávéház
épülete. A ház (Korona tér–Kiskorona utca) története is jellegzetesen óbudai, s több évszáza-

megfelelően visszahozni a kávéház-tulajdonosok azt a

dos múltra tekint vissza.

de nem sok sikerrel. A II. világháború végével a Bródy

gadó állt. Az 1790-es évek végétől írásos forrásból tud-

régi hangulatot, amely apáik, nagyapáik korát idézte,

végleg bezárt, és átadta helyét egy más kor új kihívá-

sainak, új színtereinek. A legendás kávéház bezárt, de

A mai épület helyén már a XVII. századtól vendégfojuk, hogy itt állt az uradalom régi, úgynevezett Felső

kocsmája, mely az Oroszlánhoz (zur Löwen) nevet vi-

A Mókus u. 6. alatt 1869–1902 Bródy Adolf, 1903–1905 Bródy Ignác idejében

1906-tól a Szentendrei utca 3. alatti Bródy kávéház

selte. Az Alsó kocsma a Lajos utcában volt (a Rákhoz

szórakozását volt hivatva szolgálni. Ezt követően új ne-

8 szék és 2 pad volt. 1816–17-ben átépítették és 20 ezer

Ház lett (Krúdy Gyula neve mint intézmény már „fog-

néven). Egy 1799. évi leltár szerint a fogadóban 4 asztal,

forintos költségen (!) kibővítették a fogadót. 1818-tól a
neve a Magyar Koronához (zum ungarischen Kronen)

lett, cégérén is ez szerepelt. Összevonva is használták a
régi és az új nevet, Fogadó az Oroszlánhoz és a Koroná-

hoz címmel, de a rövidebb változat vált használatossá,
a Korona (Kron-Wirthshauss). Nem meglepő, hogy a

szokásnak megfelelően az utca is a Korona, majd Kis-

korona nevet kapta. Ebbe a régen is vendégfogadónak
használt épületbe költözött be a Bródy.

A II. világháború után az épület romosan, üresen állt,

majd rövid ideig a Kisgazda Párt irodája működött
benne. Több év állagromlás után, 1957-ben itt nyílt
meg a József Attila Művelődési Ház (a kerületiek csak

vet vett fel, és egy óbudai után Frankel Leó Művelődési
lalt” volt). Kultúrotthon néven rövid ideig vendéglő is
működött benne. 1977-ben hosszú időre ismét bezárta

kapuit a legendás épület, majd a Budapesti Főváro-

si Tanács felújíttatta, és 1988-ban megnyitotta kapuit
Óbudai Társaskör néven (a felújítás, renoválás Korompay Katalin tervei alapján készült). Az Óbudai Társaskör évtizedek alatt országos hírű kulturális intézmény

lett, ahol kiemelkedően magas színvonalú művészeti
tevékenységek mellett (koncertek, kiállítások) széles-

körű társasági élet is zajlik. Ez utóbbi tevékenységével
valahol a valamikori Bródy hangulatának, arculatának
méltó örököse lett.

HORVÁTH PÉTER történész

„Jaminak” becézték), amely főleg az óbudai fiatalok
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Óbudán élsz, fontos számodra az itteni sportélet, sőt,

mozgás!

akiknek sikerült veled találkoznia valamelyik ren-

A negyedik éve tartó Sza-

megtapasztalhatták. Mióta éltek a kerületben?

rendezvénysorozatokon több

dezvényen, azok a közvetlenségedet, kedvességedet is

Szorgalmas vagyok abban, amit szeretek

badidő, szeretem! ingyenes
mint 30 000 ember sportolt,

Gyerekkoromban a VII. kerületben laktunk, és valami-

mozgott együtt a III. kerület-

kor a ’90-es évek elején vettünk itt a szüleimmel egy tel-

Benedek Tibor családról, sportról és Óbudáról

ben, ezzel hívva fel a figyel-

ket, elkezdtünk építkezni, azt terveztük, hogy ide költözünk. Aztán egy kicsit másfelé sodort bennünket az

vissza irodalom óráim kezdő bizonytalanságaira, idealistán lelkes magyarázataimra. Egykori diákom játékosként há-

eseményeket kétszer rendezték meg, így az Óbu-

rül beköltözhettünk. Az alsó szinten a szüleim élnek, az

rán, valamint a Tour de Óbudán a tavaszi és őszi

emeleten pedig mi a feleségemmel és a gyerekeinkkel.

rom olimpiát nyert, a nemzeti vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Idén elvállalta az óbudai Szabadidő, szeretem!
programsorozat fővédnöki szerepét is.

ségére. Idén a legnépszerűbb

élet, én kikerültem Olaszországba, és 13 évig ott éltem.
Itthon évekig félig készen állt a ház, míg végül 2004 kö-

Minden tanár büszke sikereket elérő növendékeire. Tibor elsős gimnazistaként a középső padsorból figyelt, mosolygott

met az aktív életmód jelentő-

Óbuda sportéletében idén aktívan részt vettél, hiszen te
voltál a fővédnöke az egyre népszerűbb Szabadidő, szeretem! elnevezésű szabadidős sportrendezvényeknek.

Sajnos nem elég aktívan. Az öt nagy rendezvényből

dai Futófesztiválon, az Óbudai Teljesítménytú-

időszakban is indulhattak a sportolni vágyók. A
Sportágbörze, valamint a Nyugdíjas Vizes Sport-

nap rendezvényekkel kiegészülve az év folyamán
összesen nyolc rendezvény megvalósítását tűzték
ki célként, ahol mindenki megtalálhatta a számára kedves sportágat.

mindössze kettőn tudtam részt venni, a nyár és az ősz is

nagyon sok programmal, elfoglaltsággal telt. Annak örülök, hogy a rendezvénysorozat első eseményén, a tavaszi

juk, teljesen ide szerveződött az életünk, sok barátunk

pedig a tavaszi futóversenyen is találkozhattam a lelkes

kisfiam már iskolás, ő az Újlaki Általános Iskola olasz

hattam a résztvevőket, még beszédet is mondtam, aztán

óbudai sportolókkal, és a polgármester úrral együtt rengeteg érmet adtunk át. Hogy miért van erre szükség?

Nyilván a sportot minden kerület igyekszik népszerűsíteni, szerintem Óbuda sokat is tesz azért, hogy a lakos-

sággal megszerettesse a mozgást, bár uszoda kérdésben
még nem áll olyan jól. Kerületi lakosként örömmel állok

minden ilyen kezdeményezés mellé, főleg, hogy magam
is aktívan sportolok, elsősorban futok, azóta is, hogy abbahagytam a vízilabdázást.

Gondolom, sok helyre hívnak, nehéz lehet nemet mondani.
A szövetségi kapitányi poszttal együtt jár, hogy egy

FotÓk: szász marcell

héten 10–15 eseményre is elhívnak, nem könnyű meg-
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Szeretünk itt lakni, nagyon élhető városrésznek tart-

teljesítménytúra indulásánál ott tudtam lenni, buzdít-

szűrni, hová menjek el. Rengeteg a jótékonysági rendezvény is, és annyi a baj, hogy sajnos naponta me-

hetnék. Igyekszem senkit sem megbántani, amikor

is van a közelünkben. A kislányom ide jár óvodába, a
osztályában tanul, ami ugyan már második kerület, de
a családunk olasz kapcsolatai miatt döntöttünk mellette.

Óvodába ő is az Ágoston utcai művészeti oviba járt, ahová most még Barka. Már Olaszországban kezdett oviba

járni, de a két intézményt össze sem lehet hasonlítani,

annyival jobb az itthoni. Egyszerűen fantasztikus, men�-

nyi mindent kapnak itt a gyerekek, rengeteg a program,
rendszeresen viszik őket például színházba. Csak elis-

merő szavakkal tudok beszélni róla, és szerencsésnek
érzem magunkat, hogy ide kerültek a gyerekek.

Az olasz kapcsolatot említetted. A legidősebb gyereked, Ginevra már igazi nagylány. Többször olvashattuk veled készült cikkekben, hogy amikor kicsi volt,

mennyire megviselt a különélés. Mostanában milyen
gyakran találkoztok, hogy tartjátok a kapcsolatot?

nemet mondok.

Mára már túljutottam azon a nehéz lelki krízisen, hogy

Több mint tíz éve éltek már itt, bevált az ideköltözés?

ron itt volt, már a barátjával. Furcsa helyzet volt, de az

nem vagyok vele, és örülök, ha együtt lehetünk. Nyá-
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jó érzéssel tölt el, hogy megtisztelt azzal, hogy idehoz-

Nagyon. Kis túlzással a színházban nőttem fel. A Bu-

talán valamivel gyakorlatiasabbat, de erre a diplomára is

is csak egyszer úsztam. Azt viszont tudom, hogy vízilab-

mindennap beszéltünk telefonon, de volt olyan időszak

többször és minden darabot, amiben az édesapám ját-

kapitány mindig azt sulykolta belénk, menjen mindenki

a víz télen sem hideg, ha valaki nem beteges, nem jelent-

ta azt a fiút, akit szeret. Az elmúlt 15 évben majdnem
is, amikor Olaszországban játszottam, hogy évekig egy

városban éltünk. Azt hiszem egyébként, hogy egy tizenhét éves lánnyal akkor sincs
könnyű dolga egy szülőnek, ha
a szomszéd szobában lakik.

A kisfiad viszont még csak
nyolcéves. Sportol már?

Imád focizni, de nyáron levit-

tem az uszodába, volt vízilabda
táborokban, és úgy tűnik, azt

is megszerette. Szeretném, ha

szott, láttam. Kívülről fújtam a dalokat, egyszer be is
énekeltem még apukám belépése előtt.

„... én azt mondom, tanuljanak
bármit, legyen fontos számukra
más is a vízilabdán kívül,
akarjanak másban is jók,
a legjobbak lenni.
Mert bármennyire furcsa,
ez érződik a játékukon...”

Mégis az uszoda lett az életed
fő színtere. A napi edzések,

versenyek egy kívülálló szá-

mára lemondásokat, más hobbi
feladását sejtetik.

Soha nem éreztem azt, hogy
bármiről is lemondanék. Az

uszodában jól éreztem magam.
A játék volt előbb, aztán maga a

időben kiderülne, lenne-e kedve, tehetsége és kitartása

vízilabda, és akkoriban egyáltalán nem volt téma, még

versenysportnak sajnos megvan az a hátránya, hogy bár-

ötévesek már mind olimpikonok akarnak lenni. Ha va-

a vízilabdához, viszont azt már most el kell kezdeni. A

mennyire lelkes is a kisgyerek, 11–12 évesen már nem
tud felzárkózni a korábban kezdőkhöz.

Az uszodában nyilván mindenki tudja, hogy a te fiad.

Mint ahogy rólad is mindenki tudta gyerekkorodban,
hogy édesapád az egyik legnépszerűbb színész. A fiad
most ugyanazt éli meg, mint te akkoriban?

Valóban, hasonló helyzet, és a fociedzéseken talán kevesebb figyelmet kap, ki is vagyok én, ami Mórnak talán
jobb. Annak idején én sem szerettem, hogy percenként

állították meg édesapámat az utcán. Ráadásul a gyerekkoromban a mostaninál jóval ismertebbek, elismertebbek voltak a színészek, a színháznak is nagyobb presztízse volt. De mint ahogy nekem is, a fiamnak is meg kell
tanulnia ezzel együtt élni.

Az édesapádon kívül a nagypapád is színművész volt.
Benned nincs művészi véna?

Nekem csak a színház szeretete maradt. Az öcsém az,

aki bár egy kis vargabetűvel, de végül a színház közelében él és dolgozik.

Gyerekkorodban is szeretted a színházat?
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dapest Orfeumot rengetegszer, a Hippolyt, a lakájt még

nagyon sokáig, hogy olimpikonnak kell lenni. A mai
lamit elmulasztottam a vízilabda miatt, az az, hogy a

büszke vagyok. Annak idején Horkai György szövetségi

egyetemre, a vízilabda „megköveteli” a diplomát. Varga
Zsolt gimnáziumi osztálytársammal, barátommal az elsők között voltunk, akik egyetemre mentünk. Annak a

háromszoros olimpiai bajnok csapatnak a 90 százaléka

megteremtened.

vízilabdán kívül, akarjanak másban is jók, a legjobbak

kának. Nekem a vízilabda ilyen, azért maradtam még
egy órát edzés után is gyakorolni, mert ezt szerettem, ez
volt nekem a legfontosabb.

A tanulást viszont később bepótoltad. A szakedzői
mellé egy történelem diplomát is szereztél.

Igen, hiányérzet volt bennem, ezért végeztem el a Pázmány történelem szakát. Nem volt könnyű, halasztások-

kal, önzetlen évfolyamtársi, baráti segítség nélkül nem
is sikerült volna, hiszen ekkor már Olaszországban játszottam. Volt olyan, hogy 12 órát vezettem, csak hogy

hazajöjjek egy vizsgára, aztán már indultam is vissza.
Sajnos, nem éltem meg az igazi egyetemista létet, nem

Édesapámmal ellentétben, aki az egykori Abbáziában

úgymond lazítva, nem lesznek jobb játékosok. Mondjuk

mel biztos családi hátteret tudhatunk magunk mögött.

és attól, ha csak a facebook előtt ülnek két edzés között,
az is igaz, hogy sokkal nagyobb az elvárás most, mint
volt húsz éve, és ez nyomasztó tud lenni.

Európa-bajnokság, olimpiai kvalifikáció vár rátok.
Sokat dolgozol?

Nekem és a feleségemnek is ez a fontos, a gyerekeink
biztonságban, már-már burokban nőnek fel, ami látszik
is rajtuk. Annak ellenére, hogy a kislányommal ellen-

tétben Mór elég zárkózott, mind a ketten magabiztos,
boldog gyerekek.

F. Nagy Ágnes

munka van. Szövetségi kapitányként tíz hónapig nincsen konkrét, „kézzel fogható” munkám, tavaly még-

is túlfeszítettem ezt az időszakot videoelemzésekkel,
stratégiák gyártásával, hogy a játékosok jobbak legye-

nek. Nem sok értelme volt, és rengeteg energiámat
emésztette fel. Aztán a hatodik hely arra a következtetésre juttatott, hogy nem nekem, hanem a játékosoknak

kell akarniuk, hogy jobbak legyenek. Most azon dolgozunk, pszichológussal együtt, hogy a játékosokban

– egyenként elbeszélgetve mindenkivel – felébresszük

az igényt a folyamatos erőbedobásra, a tudatosabbá vá-

lásra. Nyilván nem hozom fel példának saját magamat,
senkitől sem szeretném azt elvárni, amilyen én voltam,
mert nem az az egyetlen út. De a linkség senkinek sem

lehet az útja. A sportolók sokszor könnyen kapnak dolgokat, amik elkényelmesíthetik őket.

Mi a helyzet Óbudán a vízilabdával?

esett az uszodai teljesítményem. Ezzel együtt nagy ka-

Ábrahám István szervezi a vízilabdát a Vízművek Sport-

vizsgám. Lehet, hogy mai fejjel más szakot választanék,

labdázni, mert nem jártam ott, a csillaghegyi uszodában

land volt. Borzasztóan örültem, amikor sikerült egy-egy

töltötte a vasárnapokat az apukájával, mi az öcsém-

den élesebb, fontosabb lett a januári Európa-bajnokság,

engedhettem meg magamnak még az első évfolyamon
sem, amikor még itthon voltam, mert két hét után vissza-

Teljes, harmonikus családképet, amit neked is sikerült

lenni. Mert bármennyire furcsa, ez érződik a játékukon,

és igen, olimpiai kvalifikációt kell szerezni. Rengeteg

szeret, azt örömmel csinálja, nem érzi fáradságnak, mun-

is a kisfiammal.

tanuljanak bármit, legyen fontos számukra más is a

hogy szorgalmas vagyok abban, amit szeretek. A tanárnak kell lenni. Ma sem értek ezzel egyet. Amit az ember

és a szüleiknek csak ajánlani tudom. Ezért kezdtük el mi

Visszatérve a családodhoz, jó mintát kaptál szüleidtől.

taljaimat, azzal a különbséggel, hogy én azt mondom,

A világbajnokságon rosszul szerepeltünk, emiatt min-

nő aláhúzta, és pirossal odaírta: mindenben szorgalmas-

het problémát, úgyhogy én minden óbudai kisgyereknek

diplomás lett. Hasonlóképpen győzködöm én is a fia-

gimnáziumban mondjuk többet tanulhattam volna. Még

az általánosban egy fogalmazásban azt írtam magamról,

dázni mindenképpen jó, uszodában felnőni egészséges,

telepén, de sajnos azt nem tudom, milyen Óbudán vízi-
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Séta

Zeke Gyula: Kék fény
Amikor 1971 nyarán életemben először jártam Óbu-

található az amfiteátrum, az ókori Aquincum és az egész

leg” ide költözzem –, alkonyodott épp. Apámmal láto-

doltam, fehérek a panelházak, hogyisne vártam volna

gattuk meg a Vörösvári út 13. számú, már megépült, de
még szín beton, kaputlan-ablakatlan paneltömb szélső

hát a napot, amikor végre Óbudára költözhetem.

A panelházunk és benne a lakásunk – amint az a

lépcsőházát, melynek a piac felé eső, harmadik emeleti

nyolcvanas évek elejére lassan a családunk minden tagja

Emlékszem jól, az út szemközti oldalán megvolt még a

lomásának, és a történelem sem nagyon igyekezett kites-

lakásáról tudtuk, hogy nemsokára az otthonunk lesz.

földszintes házsor, beljebb, mint a mai túloldal, hisz jóval
keskenyebb volt a Vörösvári út, s így az akkori sínek is a

páratlan oldalhoz közelebb futottak. Bazaltkockák fedték az utat, csenevész fák álltak odatúl a járdán, és a régi

piac csarnoka meg a bódék már bezárva gubbasztottak
ma is élő akácaikkal a Vihar utca túloldalán, a sarokra

magabízó nyugalommal megérkező cakkos házsor fehér hasábjai mögött. Addigi életemben a budai oldalra

is csak akkor tettem át a lábam, ha valamelyik nagymamához utaztunk a Déliből, amelynek a régi épületére ugyancsak emlékszem. Pesti gyerek voltam ugyanis
(a testem mélyén az vagyok ma is), illetve 1967 és 1971

közt inkább vidéki, pedagógiai okokból apám ugyanis

számára nyilvánvalóvá lett – nem bizonyult a jövő űrálsékelni belőle minket. Krúdyban persze nem csalódtam,
és Óbuda ókorában, Aquincumban sem – még ha azóta

tudom is, hogy az a város nem volt fehér: a maguk idejében színesre festették a köveket, melyeknek maradékai,

mint mindenütt a birodalom utódállamaiban, lekoptak

csak az elmúlt 1700–1500 év alatt. A jövő és az űr azonban azóta is érdekelnek, s mivel első látogatásom óta el-

telt negyvennégy év – amfiteátrumunk, a roppant kőóra,
egykedvűn ketyeg –, lassan el kell számolnom. Vajon jól

használtam-e fel időmet és erőimet, megtettem-e mindent, amit csak én tehettem meg, s nem okoztam-e túl
sok szomorúságot azoknak, akik számítottak rám.

Sok fotóról írtam már, pontosabban: számos kép segí-

a Tolna megye alji nagymamánknál járatta velem és az

tett írnom életemben, valami fontos okból azonban azok

esett, hogy paneltömböt én a saját szememmel azon az

képektől, van bennük valami diktatórikus, megfoszt-

öcsémmel az általános iskola felső négy osztályát. Így

1971 nyár végi napon láttam először, jóllehet a tévéből és
a mozi híradókból már tudtam, hogy léteznek. A látvány
lenyűgöző volt, úgy éreztem ott, a majdani lakásunk

malteres, sötét kazamatái közt mászkálva apámmal,
hogy megérkeztünk a jövőbe, amelynek fehéren világító,
űrállomásszerű épületéről többé már nem tuszkolhat le

bennünket a történelem. Legfőbb emlékem arról a látogatásról mégis az alkony marad, a fehér tömbök lassú
pörkölődése a sötétedésben, és főként és azóta is az a kék

fény, amely az akkor még szinte beépítetlen hegyvonu-

lat fölött óceánmód lebegett. Azt is tudtam már, hiszen
tizenhárom éves korom óta olvastam Krúdyt, hogy élete

vége felé Óbudán élt, s még azt is, hogy e városrészben
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Pannónia legnagyobb arénája. Fehér volt az ókor, gon-

szinte mind fekete-fehérek voltak. Ódzkodom a színes
ják a munkától a képzeletet, kész fények elé állítanak,

mondhatom, és azt nem szeretem, szóval nem tudom,
meglehet, a szememmel van a baj. Azért is örültem nagyon OGM barátom e felvételének, melyen – ugye felismerik? – katonai amfiteátrumunk 1941-ben visszaépített

kapuíve látható, s amelynek tetejéről Hannibál tanár

urat lelökte a tömeg. Pontosabban nem ez látható rajta,
nem emiatt mutatom meg ma boldogan Önöknek, ha-

nem a kép egének ama puhán sötétülő, régi kékje miatt,

amelyet utoljára 1971 nyarának végén láttam óceánmód
lebegni az alkonyban a Kiscelli kastély és a Hármashatár-hegy akkor még szinte beépítetlen vonulatai fölött.

FotÓ: Oláh Gergely Máté

dán – hogy a következő év februárjában azután „vég-
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múzeum

– A Gázgyár alatt minden olyan zónában, amit eddig

a temetőben ástak el. Az egyiket, ami már teljesen fel

re. Ez óriási terület, több hektáron rejtőznek a föld alatt

két tenyérnyi, összekaristolt lemezt. – Az ólomlapra írt

nem bolygattak meg, számítani lehet régészeti leletekrómai kori temetkezési maradványok – kezdte a beszél-

Antik varázseszközök a Gázgyár földjéből

getést Lassányi Gábor, az Aquincumi Múzeum régésze.

– Aquincum polgárvárosában a Krisztus utáni első század végétől a harmadik század végéig használták in-

Római jog és mágia

tenzíven ezt a temetőt, de van későbbi sír is – folytatta.

– Óriási területen fekszik, de pontos kiterjedését nem
ismerjük. A határa nagyjából a Záhony utca vonala volt,

Hatalmas, részben még ma is feltáratlan római kori temető rejlik az egykori Óbudai Gázgyár területén, a föld

annál délebbre ehhez a temetőhöz szorosan kapcsolódó

alatt. A Krisztus utáni első század végétől a harmadik század végéig virágzó aquincumi polgárváros egykori

sírok nincsenek. A folyó felé nem tudjuk a végét, mert a

lakóinak nyugvóhelyén már a XIX. század végén találtak csontokat, de az, hogy itt több ezer, akár több tízezer

Duna-meder sokat változott azóta. Nyugati irányba nyil-

temetkezési helyet rejt a föld, csak a kétezres évek közepén, a Graphisoft Park fejlesztése során derült ki.

ván a városfal határolta, de észak felé megint csak nem
ismerjük a határát.

Rengeteg sírt semmisítettek meg a Gázgyár építésekor.

Nagyon sok olyan sírhelyet találtunk, amit gázgyári be-

tonalapok kettévágtak: a csontváz lába már nem volt meg,

van dolgozva, magam találtam 2007-ben – mutatott egy
átok viszonylag jól ismert szokás a római korban, de itt
Aquincumban ez volt az első, ami ismertté vált. Azok a
rómaiak, akik úgy gondolták, hogy valamilyen ügyben
rontó mágiára van szükségük, specialistához és az ő

varázskönyveihez fordultak. Ezek titkos rítusok voltak,

hiszen akkoriban sem kérkedett senki olyasmivel, hogy

elátkozta a szomszédját vagy azokat, akikkel perben állt.

Csendben elmentek egy varázslóhoz, megfogalmazták,
hogy mit szeretnének, majd a „szakember” elkészítette a

szövegeket. Közben bonyolult rituálékat folytattak, majd
olyan helyre vitték a teleírt ólomlapokat, amelyekről úgy

gondolták, hogy azok közel vannak az alvilági istenek-

hez és a halottak szellemeihez. Egy temetőbe például,
egy sírba vagy egy friss holttest mellé. Az általam talált

de a feje, fölső teste még ott volt és fordítva.

A római szokások szerint a leggazdagabbak a fő útvo-

nalak mentén temetkeztek, városon belül ugyanis tilos
volt. A Gázgyár területén viszont nemigen találtunk ma-

uzóleumokat, gazdag síremlékeket, bár néhány sírkert
alapfalai megmaradtak itt is. Viszont olyan sűrűn sora-

koznak a sírok, hogy azt mondhatjuk, ez a város köznépi
temetője lehetett.

Régen azt mondták, hogy a klasszikus római temetés a
hamvasztás volt – folytatta a szakember. – A II. század

végétől, a III. század elejétől, a kereszténység, illetve a
keleti szokások terjedésével alakult ki, hogy már nem

égették el a holttestet. Ma már árnyaltabban látjuk a képet: párhuzamosan működött a kétféle rítus. Valószínű-

FotÓk: szász marcell, Aquincumi Múzeum

leg családi szokások alapján döntöttek.
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Átkok a föld alatt
– Ezt a több hektáron elterülő temetőt legintenzívebben

a 2000-es években tárták fel, de még távolról sincs vége

ólomlemezt egy hamvasztásos sírt körülvevő árokban

rejtették el írással lefelé. Miután 2007-ben megtaláltuk

a szöveges ólomlapot, Barta Andrea kolléganőm látott
neki a megfejtésnek. Ő latin szakot is végzett régész és
filológus, aki varázsszövegekkel foglalkozik. Kétéves
munkája volt abban, hogy elolvassa a lapra karcolt írást.

a munkának – tért át szűkebb szakterületére a régész.

Bírósági protekció Plútónál

sok érdekes, különleges sírmelléklet került elő. Többek

Ezen a táblán egy speciális átokfajta olvasható, amit

kei, melyekhez hasonlókat eddig nem találtunk errefelé.

ben biztosra akart menni az egyik fél, ezért elment egy

– Megyünk is vissza a területre. Már eddig is nagyon

között olyan érdekes varázslatok, rítusok tárgyi emlé-

Ezek rontó szövegek, átkok, amiket ólomlemezekre írva

per-átoknak hívunk. Akkor fordult elő, amikor egy pervarázslóhoz, és azt mondta, hogy némítsuk el az ellen-
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felemet vagy az ellenfelem ügyvédjét, hogy ne tudjon hi-

hogy törjön el az ellenfél kocsijának a kereke, legyen a

hogy valami kiterjedtebb perről lehetett szó, olyan jogi

nyilván a fogadásokkal függtek össze.

telesen megszólalni a bíróságon. Esetünkben úgy tűnik,
vitáról, ahol rabszolgákat is beidéztek tanúként.

laki valakin bosszút akar állni – részletezte a régész.

akár a köpenyét, esetleg nem
adta meg a tartozását. Ezek a
túlvilági kívánságok nagyjá-

ból arról szólnak, hogy azzal

az ismeretlennel, aki ellopta
a köpönyeget, történjen vala-

célra, mert sötét, nehéz fém. Úgy gondolták, hogy valaaz üzenetet, segítségül hívhatták az alvilági isteneket

– Vannak olyan átkok, amelyek arról szólnak, hogy va-

kot megrendelő pénzét vagy

Az ólmot azért tartották különösen alkalmasnak erre a

milyen módon kapcsolatban áll az alvilággal. Erre vésve

Nem csak perre jó az átok

– Valaki például ellopta az át-

zöldek hajtójának három napos láza és így tovább. Ezek

vagy a halottak szellemét. Éveken keresztül nem értettük a szöveg egyik sorát. Szerepelt benne egy latin ige,

aminek az a jelentése, hogy elfordít, megfordít, vissza-

„... egy idősebb férfi holtteste fölé
ástak egy rituális gödröt – ezt én
úgy hívom, a hétfejű öregember
sírja –, amibe még öt emberi koponyát és egy lókoponyát ástak el.”

mi igen kellemetlen. Vannak

fordít, de itt jelzőként hasz-

nálták; „amiképpen elfordított

íróvesszővel írom, úgy legyen
a nyelvük is megfordított!”

Nem értettük, hogy mi a csudá-

ról lehet itt szó. Egészen addig,
amíg az óriási leletanyag feldol-

gozása során meg nem találtuk
azt a tárgyat, amire a szöveg

olyan átkok is, amik inkább szerelmi varázslatok. Példá-

utalt. Előkerült egy bronzból készült íróvessző, ami be volt

más férfira se nézni, amíg nem jön el hozzám. A késői an-

használt a varázsoló, ami arról szólt, hogy miképpen ezt

ul Júlia, aki valakinek a lánya, ne legyen képes enni-inni,
tikvitásból rengeteg olyan átoktábla maradt fenn, amik-

kel a kocsiversenyeket próbálták megbundázni. Például,

reszelve és el volt görbítve. Gyakorlatilag analóg mágiát
az átkot egy elgörbített íróvesszővel írom, ugyanígy görbüljön el azoknak a nyelve is, akiket fölírtam vele.

Ezzel részünkről be is fejeződött volna az átoktáblák tör-

hétfejű öregember sírja –, amibe még öt emberi koponyát

ólomlemezünk is, amelyet még Zsidi Paula igazgatónő

mágikus rítusról van szó.

ténete, csakhogy kiderült, hogy van nekünk két másik

korábbi ásatásán találtak 2000-ben. Ezek annyira össze

voltak hengergetve, hogy a feltárás idején fel sem tűnt,
hogy szöveg is lehet rajtuk. Idén tavasszal, egy feldolgo-

zási projekt keretében kerültek újra kézbe. Kibontottuk
a kis tekercset, megnéztük. Elképesztő két szöveg bontakozott ki ezekből is, Barta Andrea olvasatában. Az
egyikben Mercurius istent kérik meg, hogy postásként

juttassa el ezt a levelet az alvilági isteneknek. A kérés

megint arról szól, hogy valakik ne legyenek képesek a
másik ellen beszélni, cselekedni. A másikban olyan embereket átkoznak el, akik egy perben ellenfélként lépnek föl. Szerepel a szövegben az alvilág főistene és Pluto

felesége is, továbbá az alvilág háromfejű kutyái, akiket

szintén ráuszítanak azokra, akikkel perben állnak. Ez a
három átokszöveg önmagában is izgalmas történet, de
a temetőből rengeteg másfajta érdekes lelet is előkerült.
Van például egy temetkezés, ahol egy idősebb férfi holtteste fölé ástak egy rituális gödröt – ezt én úgy hívom, a
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és egy lókoponyát ástak el. Valószínűleg itt is mágiáról,
Hasonló leletre bukkantak a Bogdáni úton még a ’80-as

években, ahol egy egyszerű csontvázas sírt megboly-

gatva kőlapokra négy koponyát helyeztek el. Szerbia
területén vannak még hasonló római kori sírok. De a

mágián túl vannak itt elképesztő tárgyak, különleges
edények, például a mai Tunézia területén készített mí-

ves korsók, amiket a helyi gyártmányú tárgyak mellett
találtunk.

Fontosak a hamvasztásos síroknál talált mellékletek –

üveg- és kerámia edények –, amelyekben a halotti tor,
vagy kifejezetten halotti áldozatok ételei voltak. Ezek

mécsesek, különböző edénykék, poharak, korsók. Ilyenek a már említett észak-afrikai edények, illetve a különböző típusú mécsesek, üvegedények, kozmetikai tár-

gyak, tükrök, csipeszek, amulett-tartók. Rengeteg érem
is előkerült, hiszen majdnem minden sírba érméket raktak. Sok a csontból faragott tárgy is, akadnak kozmetikai
tégelyek, gyógyszeres fiolák, hajtűk.
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A csontok békéről vallanak

játék. Eredetileg két darabból lehetett összeilleszteni.

A felnőtt populáció csontvázas vizsgálatából, amelyet
Bernert Zsolt, a Természettudományi Múzeum munkatársa végzett, az látszik, hogy az aquincumiak többsége a mediterrán típushoz tartozott. Vannak kivételek is, magasabb, erősebb testalkatú emberek csontjai,

hiszen nyilván itt is éltek kelták, germánok, a birodalom más részeiről érkezett emberek. Jellemző, hogy

Az ilyen típusú római mécsesek közül ez az első, ami

hiteles ásatásokból került elő. Hasonló darabokat csak

különböző műgyűjteményekből ismerünk, vagy aukciókon tűntek fel. A mi mécsesünk nagyjából az I. század végén, a II. század elején készülhetett, valószínűleg Itáliában.

nagyon kevés olyan csontsérülés nyoma került elő,

Mit rejthet még a föld?

a lakosság békésebb részét földelték el klasszikus föld-

– Az biztos, hogy itt volt a városon átvezető, északra a

tek, hanem a Bécsi út, a táborból kivezető út mentén,

volt a polgárvárost érintő legjelentősebb útvonal. A fő

ami kifejezetten harcra utalna. Az biztos tehát, hogy

betemetkezéssel. Az aktív katonák nem itt temetkezde veteránoknak itt is kellene lenniük. A feliratoknál
olvasható,

hogy

kiszolgált

katonák is vannak közöttük.
Őket egyelőre nem látjuk a
hatszáz

eddig

csontváz között.

megvizsgált

A temetőben talált csontok
alapján elmondható, hogy a

Római fürdőbe vezető út. De azt is tudjuk, hogy nem ez

tengely a kelet-nyugat irányú út lehetett, amely mellett

„... találtak egy épületet, aminek
csak az alaprajzát ismerjük,
és akár egy ókeresztény
templom is lehet.”

ez a korai település is szervező-

dött. Egyetlenegy problémánk

van: nem látjuk, mi van az út

dunai végén. Azt gondoljuk,
hogy ha már a folyóhoz veze-

tett, akkor ott lennie kellett
valaminek. Talán egy átkelő-

sírokban nyugvók többsége 20–40 évet ért meg, de van

helynek vagy sokkal inkább egy kikötőnek. Ezt a kikötőt

tunk már hetven körüli évet megélt embereket is, de

nyen lehet, hogy az Északi összekötő vasúti híddal és a

egy markáns ötvenes korosztály is. Sírfeliratokból látők kevesen voltak.

A temetőn kívüli kutatások
Nemcsak a város temetőjében, hanem a településen is
több kutatási program indult az elmúlt időszakban. A

város nyugati részén fémdetektoros feltáráson is nagy
számban kerültek elő érmék, ezeknek a megoszlását

be is mutattuk egy konferencián. Előkerült egy katonai

elbocsátó irat töredéke is. Ez egy diploma, ami azt igazolta, hogy az illető melyik csapattestnél szolgált, illetve

miután leszolgálta a szükséges időt, polgárjogot kapott.
Különböző ruhák, kapcsolótűk, övdíszek is előkerültek.
Találtunk katonai intézménybe való belépőt is, ami egy
római sast ábrázol, ólomból készült kis lemezkén.

A kutatás során a mostani baseball pálya közepén –

ahol a polgárváros elővárosa húzódott – előkerült

például egy különleges bronzmécses. Ez a színházi

egyelőre nem találjuk, nem tudjuk, hogy hol volt. Kön�Gázgyárral összefüggő korai munkálatok vagy a part
szabályozása miatt tűntek el.

– A másik izgalmas rejtély a gázgyári lakótelep építéséhez kapcsolódik. Akkor ugyanis állítólag találtak
egy épületet, aminek csak az alaprajzát ismerjük, és

akár egy ókeresztény templom is lehet. Kuzsinszky
Bálint – aki ezeket az ásatásokat vezette – jegyzetei

között található ez az alaprajz. Sejtjük is, hogy nagyjából hol van, de hogy mi volt valójában az az épület,

és mennyi maradt meg belőle a lakótelep alatt a beépítetlen részeken, ezt nem tudjuk. Nagyon izgalmas
kutatás lenne egyszer megvizsgálni.

A Gázgyár területének kármentesítése is évek óta
tervben van, hiszen az elszennyeződött földréteget ki

kell cserélni. Ha ez a munka elindul, nyilván nagyon
komoly régészeti munkákra lesz lehetőség. Mi, az
Aquinc umi Múzeum munkatársai mindenesetre már
nagyon várjuk.

Vig György

maszkot ábrázoló tárgy egy technikai bravúr, mesteri
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Római emlékek

város

A hajdani két sziget között, a feltöltés során kialakult öböl
menti partszakaszon, levert cölöpöket találtak a régészek.

A titokzatos Óbudai-sziget

Miután megvizsgálták a fák évgyűrűit, rájöttek, hogy
ezek egy része a római korban kerülhetett oda. Talán egy

rakpart részeiként, ahol hajók is kiköthettek. A palotától

Római palota, hajógyár és fesztivál

megálmodott hajógyár a Kis-szigeten kapott helyet. Szükség volt egy téli kikötőre is, ezért a Kis-sziget csúcsánál földtöltés

század közepén pusztulhatott el végleg. Ettől kezdve nem
létezett állandó település az Óbudai-szigeteken.

Valószínűleg szétszedhető volt, csak néha, főleg hadjára-

A következő nagy változás 1835-ben történt a sziget életé-

egymással párhuzamosan, majd pallókat fektettek ke-

Óbudai Hajógyár. Széchenyi Angliából vásárolt kotróhajót,

resztbe, amin száraz lábbal átmasírozhattak a barbár pesti

épült, mely által kialakult a mai öböl.

lepülés kezdte meg működését a XIII. században. Ez a XVI.

Volt egyszer egy hajógyár

tok idején építették fel. Ilyenkor hajókat kötöztek össze,

állt. Nagy- és Kis-Óbudai-szigetként emlegették őket. Különállásuk 1835-ig tartott, amikor is a Széchenyi István által

tói palotából származtak. Kicsit északabbra egy másik te-

délebbre, valahol a mai Árpád-híd környékén egy római
kori hidat is feltételeznek, mely ugyancsak fából készült.

A tömzsi rákolló alakú sziget, melyet ma Óbudai- vagy Hajógyári-szigetként ismerünk, régebben két különálló részből

kat, ezek azonban a régészeti elemzés szerint nem a helytar-

oldalra a légiók. Mielőtt azonban beértek volna a Népfür-

dő utcai táborukba, érintették még a Fürdő-szigetet. Ott
egy apró római kőfürdő állt, ami ma már nem látható. Az
1870-es években elkotorták, a termálvizét azonban ma is
élvezhetjük a Dagály strandon.

Miután a rómaiak végleg elhagyták Aquincumot, házaikat,

palotáikat, útjaikat felverte a gaz, fák nőttek a beszakadt tetők alatt. Így járt a Helytartói palota is, amit ráadásul még a

Duna nagyobb árvizei is pusztítottak. Az Óbudai Nagy-sziget déli csúcsán egy XI–XIII. századi, Árpád-kori falu 16

amelyet Bécsben szereltek össze, és a keresztségben a Vidra

nevet kapta. A kotrással együtt elkezdődött a gyárépüle-

tek felhúzása az immár összekapcsolt szigeten. Angliából
érkeztek a mérnökök, a kétkezi munkásokat Hollandiából

és Velencéből toborozták. Nagy részük végleg Magyarországon lelt otthonra, itt házasodtak és alapítottak családot

is. Robert John Fowles mérnök vezetésével szerelték be az

ugyancsak angol gyártmányú gépsorokat. A sziget északi
csúcsán cölöpökből jégtörőt építettek, ezáltal lehetővé vált,

hogy zajló jégtől mentes, immár mély vízen telelhessenek a

gőzhajók, kereskedelmi bárkák és az akkor még igen gyakorinak számító hajómalmok.

képek forrása: dunaiszigetek.blogspot.hu

földbe mélyített háza között is találtak római köveket, téglá-

ben. Ekkor létesült Széchenyi István kezdeményezésére az

Középkori településnyomok az Óbudai-szigeten (regeszet.btm.hu)
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Még egy teljes év sem telt el a gyár építése óta, amikor

(régebben: Remmel híd, a Hajógyár egyik igazgatója után

nevű jégtörőt bocsátották itt vízre 1988 nyarán. Ez idő alatt

Még ródlidomb is került a szigetre. A mesterséges domb-

szült hajót, az Árpádot. Három évre rá elkészül a kon-

Ezen keresztül lehetett bejutni Óbudáról a hajógyár terü-

javított hajókat. Készült lapátkerekes gőzhajótól kezdve

minden irányba a gyerekek legnagyobb örömére. Tetejé-

1836-ban ünnepélyesen a Dunába eresztik az első elkétinens első vastestű hajója, a Sophie, majd egy korszak

lezárultát jelzi a Galathea elkészülése. Ez a hajó volt az

utolsó, mely fa testet kapott, ettől kezdve kizárólag vas-

elnevezve, melyet később átneveztek Munkás hídnak).

letére. 1858-ban készült el az első állandó híd, egy fa tolóhíd, melyet 1884-ben emelőhídra cseréltek. A helyén 1968
óta egy egyszerű betonhíd áll.

testű hajókat készítenek.

A másik, ismertebb híd a „K” nevet kapta azon egysze-

nevű gőzöst (a névadó szerénységből nem vett részt az

elemekből épül fel. Ez a fiatalabb híd, 1955-ben adták át.

1844. augusztus 10-én bocsátották vízre a Széchenyi
eseményen), és ekkor csendült fel először az Erkel Ferenc

által komponált Himnusz nagyközönség előtt. Az eseményt márványtábla örökíti meg az Első Duna-Gőzhajózási Táraság székházán.

Míg a hajógyár épületeiben 1847-re már 1100 munkás dolgozott, addig a Nagy-sziget megmaradt csendes, külvárosi

mezőgazdasági területnek. Ott ahol ma fesztiválozók tízezrei hallgatják a koncerteket, kukorica- és káposztaföldek
terültek el. A part mentén húzódó ártéri erdő koszorúzta a

később ide települő Szent Margitszigeti Kertészetet, mely

a szomszédos Margit-szigetet látta el virágokkal és facsemetékkel. A telep a szigetet keresztben átszelő legnagyobb
úttól délre helyezkedett el, jobb oldalt, ahol a K-hídtól a

Nagyszínpad felé tartanak a fesztiválozók. Két híd vezet a

szigetre. Ezek közül a régebbi a Hajógyári híd, azaz H-híd

rű oknál fogva, hogy a tartószerkezete K és fordított K

Érdekessége, hogy a folyásirányhoz viszonyítva ferde.

Ennek oka, hogy régebben vasúti sín futott rajta a Hídépí-

tolóhajó, kotróhajó, személyszállító gőzös, üdülőhajó, sőt
az első világháború idején még tengeralattjárók is, amiket
aztán vasúton szállítottak az isztriai Pola (ma Pula) hadikikötőjébe. A hajógyár jogutódját végül 2000-ben törölték
a cégjegyzékből. Széchenyi István művéből csupán néhány
patinás gyárépület maradt fenn, a többit lebontották.

tő Vállalat irányába. A vasúti sín ma is megvan a hídon,

Megvalósulatlan álom

vál hivatalos bejárata, egyben fő köldökzsinórja a parthoz.

Az Óbudai-sziget nagyobbik részét Budapest egyesíté-

róla. Budapest 1944–45-ös ostromakor már készen állt a

és elnevezték Május 9. parknak. Ekkor saját buszjáratot

csakhogy már sehova sem vezet. A K-híd a Sziget Feszti-

Érinti a szigetet az Árpád-híd is, azonban lehajtó nincsen
szigetre átívelő szakasza, az építkezés a háborús események miatt szakadt félbe.

1953-ig szovjet irányítás alatt állt a hajógyár, orosz katonai

parancsnokok igazgatták, ennek megfelelően a gyártás
egy része háborús jóvátételként egyenesen a Szovjetunióba ment. 1953-ban visszakapta a Magyar Állam.

Az Óbudai Hajógyárban az 1835-ös alapítás után egészen
a rendszerváltásig folyt a munka. Utolsóként a Széchenyi

A Hajógyári-sziget 1858 után
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összesen 2650 úszómű készült el, nem számítva az itt ki-

sének 100. évfordulója kapcsán parkosították 1972-ben,

is kapott a sziget, amely 1995-ben megszűnt. Az Óbudai

Nagy-sziget kevés látnivalója közül említést érdemel a római oszlop, melynek egyáltalán semmi köze sincs a rómaiakhoz. Nem ókori római kikötő romjait jelzi ez a lepusztult, mozaikfeliratától megfosztott emlékmű, hanem az I.

világháború áldozatainak állít emléket. Körben a szigeten

töltés fut, koronaszintjét a 2013-as árvíz után megemelték,
mértékéről a környező régi padok tanúskodnak.

ról manapság a legkülönfélébb csúszdák indulnak le
ről szép kilátás nyílik a szemközti Óbudára.

Gyakran látni evezősöket a mellékágban, akik kihasz-

nálják a csendes, de gyors vizet. A szigeten működik a
G4S Honvéd Kajak-Kenu Szakosztálya, mely a legeredményesebb kajak-kenu klub a világbajnokságok és olim-

piák történetében. Itt versenyzett Kovács Katalin, Kozák

Danuta, Csipes Tamara, Szabó Gabriella, Vereckei Ákos,
Beé István, Szalai Tamás, Dombvári Bence és Pál Bence.

A Sziget Fesztivál egy hetét leszámítva az Óbudai-sziget
kifejezetten félreeső hely, annak ellenére, hogy Óbuda
központjához közel helyezkedik el. Árnyoldalai között

meg kell említeni a lepusztultságot, mely egyaránt jellemzi az épületek és a környezet állapotát. Gyakran

találkozni illegális szemétlerakókkal, sokfelé láthatók
hajléktalan-táborok nyomai. A sziget ártéri erdeje fontos
megállója a vándorló vízimadaraknak.

(A cikk a szerző Dunai szigetek című blogján – dunaiszigetek.
blogspot.hu – megjelent anyag rövidített változata.)

Szávoszt-Vass Dániel

Az Óbudai Hajógyár a XIX. század közepén (Alt Rudolf litográfiája)
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az Óbudai Veress Cukrászda

Loci color

polgárjogot vett Budán, majd ezt követően megkezdte a

Málnahabos sütemény, vékony étcsokoládé réteggel a
tetején, az alján hájas tészta. Emlékszem, hogy ez volt

Családi ezüst – Bécsi út 56.

a kedvencem a sütik közül, amiket a Bokor utcai Veress
Cukrászdában lehetett kapni a ’80-as évek elején. Minde-

nem ragadt, mire a végére értem, anyukám rám is szólt,

Kétszázhat éve áll az óbudai vízimolnár háza

hogy vigyázzak a ruhámra, pedig na-

ház átépítését a család igényeinek megfelelően.

A hajómalmok üzemeltetése mellett szőlőműveléssel és

borászattal is foglalkozott, így az átépítéskor megna-

gyobbíttatta a pincét, és kutat is fúratott. A kút fúrása
közben került elő az a római kori szarkofág, amit 1869-

ben Rómer Flóris (régész, művészettörténész) Rudolf

trónörökösnek is megmutatott, és ami

gyon igyekeztem jó kislányhoz méltón

jelenleg az Aquincumi Múzeum kert-

szépen enni, és nem is voltam mohó.

jében található.

Élveztem, ahogy a számban szétolvad

A családi ezüst fogalma alatt nem kell mindig konkrétan ezüstöt érteni. Lehet egy festmény, egy porcelánkészlet, egy

Franz három fia, ifj. Franz, Jacobus és

a cukros málnás tojáshab, így hát las-

autó vagy egy értékes ház is. A lényeg, hogy a családi ezüst a család féltve őrzött, generációk között öröklődő kincse,

Andreas is polgárjogot vettek Budán

san ettem. Ehhez a sütihez csak akkor

amit nem ad el az ember. Csak elvenni lehet tőle. – Massányi Katalin óbudai főépítész saját emlékei és édesapja em-

az 1800-as évek elején. Közülük csak

juthattam hozzá, amikor egy-egy hét-

lékiratai alapján mesél az egykori Hoffmann-házról.

Andreas maradt a családi házban, s

végén a San Marco utcában lakó anyai

folytatta a molnár mesterséget, mely

nagymamámtól elindultunk hazafelé.

tovább szállt apáról fiúra, ahogy ez

Jól emlékszem arra is, amikor az úton

akkoriban szokás volt. Andreas után

apám minden alkalommal megmutat-

ta a Bécsi út 56. szám alatti házat, és

elmondta röviden a történetét, egész

legidősebb

ükapám, Hoffmann Lipót

pontosan az apai ági Hoffmann ro-

fia,

Leopoldus

(Lipót)

(1823–1899), apai ági ükapám vette
át a malmokat. Neki már viszonylag

könnyű dolga lehetett, hiszen több

konaimét. Gyerek voltam még, igazából nem is érdekelt

hajómalom tulajdonosa volt. Akkoriban egynegyed rész

hogy apai nagyanyám leánykori neve Hoffmann Klára.

ségük is volt, hiszen feleségével kilenc gyermeket ne-

annyira, nem értettem, miért fontos. Csak azt tudtam,
Kellett hozzá még vagy tizenöt év, hogy megértsem az
államosítást, az udvaron talált római szarkofágot, a hajómalmokat a Dunán, az egykori óbudai rokonaim történetét, melyeket apám szerencsére sok és alapos kuta-

hajómalomból meg tudott élni egy család, amire szükveltek. Közülük hárman nem élték meg a felnőtt kort. A
legkisebb gyermek, Hoffmann Károly (1881–1935) volt a
dédapám.

tómunkával összegyűjtött az utókor s főleg a gyermekei
számára.

FotÓk: családi képek a szerzőtől, BTM Kiscelli Múzeum

Az újlaki telepesek
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A legősibb általunk ismert Hoffmann, Franz (a hivatalos
iratok szerint Franciscus) Porosz Sziléziából származott,

és az utolsó német betelepítési hullámmal került Újlakra. Valószínűleg 1809-ben vette meg az akkori Neustift

(ma Újlak) 168. szám alatti ingatlant (kb. 2000 négyszögöles területű házhely és szőlőskert, ez ma a Bécsi út 56.),
amelyen az épület csak kis részt foglalt el az utcafrontok
vonalában. Franz eredeti mestersége vízimolnár volt, így

Újlakon is folytatta ezt a tevékenységet. A XVIII. század
végén már négy Hoffmann-hajómalom üzemelt a Dunán,
a Szépvölgyi út és a Batthyány tér közötti szakaszon.

Franz mint telektulajdonos 1810 áprilisában 50 forintért
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A Hoffman család
Hoffmann Lipót és családja akkori életéről igen kevés
adat maradt meg. Valószínűleg jómódban élt, mert kilenc
gyermeket nevelt, fiait taníttatta, s megszerezte testvéreitől a teljes ingatlan tulajdonjogát. Bizonyos, hogy szőlőműveléssel és borászattal is foglalkozott. Ha csupán

saját szőlőjéből készített bort, akkor is átlagosan 10–12

hektoliter borra számíthatott évente. A pincék méretéből azonban arra lehet következtetni, hogy vásárolt is
szőlőt a borkészítéshez. Még Lipót életében megtörtént

Újlak rendezése, miszerint a hátsó szőlőskert új helyrajzi

számmal különvált a családi házas ingatlantól, amit így
végül eladtak, a két telek között pedig megnyitották a

Kecske közt. Lipót halála után özvegye, ükanyám, Millacher Anna (1836–1917) még egy pár évig vezette az

üzletet, majd az utcafronti üzlethelyiségek és a családi

Élet a hajómalmokon

a malom védőszentje, Nepomuki Szent János szobra is,

A hajómalmokon a segédek részért dolgoztak, nyolc

rok írása közben értettem meg, miért volt olyan fontos

köves hajómalmok 8–15 mázsa gabonát is meg tudtak

János szobor álljon a nappaliban. Valahogy sosem

mázsa búzából egyet-egyet kapott a két segéd. Ezek a
őrölni egy nap alatt. Gyakran változtatták a helyüket,
alkalmazkodva a sodráshoz és a vízálláshoz. Minden

munkát a molnárlegényeknek kellett elvégezniük, a
kikötéstől kezdve a be- és kirakodáson át az őrlésig,

valamint a kövek élesítését. Az alsó kő, amely nem
forgott, sima volt, a felsőbe pedig sugárirányú csatornákat véstek, amelyek egyrészt vágták a szemeket,

másrészt hűtötték is a követ, és segítették az őrlemény

kifolyását. Érdekes hatása a köves őrlésnek, hogy az
ezekben a malmokban készült őrlemények elkerülhe-

tetlenül tartalmaztak kőport is, így azoknál, akik sok
kenyér- és tésztafélét fogyasztottak életük során, idős
korukban jelentős fogkopás volt tapasztalható.

Az őrletők több tíz kilométeres körzetből jöttek meg-

szokott malmukhoz, majd a malomrévben várták,

hogy a molnárlegények dereglyéjükkel a zsákokat a
malomba vigyék.

A munkaidő gyakorlatilag 24 óra volt a hajón, ami

részben csak felügyeletből állt. A segédek a malmon
laktak, külön helyiségben, ahol főzhettek és alhattak

is, itt világítás és fűtés is volt. Ebben a helyiségben állt
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mécsessel, olvasóval és bibliával. Bevallom, csak e so-

édesapámnak, hogy egy kisebb, régi Nepomuki Szent

mondta, miért, vagy csak én nem figyeltem a szavaira.
A hajómalmokon az élet nem volt könnyű, tavasszal

és ősszel hideg volt, nyáron pedig meleg, állandó zaj

(kelepelés) és porzás. Télen a hajómalom javításával,
karbantartásával voltak elfoglalva a segédek, a későbbi Óbudai Hajógyár területén.

A malom be- és kikötéséhez (József-napon és And-

rás-napon) 10–12 olyan emberből álló csapatot kellett
fogadni, akik értették a dolgukat. Malomhúzáskor
mindig énekeltek, s a demizson is előkerült. Egy-egy

körzet hajómalmai meghatározott helyeken és meghatározott rend szerint köthettek ki. Kapcsolataikat,

kötelezettségeiket nemcsak a hatóságok, hanem a
molnárok élő szokásjoga is szabályozta. Újlakon a XIX.
században 30–50 molnármester lehetett egy időben.

A hajómalmok működésének fénykora az 1850-es,
1860-as évekre tehető. A gőzmalmok, illetve a hengerszék (műőrlés) megjelenése megnehezítette a molnárok helyzetét. A gőzerő és a hajózás nagyiramú
fejlődése megpecsételte a hajómalmok sorsát.

ház hátsó részében kialakított lakások bérbeadásából élt

két lányával, a ház utolsó Hoffmann lakóival, Annával
és Borbálával. Testvéreik fiatalon elhagyták a családi házat, s máshol kezdtek önálló életet. Ha esetleg zavarossá

kezdene válni a sok szál, megjegyzem: itt még mindig a
Bécsi út 56.-ról van szó.

A családi legenda szerint se Anna, se Borbála nem ment
férjhez, mindig együtt voltak, rajongtak egymásért. Idős
korukban is gondoskodtak egymásról, és annyira szeret-

a Bécsi úti ház két utolsó Hoffmann tulajdonosa,
nagyanyám (Hoffmann Klára) és bátyja (Hoffmann Miklós)
édesanyjukkal, Szendrei Irénnel.

ték a másikat, hogy Borbála 1931 áprilisában bekövetke-

Akkor a nagymamámat és a bátyját egy pillanatra sem

megszakadt, követte testvérét. Klárika, a nagymamám,

tak el semmit, így sok személyes régi tárgy, temérdek

zett halálának éjszakáján, virrasztás közben Anna szíve

született Hoffmann Klára sokszor elmesélte nekünk Borcsa és Anna romantikus történetét, s ilyenkor unokatestvéremmel mindig könnybe lábadt a szemünk.

Hoffmann Károly államtitkár ezután a ház tulajdonrészeit folyamatosan kivásárolta testvéreitől (egy kivételével, aki idegennek adta el). A házban 1931-től már nem la-

kott többé Hoffmann-leszármazott, mindent bérbe adott
a dédapám, csupán egy kamrát és a pincehelyiséget tartotta meg ingóságok tárolására. A Bécsi út 56. szám alatti
épületek adómentes évi bérjövedelme 4204 pengő volt

1937-ben. Viszonyításképpen: akkoriban egy egyliteres
motorral szerelt Adler személygépkocsi – ez nagyjából
ma egy Audi A6-osnak felel meg – 4000 pengőbe került.

Hoffmann Károly két gyermeke, Miklós és Klára tervezték ugyan, hogy egyszer családjukkal visszaköltöznek

a Bécsi út 56.-ba, de 1952-ben közbeszólt az államosítás.

engedték be a házba, még az ingóságokból sem hozhatfénykép is odalett. Olyan tárgyak és iratok, amelyek ma
már pótolhatatlanok.

Amikor édesapám megtudta, hogy a házat felújítják,
megkereste az új tulajdonosokat, és sok mindent elmesélt nekik a házról. Később is jó kapcsolatot ápolt Barna

Sándorékkal, akik megvették és felújították, pontosabban gyakorlatilag újjáépítették az épületeket. Apukám

egy Hoffmann családi találkozót is szervezett 2008. április 5-én este a régi pincébe. Azon az estén, a Hoffmann

ház felújítása alkalmából egy, korábban a házban használt ezüst kiskanállal kedveskedett Barna Sándorék-

nak. A kanál és kísérőlevele bekeretezve díszíti a régi
pince egyik falát.

Barnáék történetével egy teljesen új, színes korszak nyílt
a ház kalandos életében: a Symbol.

Massányi Katalin
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IV. Béla tanult az esetből, és a nehezen védhető régi

séta

óbudai királyi vár helyett a megközelíthetetlen budai

ni. Adózás szempontjából talán még jobban is jártak a

Innentől a régen mindenhol Buda néven említett előző

várhatóval szemben nőni kezdett a beköltözők száma.

Várhegyen kezdte építtetni az új királyi központot.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között

központ már mint Vetus Buda (Óbuda) jelenik meg a

forrásokban – innen ered hát a városrész máig ismert
neve. A két új központot (budai Vár, Visegrád) is tovább

2. rész – Az török áfium ellen való orvosság

építő király, Nagy Lajos az anyjának, Piast Erzsébetnek adományozta a régi székhelyet, aki klarissza kolostort alapított, és megépíttette a Mária-templomot a
mai Fő téren, amely ál-

lítólag olyan szép volt,
hogy messziről csodájá-

ra jártak. Mégsem volt
nyugalom
Ott hagytuk el, hogy Krúdy Gyula nosztalgikus,

út és a Bogdáni út határolta területen telepedtek meg a

ahol kecskék legelnek a folyó partján, és ahová a fecskék

későbbi császár is örökül hagyott ezt-azt a városrésznek,

hazajárnak, vagy Gellérié, akinél a szűk utcákban éhesek

a pincelakók, és a tébécések köhögése innen is, onnan is
kihallatszik alkonyatkor.

Alighanem mindkettő. Ám az időben visszafelé Krú-

dy és Gelléri Óbudája előtt számtalan más Óbuda is léte-

Aztán az első német telepeseké, aztán a gyáralapítóké és
így tovább...

De hogyan is kezdődött? Mint minden a limesen in-

nen, Pannóniában, ez is a rómaiakkal kezdődött. Meg a
keltákkal.

Regélhetnénk arról, hogy kik és hogyan éltek Panno-

Aurelius, a bölcs császár is. Utódai alatt tovább fejlődött

Aquincum, amely körül a mai Nagyszombat utca, a Bécsi
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kek, a fénykor már csak

az emlék emléke volt,
amikor a törökök – pil-

részt, amelynek több év kellett, hogy újra benépesüljön,
de a régi fény nem tért vissza.

Pálffy Miklós, akire rábízták a feladatot, úgy akarta megoldani mindezt, hogy a civil lakosság ne szenvedje meg
a háborút, ezért elhatározta, hogy kiköltözteti a lakókat.

Egy hideg, januári hajnalon a szó szoros értelmében

evakuálták a térséget:
a lakosok az 1596-os év
elején az Esztergomból
kiküldött katonák vé-

delme alatt titokban, 195
szekérre pakolva értéke-

iket költöztek át a királyi
Magyarország területére
– az öregek és a gyere-

kek a parton sorakoztak

fel, őket ugyanis hajón
szállították Esztergomba. A török őrség, ki tud-

ja, mit látott és mit nem,

de Óbuda a szó szoros
értelmében kiürült. Egy
lélek sem maradt a régi
királyi vár környékének
kis házaiban.

A területet mégsem

sikerült

visszafoglalni

sem 1598-ban, sem 1602-

lakók egy része az 1606-os zsitvatoroki béke után ugyan

dy-házhoz közel – álló Ferenc deák háza 1500-ban már

biztosan állt, ekkor cserélte ugyanis a klarisszák szolgálatában álló deák Vas megyei birtokát erre az épü-

a tatárok. A védelem nélküli várost pillanatok alatt föl-

a haditerv, hogy visszafoglalják Vetus Budát. Csakhogy

vagy a sors fintora, hogy mégis itt, a később panelekkel
potban egy középkori lakóház: a régi piactéren – a Krú-

Így még IV. Béla is az akkori időkre virágzásnak in-

Ekkor azonban a Habsburg-Magyarországon megfogant

ben – a háborúskodás csak arra volt jó, hogy az ostrom-

teleszórt városrészben maradt meg viszonylag ép álla-

erdőben gazdag terület éppen megfelelő.

lakók, amit az mutat, hogy a török hódítás után az el-

lanatok alatt – bevették a sem fallal, sem katonasággal
nem védett Vetus Budát 1541-ben. Különös szerencse

tűnt, hogy a stratégiailag megfelelő helyen lévő, vízben,

helyén. Batu kán és barátai alaposan elintézték a város-

adó-

gótikus építészeti reme-

jegyezte, hogy a király a karácsonyt Óbudán töltötte. A

nekült. Mire visszatért, romok és pusztulás volt Óbuda

annyifelé

nehéz volt, így hiába a

A település rangját mutatja, hogy a III. Bélánál ven-

dig rombolták, a király pedig, mint tudjuk, Záráig me-

városrészből,

zott, hogy követni is

gették Óbudát.

tus előtt 9. körül a rómaiak, de folytonosságot a római

Pedig a településen többször megfordult Marcus

amely

talant alapított „Attila városában”, ahogy sokáig emle-

dult Óbudán tartotta központját, míg meg nem érkeztek

kor és a jelen kor között nehezen lehetne felmutatni.

szabdalt

volt, azt az is bizonyítja, hogy Orseolo Péter társaskáp-

nia provincia fővárosában, Aquincumban, miután Tiberius leverte a lázadó pannonokat, és megjelentek Krisz-

nekülni kezdett a szét-

rummal azonosítanak. Hogy a település valóban lakott

király utódai sem nagyon akartak innen elköltözni – úgy

jen a terület.

polgárság azonnal me-

társa, Kende fia, Kurszán váráról tesz említést króniká-

pénzérméket örökül hagyó rómaiakon kívül ők is itt

hagyták nyomaikat, hogy aztán egy időre elnéptelened-

és a királyné között. A

A honfoglaló magyarok már az egykori római épü-

dégeskedő Barbarossa Frigyes krónikása 1189-ben fel-

ből az építkezéseken rendre kiforduló sírkődarabokat,

dát a király, a káptalan

birodalom.

Hiszen az Aquincumot és az Amfiteátrumot, a föld-

viszály,

király felosztotta Óbu-

lásnak indult a meghódított terület, akárcsak a hódító

jában, amelyet a kutatók a Nagyszombat utcai Amfiteát-

a

mígnem 1355-ben Lajos

Aztán, mint a történelemben mindig, lassan hanyat-

is őrizték, a török hódítók elől pedig csellel szöktek meg.

gyaroké, akik református hitüket mindenkivel dacolva

állandósult

például az Óbudai-szigeten található palota romjait.

letek közé telepedtek be: Anonymus Árpád fejedelem

a

nagy és a polgárság közt

civil lakók, de rajtuk kívül az első legátus, Hadrianus, a

zett. A rómaiaké, például. Aztán a bátor, középkori ma-

Óbudán:

káptalan, a királyi vár-

FotÓ: gallaidesign.hu

szép, női cipők kopogásától hangos Óbudája az igazi,

A törökökkel – az elején úgy tűnt – ki lehetett egyez-

letre, amelyet átépíttetett. (A szintén ezen a környéken

található egykori ferences kolostornak és templomnak,
a klarissza kolostornak csupán a romjai maradtak meg,

a pálos kolostor maradványai pedig a Bécsi úton, a Viktória téglagyár udvarán kerültek elő.)

ban megsemmisüljön még az is, ami addig megmaradt. A
visszaköltözött a romok közé, de akkor meg a nyomor
és a pestis tizedelte tovább a lakosságot. Ahogy Gál Éva

vonatkozó tanulmányában említi, a zömmel református

magyarok lakta Óbuda ennek ellenére lassan talpra állt.

Sokatmondók azok a források, amelyekben fennmaradtak a már a török időkben is a területen élők nevei: mások

mellett Madarassy Gergely, Varga György, Petre István,
Nemes György, Budai András és családja élt Óbudán a

XVII. században – igaz, fel-felbukkantak már ekkor is a
német nevek az összeírásokban.
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séta

kortársaként, az 1930-as évek közepén. A nagyvárosok

nulmányai során a Bécsi úti Róna gépműhelyben szerez,

és a kisközösségek bizalmas otthonosságának kontrasztja

tegett apja nyomdokain haladva. A Bécsi útról 1923-ban

térbeli és társadalmi perifériáiról van szó, a kitaszítottság

biztosítja a nagy novellák legtöbbjének feszültségét. Tu-

Vári György: Óbuda és Jeruzsálem

lajdonképpen ezt a kettősséget írják le Kosztolányi híres

szavai, amelyekkel első, a Nyugat által kiadott, Szomjas
Inasok című Gelléri-novelláskötetet jellemzi 1933-ban:
„tündéri realizmus”.
Sokan

megjegyzik,

hogy

már alkata is mintha ezt a ket-

tősséget mutatná: a kisportolt,
hatalmas, izmos fizikum ko-

moly betegséggel (asztmával) és

erős félszegséggel, szégyenlős
gyöngédséggel párosul. Épp

furcsa módon épp két legnagyobb írója volt a leginkább

megénekelt rokonság van kettejük között: mindkettőjük

Világukat a városrész ihlette, ezek az utcák rendezték be

egysége szervezi, tartja össze, és a cselekmény nem külö-

óbudai: nemcsak itt éltek, de valóban Óbuda írói voltak.
e világok helyszíneit és atmoszféráját, és nagyon kis túlzással foglyul is ejtették az Óbudához kapcsolódó képzeteinket hos�-

szú-hosszú időre. Noha világukból
mára szinte semmi nem maradt

észrevehető némely utcaneveken
kívül, a képzelet Óbudája jórészt

az övék maradt. A Fő tér és tágabb
környéke Krúdy Gyuláé, és az ő

világa errefelé még alakítja is a
városképet; a külsőbb részek, a
Bécsi út környéke és még a szomszédos Újlak vidéke is inkább Gel-

léri Andor Endréé maradt. „Míg ő
(Krúdy) a belső részt szerette, a za-

katoló villamosok mellett ijedten
guggoló kis házakat hangos kocs-

máikkal, Gelléri kifelé van otthon,
ahol hosszú kertek kígyóznak a
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nek az a világa, azok a külsőségei, amelyek Gelléri otthoná-

Óbuda az esetek igen jelentős ré-

ul szolgáltak, eltűntek Óbudáról–Újlakról, és a szegénység

szében. Az emlékezetes figurák

más formái váltották fel őket.

kizárólag ezzel a háttérrel együtt
élnek mind, eltéphetetlenül tartoz-

A Garay utcától a Bécsi útig

nak hozzá – hasonlóképpen volt ez

két nagyon eltérő alkatú író, Mándy

A legóbudaibb író meglepő módon nem itt, nem Buda-

Iván és a közelmúltban elhunyt Fe-

jes Endre egymástól meglehetősen

pest III. kerületében látta meg a napvilágot, nem itt élte az

Ezért nevezték nagy előszeretettel a

(ebben a sztereotípiák ellenére nincsen semmi szokatlan),

különböző

Józsefvárosaival

első éveit. Zsidó munkáscsaládba születik a Garay utcába

is.

aztán a Ferencváros neveli. Édesanyja szülei viszont kan-

pályatársak „költőinek”, „lírainak”

tinosok az újlaki téglagyárban, Frankl Sára, Gelléri édes-

ezeket a szövegeket.

anyja is együtt dolgozott velük. Aztán 1915-től már ők is

Ez a világ térben is, időben

dalomkritikusa és esszéistája, Halász Gábor a két szom-

pontjai a Szentlélek tér, Flórián-tér, Miklós-tér és a Bécsi

és Gellérit nemcsak életük kezdete, de a vége is összeköti:

még csak nem is külvárosi abban az értelemben, ahogy

mindketten a holokausztban haltak meg.

– egyébként nagyon helyesen – felszámolta, a szegénység-

helyszín: egy teremtett-elképzelt

is az átmeneté: „nagyvárosba átültetett vidék”, ahogy

szédos világ párhuzamos képzelet-földrajzáról. Halászt

tendenciái, a nagy építkezések, a „modernizáció” mindezt

akkor az elsősorban a háttér és a

bizonyosan Óbudán élnek, címük: Bécsi út 134. Gelléri a

költözés idején kilenc éves. A Kiscelli utcában járja ki az

Halász esszéje mondja. A Gelléri-novellák terének „köz-

út gyárvilága…, jellege se nem városias, se nem vidékies,
Újpest vagy Kispest” – írja Vas István is még bőven Gelléri

serdült „Gelléri-fiúval” kapcsolatos emlékeit: „Óbudán,

a hegyek alatt, a mi utcánkban

(itt, mint a kisvárosokban, az

utca egyetlen nagy közösség,
ahol mindent és mindenkit

számontartunk, ha közelebbről
nem is ismerjük) volt egy pénzszekrénygyár. Gyárnak az utca

önérzete nevezte ezt a műhelyt,
amely egy mély pincehelyiséget

in, lent a félhomályban határozatlan alakok mozogtak, a

rú közötti Budapestünkön”. A szocializmus városalakító

főszereplője a Gelléri-szövegeknek,

felidézi az immár első novelláskötetét megjelentető, íróvá

rint a Gellériéihez „hasonló típusokat sehol nem teremtett a

falut és kisvárost egyaránt magába olvasztó, két világhábo-

remtés segédeszközei. Ha tehát van

Erről a műhelyről ír Halász Gábor a Nyugatban, amikor

foglalt el. Ha villamosra várva, előtte álldogáltam, szive-

társadalmi fejlődés – csak a mi felemás, későn polgárosodó,

a világteremtés, az atmoszféra-te-

apa lakatosműhelye és páncélszekrény-készítő üzeme.

sában születnek meg a Gelléri-próza legszebb mondatai,

szövegei. Sőtér István kvázi-szociológiai megfigyelése sze-

nösebben fordulatos „elemei” maguk is csak színhatások,

a Tímár utca 24. alá költöznek, ezen a címen működik az

„S most Mikes kinézett a folyosóra
és így szólt: Elnézést, drága, édes
urak. Az Isten küldött hozzám
valakit és most megvizsgálom
az isteni küldött angyalszárnyait.”

megfosztottság összeszikrázá-

kompozícióit elsősorban a hangulat, az atmoszféra erős

hegyekre” – írta földijük, Óbudának a – Gellériről szintén

elismerően író Komlós Aladár melletti – legnagyobb iro-

így, eleven érzékiség és végletes

Még különösebb, milyen erős és világos, számtalanszor

fotó: pim

Óbudán sok nagy vagy legalábbis jelentős író élt, ám

géplakatosként és páncélszekrény-készítőként végez, ret-

sen elnéztem; kékes csillogó fények csaptak elő ablakafúrók éles sivítása hangzott és mázsás terhek vonszolódtak a lépcsőin fel és le. Ebből az örök-munkás, örök-zajos

alvilágból, az apja birodalmából, néha kiemelkedett egy

nagycsontú, széles vállú, fekete busafejű fiú; munkászubbonyban, kijött és nekivágott a hegyeknek, vagy valamelyik üres grund sarkában diszkoszvetéssel szórakozott és
gyönyörködött az izmai erejében. Látásból ismertem, a
Gelléri-fiú volt számomra, semmi több”.

Alig egy évvel ezt követően talál rá első mentora,

Mikes Lajos, az Est-lapok irodalmi rovatvezetője. Gelléri
egy tehetségkutató pályázatra jelentkezik és – nyilván

kissé stilizált visszaemlékezése szerint – az utcáról fedezi fel Mikes a mindössze 18 éves fiút. „S most Mikes ki-

nézett a folyosóra és így szólt: Elnézést, drága, édes urak.
Az Isten küldött hozzám valakit és most megvizsgálom

az isteni küldött angyalszárnyait. S mivel arra ment a jó
Marton bácsi is, hát neki is odaszólt: – Most nem vagyok

szabad. Egy tündér van nálam. Csak Móricznak vagyok

itthon és Szomorynak” – áll a befejezetlenül maradt önéletrajzban, az Egy önérzet történetében.

Apja 1938-as haláláig ifjú házasként a Belvárosban

elemit, aztán a Zsigmond utca 114. alatti gimnáziumban

lakik, de aztán ismét visszatér Óbudára, a Beszterce utca

elégséges eredménnyel veszi, negyedik után abbahagyja

ben. Innen indul utolsó munkaszolgálatára is. Ide nem tér

bukdácsol négy évet: az első osztályt megismétli, a többit

gimnáziumi tanulmányait. Üzemi gyakorlatot későbbi ta-

25.-be, itt születnek gyerekei, Ágnes ’39-ben és József ’42többé vissza.
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Mentorok, társak, novellák
Nagymosoda. Nagyjából egyetért benne már a korabeli

kritika is, hogy „részletszépségei” ellenére is sikertelen

nagy kompozícióként, és alighanem tényleg ez a helyzet.
A hangulatokat pontosan megérzékítő, nem világteremtésre, csak erős benyomásokra törekvő novella volt az ő

igazi erőssége, ez a már-már kihalóban lévő, nagy magyar műfaj, amely hihetetlen pontosságot, szerkeszteni
tudást, arány- és formaérzéket, belső fegyelmet követel,
jedelemben kell minden jellem-

zőt megmutatnia. Gellériben

azonban a metaforikus látás,
a képi ihlet, a stiláris lendület

és finomság mind megvolt, de
épp az arányérzék gyakran hiányzott belőle, és ezért a novel-

lista biztonsága is. Nem volt,

nemigen lehetett tanult vagy
finom ízlésű, végig bizony-

lánnal került, aki éppen stílusának expresszionisztikus

és érzelmi kifosztottak egyszerre: a lélekölő robotban

is, persze, a modorosság veszélyét mindebben. Pontos

a vénlányok egyként. Feltűnésük, megmutatkozásuk

írja, miközben az egyik legnagyobb magyar regényt, A
befejezetlen mondatot írta a Florenz-kávéház egyik asztalánál; a másiknál pedig Illyés Gyula dolgozott A puszták népén. Ide szaladt be gyakran Gelléri felolvasni, és

együttes erővel arányosítani szövegeit, megszakítva
Déry munkálatait.

Voltaképpeni első „igazi” könyveként a Szomjas

inasok novelláit üdvözli a kritika, ajánlója Németh
László, fentebb idézett méltatója Kosztolányi, de korán

elnyeri a szerző Móricz becsülését és Füst Milán rokonszenvét is, ahogy Szabó Lőrincét is, részben Mikesen

keresztül, mivel lánya, Mikes Klára Szabó felesége, a
versekből ismert Kis Klára és Lóci édesanyja. Vagyis
Gelléri már huszonéves fiatalemberként az egymástól a

legélesebben különböző poétikák és világnézetek követőinek tűnt fel, akikben csak az volt a közös, hogy a kor-

ség legalább átmeneti visszavívásának kísérlete. Ön-

írásában: „Egyik írótársam azt mondta róla halála után,

életrajzában elmeséli, hogyan korholta József Attila,

hogy hedonista volt. Jó megjegyzés. Mikor budai há-

amiért mindig merőben érzületi baloldalisága, amely

zunkba beköltöztünk, a vastag falakat tapogatta, s azt

alig is ment túl a szen-

mondta róluk, hogy milyen jó

minden

Ismertem én őt: ez a fiú talán

kek ujjacskáit szájába vette,
mondta, legszívesebben meg-

fejezetei volnának. Életében négy novelláskötete jelent meg: a Szom-

jas inasok, a Kikötő, a

el-

Hold utca és a Villám és
esti tűz.

És mindez, minden

végül

lán nem is lett volna rá

kényszerűen

Bár

rító vallomáshoz, amely

termékeny

elmondja,
fűzik

haza Jeruzsálem, a hazát

számára a látóhatár jelöli
ki, határait tehát a Hár-

nem is egészen 40 évnél,

mashatár-hegy

amely jutott neki. Nem

a földi Jeruzsálem egya-

it felnevelni, és – ami,

vésbé fontos, mégis kár, hogy így volt – nem kapott

igazán időt írni, már életében sem. Sok és sokféle fizikai munkát kellett végeznie, nem volt módja írói élet-

kontúr-

jai. Neki Óbuda az égi és

kapott időt a gyerekepersze, ennél jóval ke-

szükségszerűen

számára nem vágyott ős-

na, jóval többre annál a

novelláját) szegénnyel együtt vacsoráztak egy büfében,

nem

sem látott tájakhoz, hogy

nagy szüksége lett vol-

Örkény híres, In memoriam Dr. K. H. G című egyperces

hogy

absztrakt nosztalgiák so-

írt, azért időre így is

esztéta, maga is a holokauszt áldozatává vált, ő ihlette

befejezet-

ban olvasható, szívszo-

dottan rossz szöveget

örömeinek. Egyszer Havas Gézával (újságíró, kritikus,

nála

lenül maradt önéletrajz-

dolgozott, kevés kimon-

Határtalanul szerette az életet, és mély alázattal örült

visszatér

Óbudára: a már említett,

en jó hibaszázalékkal

tatással, hogy az embernek több kedve támadt élni tőle!

tartotta nagyra.

úgy, mintha novellái egyetlen hatalmas regény elszórt

volt így is, és meglepő-

darab kolbászt. A létező dolgok iránti oly nagy elragad-

ricz is őbenne ezt a roppant érzéki elevenséget dicsérte,

a kísérletek nem tűnnek meggyőzőnek, inkább tűnik

el Marx alapos tanul-

hallatlanul

vagy egy fénylő rézedényt vagy egy pohár sört, egy

egy vederrel”. Ahogy ő Móricz Zsigmondban, úgy Mó-

koherens

érvényesülhessen.

lon. No de aztán hogy tudott leírni ő egy szép bársonyt

nyörtől, s közben nagyokat röhögött. Aztán sört rendelt

amely a kívánatos „realizmus” felé vitte volna, de ezek

tehetségének természete

a minden nyomorúságon áttörő, rajongó életvágy jelle-

csámcsogott, mint Polifémosz. Szeme fénylett a gyö-

valamiféle fejlődés rajzát megmutatni az életműben,

szüksége ahhoz, hogy

ölelné őket, olyan bájosak,

te: három csülök és tíz pár virsli. S ő marcangolta és

tétika késztetésére kiváló értelmezői is megpróbálták

mányozásához. Neki ta-

a tehenek járásáról pedig azt

aztán, mint a vadember, nekilátott. Csupa hús volt előt-

dor vagy Bodor Ádám remekműveitől. A marxista esz-

Mint írja, sosem jutott

ez olyan volt. … a pici gyere-

volt egy kis pénze, előbb telirakatta szépen az asztalt,

Kosztolányi, Tömörkény, Krúdy, Mándy Iván, Tar Sán-

méleti alapot nélkülöz.

mindent meg akart volna enni,

lálkozó küklopsz), Isten bizony – mesélte nekem. Most

darabjai közé tartoznak. Nem maradnak el Móricz,

re is kiterjedő empátián,

küszöbéről, hogy kuglófszínű.

– Akár Polifémosz (A híres, Odüsszeusszal is összeta-

zése bizonyosan a magyar novellairodalom legszebb

együttérzésen, a bűnös-

azt is írta egy tiszta konyha

és Géza elmesélte nekem Bandika külön teljesítményeit.

st Sándor kivégzéséről, emlékükre írt Ukránok kivég-

vedők iránti éles szemű

húsosak, mármint a falak. De

mezte őt, és éppen neki kellett meghalnia és ilyen fiata-

te be ezt az előhallgató, a nulladik kritikus szerepét, mint

fellázadás a világ elidegenült rendje ellen: a benső-

táris, mindenre kiterjedő érzékiségéről visszaemlékező

helyettesítette, előolvasta egy-egy megbízható pályatár-

bármely szembejövőnek. Két éven keresztül Déry töltöt-

a novellákban érzelmi vagy talán csak képzeletbéli

és finom leírást adott Gellérinek és novelláinak elemen-

mikor így himbálóznak. Az élet határtalan szeretete és

mást nem talált, akkor a kávéházi pincéreknek is, szinte

eltűnő gyári munkások, a csavargók, a lumpenprolik,

túlfűtöttségét, egzaltáltságát szerette benne, ha észlelte

talan is volt képességeiben. Arányérzékét, ahogy Déry

sának novelláit, mielőtt közöltette volna őket, vagy ha

tükre, a Hűvösvölgyi nászutasok, a Sallai Imre és Für-

Alakjai mind a társadalom pereméről valók, anyagi

század egyik legformátumosabb különcével, Füst Mi-

„Gelléri huszonéves fiatalemberként
az egymástól a legélesebben
különböző poétikák és világnézetek
követőinek tűnt fel, akikben csak
az volt a közös, hogy a korszak
legkiválóbb és legbiztosabb
ízlésű szépírói voltak.”

Tibor írja visszaemlékezéseiben, külső szemmértékkel
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A legbizalmasabb tanítványi viszonyba az egész elmúlt

Gyenes Tamás alkotása, FotÓ: Szász Marcell

Első, 1930-ban megjelent könyve regény, a címe

végső soron azért, mert kis ter-

Az idő és az utóélet

szak legkiválóbb és legbiztosabb ízlésű szépírói voltak.

ránt, házaival, embereivel, gyáraival. Egy olyan

Óbuda látomása, amely jóformán egyedül őrzi már egy
egykor valóban létezett városrész emlékét.

A Bécsi útról nyílik az az aprócska utca a Mar-

formát kialakítani. Joggal írta a szemléletes tollrajzok

git-kórház oldalában, amelyet nemrég róla neveztek el,

„teli bőrönddel ment el”. Novellái így is vaskos kötetre

dor Ilona Zeneiskola előtt áll, nem túl messze a Besz-

készítője, Illés Endre róla, hogy ő is, akárcsak Bartók,
rúgnak: A szállítóknál, az Egy fillér, a Hat fillér, Hold

utca, a Szomjas inasok, a Ház a Telepen, A vén Panna

fejszobra pedig, helyesen, a Krúdy-negyedben, az Anterce utcától. Egykori házán emléktábla. Hazaérkezett.
Itthon van.
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Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar”
Krúdy Gyula 137. születésnapjára

A nyolc és fél évtized előtti óbudaiak ajándékát, hogy

reálisabb kor- és arcképfestő és egyben ítélethirdető – bár

az „ódon” városrész mai lakói becsülhetjük igazán. Szinte

a valóságot, a többit egy kézlegyintéssel az olvasóra bízta.

élete utolsó három évében ide költözött Krúdy Gyula, mi,
bizonyosra vehető ugyanis, hogy ha nem így tesz, a hatvanas években előretörő panelhadtestek óriás, fehér tömbjei

arra a kis területre is benyomultak volna, amelyet ma Krúdy-negyednek nevezünk, s amely intézményeivel és háza-

ival, utcaköveivel és gesztenyefáival kicsinységében is oly
sok örömöt ad mindazoknak,
akik arra vetődnek.

Megmentésük jórészt az iro-

dalmár hírlapíró, Kiss Károly

(1930–1998) érdeme volt, aki
sokáig reménytelennek tetsző
erőfeszítései történetét utóbb a

Örök titok, hogy ez az író, aki állandóan »forgalomban«
volt, akiről a nap bármely órájában számosan meg tudták

mondani, hogy éppen hol tartózkodhatik, mikor írt? Méghozzá több mint százhúsz kötetet!” (Egy képeslap mellé.
Emlék Krúdyról. Művelt Nép, 1954. augusztus 8., 2. p.)

„Krúdyra a születésnapján,
azaz október 21-én emlékezni így
nincs több okunk, mint az év
bármelyik másik napján...”

Krúdyra a születésnapján,

azaz október 21-én emlékezni

így nincs több okunk, mint az
év bármelyik másik napján,
én például állandóan emlék-

szem rá, ha épp nem olvasom,
akkor is. Látom magamban a

Budapest 1988/6. számában írta meg: A Krúdy-ház (32–

szóképeit, amelyek tarka rendezetlenségben függenek

amelybe – hiteles beszámolók szerint – Krúdy el-elkísér-

a sörömet nézegetem. Nem is szívesen beszélek erről

35. p.). Jó, ha a katolikus templomot meghagyták volna,
te közeli házából (amely ma helyénvaló módon a Magyar

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ad helyet)
az esküvői meneteket, hogy büntetlenül szájon csókolhassa a menyasszonyt, a pár mindkét tagja azt hihette

ugyanis, hogy a másik rokonságából való idősebb úrral

van dolguk. Ez is: az „öreg” Krúdy. Vajon akár ma ismét

számos olvasói közül is hányan számoltak utána s tartják észben, hogy a magyar próza e (testben és írásművészetben egyként) kimagasló alakja mindössze ötvennégy

és fél évet élt. „A regényes félmúltat idéző álmatag írások

papírravetője – írta róla Kellér Andor 1954-ben (!) – a leg-
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úgynevezett »tanulságot« nem vont le, mert csak kifejezte

a tudatom falán, és azon kapom magam, hogy hosszan
ilyen alkalmi módon, miközben tudom, hogy az élet

és az irodalom megragadható és elszalasztható alkalmak sokasága is. Bizonyára nem egymagam vagyok így

Krúdyval, sokunkban van a szövegeivel való együttélésnek ez a boldog szemérme, amely ráadásul nem csupán

egymással köt össze minket ismeretlenül, de az idő múltával egy csomó halottal is. Közülük való Várkonyi Títusz
(1882–1954) hírlapíró, a talán még ma is sokak által ismert

Várkonyi Zoltán színész és rendező édesapja, Krúdy szűk,
legbelsőbb korhely-körének tagja, akinek írását jó szívvel
ajánlom az Óbudai Anziksz olvasóinak figyelmébe.

A Mai Nap 1943. május 12., szerda, 4. p.

Márai Szindbád hazamegy című 1940-es emlék-

így indítja írását: „Az évfordulón nem mehettem ki sír-

Krúdy-reneszánsz felütése volt – ő „Várdali, az iroda-

a pár szál virágát.” Emlékezés K. Gy. úrra. Világ, 1949.

regényében – amely egyébként a cikkben is felhozott

lommal fertőzött segédszerkesztő” (Budapest, 1992, Akadémiai-Helikon, 15. p.). Várkonyi Títusz neve – a magyar

polgári hírlapírás számos más jeles nevével együtt – érdemtelenül halványult ismeretlenné a magyar közemlékezetben. Sokakkal ellentétben önálló kötete alig jelent

meg, de jól írt, és a budapesti vonatkozású publicisztikája komoly hasznára lesz még az ezután írandó várostörténeteknek. Nézzük el neki, hogy Krúdyra emlékezve –

sokak stilisztikai betegségében osztozva – maga is kissé
krúdys hangot üt meg. (Márai fönt említett kötetében e
tekintetben mélyebbek a bajok…)

Krúdy tisztelői és barátai, vagy ahogyan Várkonyi itt

írja, „lelki udvartartásának hű apródjai” egyébiránt az
első halálnaptól, azaz 1934. május 12-től kezdve minden
évben kijártak a sírhoz, 1949-ig bizonyosan, s talán azt

követően is, ám erről a Rákosi-diktatúra sajtójában már

nem maradhatott nyom. (Kárpáti Aurél például 1949-ben

Séta

jához. Így küldöm hát fejfájára a baráti emlékezésnek ezt
május 13., péntek, 2. p.). Várkonyi Títusz – eddigi ismere-

Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag

teim szerint – öt ilyen látogatást is cikkben örökített meg,

egyikben sem ismételve a korábban már megírtakat.

Ezen cikkének újraközlésével így Krúdy mellett rá is emlékezhetünk, hisz olvasóink közül bizonyára nem sokan

akadnak, akik A Mai Nap számát annak idején a kezükbe vették. Ám hogy az említett emlékszövegek közül éppen ezt az írást választottam, arra mindenekelőtt a fönt

címmé emelt Kosztolányi-mondat indított. A magyar
próza másik legfontosabb alakja ugyanis – bár Krúdyról
többször is írt – a jelek szerint sosem publikálta e mély
értelmű szavakat, elszórta csupán a kávéházban és egyéb

társasági beszélgetések során. Várkonyi Títusz így azzal,
hogy Krúdy tízéves halálnapján a cikkében papírra ve-

Miután sokunk legkedvesebb magyar írója, Krúdy

mellett író- és újságírótársak mondták. Miközben a sírt

Utána azonban sírhelyével sokáig nem történt semmi

az író kedvenc nótáit, köztük utoljára a „Lehullott a rez-

tette, meg is mentette a számunkra. Úgy remélem, bőven

Gyula nagy nyomorban meghalt, szép temetést kapott.

szakírásban.

más, mint hogy egyre elhanyagoltabbá vált a Kerepesi úti

hasznosulni fog még a Krúdyról való közbeszédben és

temető hátsó, idővel elbozótosodó részében. Krúdy földi

A negyvenes években több újságcikk foglalkozott a

sírral, ami felett ekkor még csak a temetés után odatett,

került felavatásra a Borsos Miklós készítette síremlék.

jeltelen”, „koldusi” helyszínt örökíti meg Berda József ver-

Igaz, hogy hivatalosan csak a szülőváros képviseltet-

te magát a temetésen, az állam és a főváros nem, Krúdyt
azonban Budapest által felajánlott díszsírhelyen temették el

1933. május 14-én. Ez az eredeti sírhely a Kerepesi úti temető

47-es parcellájában, az 1. sor
90. számú helyén volt, a néhány héttel korábban elhunyt

Concha Győző és Kozma An-

egyre korhadtabb fakereszt állt. Ezt az „árva, majdnem

se is (Krúdy sírhantja előtt). Ez a látvány fogadta Krúdy
barátait, akik halála napján évről-évre felkeresték a sírt; e

„Krúdy síremlékén negatív
faragású szellemalak, még inkább:
ködlovag látható, aki lehet Szindbád,
lehet Rezeda Kázmér vagy bárki
más az író alteregói közül.”

dor sírja mellett. A konzervatív

szokást egyébiránt Krúdy-tisztelők egy csoportja néhány éve

felújította, de a zarándoklat cél

állomása értelemszerűen már
nem az eredeti, hanem a jelenlegi sírhely.

A Krúdy sírját évente fel-

kereső baráti kör azt szerette

volna, ha Pátzay Pál készíti el

nagyságok szomszédságába temetett bohém Krúdy esete

a síremléket, sőt Várkonyi Titusz 1943-as cikke tényként

sírhely-adományozás során nem szelektáltak világnézeti

ni fog. (Várkonyi cikke ugyanitt, Zeke Gyula kommen-

szemléletesen bizonyítja, hogy a fővárosi hivatalnokok a

alapon. A 47-es parcella első sorában székesfővárosi tanácsnokok, professzorok, budapesti intézmények vezetői
porladoznak, és itt van például Endresz Györgynek, az

első magyar óceánrepülőnek a sírja is. Krúdy tehát halá-

FotÓ: PIM

gőnyárfa ezüstszínű levele” címűt játszotta.

maradványai több mint három évtizeddel a halála után,

újratemetéssel kerültek a mai sírhelyre, ahol ezt követően
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behantolták, Sárai Elemér nyíregyházi cigányzenekara

la után kapott bizonyos mértékű hivatalos megbecsülést

Budapesttől. Koporsóját az írók temetésén használatos Jókai-lepel borította, a búcsúztatókat a nyíregyházi főjegyző

írta le, hogy készül a szobor, és még abban az évben álltárjával olvasható, akinek köszönöm, hogy felhívta rá a

figyelmemet.) A képet árnyalja az 1964-es Krúdy-antológiában megjelent Pátzay-interjú. (Tóbiás Áron (szerk.):

Krúdy világa. Budapest, 1964. 630. old.) A szobrász szerint a síremlék közelébe sem került a megvalósulásnak,

mert nem volt rá pénz. Elképzelése szerint a síron nem
egy Krúdy-regényalakot kellene megjeleníteni, hanem
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a nemzetet reprezentáló leányt, amint koszorút helyez a

réval van jelen. A Krúdy-síremléket megalkotó Borsos

a túlvilág felé. A Krúdy-síremlék figurája összetettebb

áthelyezetteknek, akiknek nem volt méltó sírjele, az új-

jogosan jelenthető ki: szerencse, hogy nem ő készítette el

sírszobra is áll itt (Krúdyé, Heltai Jenőé és Nagy Ba-

az egész életművet jelképezi. A megjelenítés módja a

remlék 1967 előtt nem készülhetett el, vagy legalábbis

a síremléket, pedig a negyvenes években volt pályafutá-

logh Jánosé) és még egy a közelben (Karinthy Frigye-

Az 1964-ben megjelent antológia szerkesztője is sír

a megbízások a díszparcella továbbformálására, hogy

emlék nem díszítette nyugvóhelyről ír, és hogy sem

az író családja, sem tisztelői nem akartak „közönséges
emléket” állítani, ami bizonyára megnehezítette a sírjel
megvalósítását. Ugyanakkor

éppen ez a kötet bizonyítja,
hogy az első sír sem volt tel-

jesen jeltelen: amint a könyv

egyik illusztrációján látható, a
borostyánnal befuttatott han-

volt Józsefvárosban, és 1958
óta mellszobra Óbudán.

1967-ben, a temetői nyil-

vántartás szerint augusztus
31-én exhumálták, majd újratemették Krúdy Gyulát. Az

ötvenes években lezárt, majd
részlegesen megnyitott Kere-

pesi úti temetőben ekkoriban
már újra folyamatosan létesül-

tek fővárosi díszsírhelyek. Az

elbírálás szempontjai persze
nagyot változtak, de Krúdy

sajnálatos

módon

Pátzay számos kiváló síremléket készített a har-

kekre tértünk ki.

A Krúdy-síremlék felavatásának éve körül van némi

nem kerülhetett a sírra. Elgondolkodtató az is, hogy az
1964-ben megjelent antológiában nincs a Borsos-féle
síremlékre vonatkozó adat, ez pedig az 1963-as avatást

mindenképpen megkérdőjelezi. Tóbiás Áron szerint a
könyv nyomdába adásával egyidejűleg határozott arról

a Fővárosi Tanács, hogy síremléket állít az írónak, valamint tőle tudjuk azt is, hogy az eredeti kiadás borítóján
látható Szabó Iván-féle relief Krúdy-síremléknek készült

(Tóbiás (szerk.): id. m. 292. old.). Az antológia új, 2003-as
kiadásából hiányoznak ezek a fontos adatok.

Gyanakvásra adhat okot továbbá, hogy a hatvanas

Borsos két méter magas,

bizonytalanság. A Borsos síremlékeiről szóló cikk 1962–

években egyetlen reprodukció sem jelent meg Krúdy új

síremlékén negatív faragású

emlékei. Művészet 17: 9 (1976). 16–17. old.). A mérvadó

pokban és kötetekben, öt is. Ezek közül az egyik a Fővá-

még

63 körülire datálja (Horváth Béla: Borsos Miklós – Sír
életmű-katalógusban 1963-as készítési év szerepel (L.

inkább:

Kovásznai Viktória: Borsos Miklós. Budapest., 1989. 280.

ködlovag látható, aki lehet

old.). E két közlésre alapozva, korábbi írásaiban e sorok

Szindbád, lehet Rezeda Káz-

írója is az 1963-as évszámot adta meg, pedig a parcel-

mér vagy bárki más az író

latörténet ismeretében ez elvetendő, mivel azoknak az

alteregói közül. A szobrász
csak az emberi alak körvo-

síremlékéről, 1971 és 1976 között viszont, különböző la-

rosi Emlékműfelügyelőség nyilvántartása alapján 1968-

ra teszi a Borsos-mű felavatását, ami az újratemetés
időpontjának ismeretében a legvalószínűbb lehetőség

(Németh Lajos (bev.): A százéves Budapest szobraiból.
Budapest, 1972. 21. old.).

nalait ábrázolta, ezeket is jel-

zésszerűen, leegyszerűsítve,

egyedül a szívnél összefutó
erek vannak aprólékosan kifaragva. Érdemes felidézni a
korabeli sajtókritikát, mert

mindmáig az egyik legértőbb
ismertetése a később néha bírálatot is kapott síremléknek.

Rózsa Gyula írása a két kőha-

sáb és a figura légiességének

kubizmusba zárt romantikát, aminek kulcsa a negatív
rint a síremlék nem egy lépő alakot ábrázol, hanem egy
lépő alak emlékét. (Rózsa Gyula: Alakok a művészparcellában. Népszabadság 29: 14 (1971). Melléklet, 5. old.)

Az alkotás a fővárosi temetőkben álló többi Bor-

sos-mű közül elsősorban Genthon István farkasréti sír

cellában”, ami a hatvanas és hetvenes évek szobrásza-

lépő alakpár azonban ott egyszerű illusztráció: apa és

tának érdekes galériája, csupán egy közhelyszerű port-

számos további párhuzam található, itt csak a síremlé-

szomszédja lett.

mincas és negyvenes években, de később funerális
művészete már kifáradt, ellaposodott. A „művészpar-

mindegyik figurális alkotás. A teljes Borsos-életműben

a

faragás, a kőből kivájt űr. Szellemes megállapítása sze-

nak” nevezik, bár nemcsak művészek nyugszanak itt.

sült, letisztult formák jellemzőek rájuk, ugyanakkor

Krúdy-sír másik közvetlen

kébe, a 34/2-es számúba helyezték át, az 1. sor 17. sírhelyéMa ezt a parcellát kevéssé szerencsésen „művészparcellá-
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ami

ellentétét emeli ki, a kőtömbbe vésett illanékonyságot, a

re, az 1967 júniusában elhunyt Ferenczy Béni sírja mellé.

említett mű néhány évvel a Krúdy-síremlék után léte-

ul a Veres Péter-sírszobor,

ezúttal is megütötte a mércét. Sírját a húszas évek végén

kialakítani kezdett, de be nem fejezett díszparcellák egyi-

formálását itt is a „kivájt űr” határozza meg. Mindkét

tes alkotások, mint példá-

szellemalak,

Krúdynak 1947 óta már utcája

ugyan nem dombormű, mégis, a gyászoló alak meg-

ky-síremléke, hogyan kerülhettek olyan szégyenle-

292. és 371. old.) Ezzel együtt

en háttérbe szorult, miközben

kínálkozik a Karinthy-síremlék siratóasszonya, ami

Csontváry-síremléke és Somogyi József Mednyánsz-

mészkőből készült Krúdy-

is, a sírhely ügye egyértelmű-

Krúdyén inkább a hangulatot. További párhuzamként

olyan remekművek mellé, mint például Kerényi Jenő

ton kőből készült kis névtáb-

la állt. (Tóbiás (szerk.): id. m.

Genthon-síremléken a hiányt, az elmúlást ábrázolja,

sé). Érdemes lenne feltárni, hogy hogyan jöttek létre

ratemetés után állítottak síremléket. Eszerint a Krúdy-sí-

emlékével állítható párhuzamba. A negatív faragású,
fia, Genthon István és Péterke lépései a nemlét, avagy

FotÓ: PIM

sa zenitjén, többek között éppen sírszobrai révén.

tartalmat hordoz, a Krúdy-alteregók esszenciájaként

Miklós viszont ekkor volt a csúcson, három kiváló

FotÓ: Szász Marcell

sírra. E mosolyt fakasztóan anakronisztikus ötlet miatt
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Mi a véleménye a horvát kortárs képzőművészet és a

intézmény

művészek helyzetéről?

Véleményem szerint a vizuális művészet egyike azon te-

Megnyílt az Esernyős Galéria

rületeknek Horvátországban, amelyek nemzetközileg is

releváns helyet foglalnak el. Ez egyrészt a helyi modernista és avantgárd alkotók tehetségének, másrészt a decent-

Interjú Branko Franceschivel, az első kiállítás kurátorával

ralizált művészeti intézményi és oktatási struktúrának

köszönhető. Természetesen Zágráb mint főváros rendelkezik a legnagyobb gravitációs erőtérrel, de az ország több

más pontján is működik olyan közintézmény, amely kor-

Történetének újabb mérföldkövéhez érkezett az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont: 2015. október
8-án megkezdte működését az Esernyős Galéria. Az új kiállítótér az Édes és savanyú: spliti történetek című kiállítással

Az esernyős galéria

kezdte meg működödését, amelyre 13 horvát művész alkotása érkezett Óbudára. A kiállítás anyagát Branko Franceschi, a
Spliti Szépművészeti Múzeum igazgatója állította össze, akivel a kortárs képzőművészet lehetőségeiről beszélgettünk.

A Fő tér 2. belső udvarából nyíló, az Esernyőssel
falszomszédos ingatlant hosszú évekig a Fővárosi
Szabó Ervin könyvtár használta. Miután elköltöztek, és a hatalmas tér funkció nélkül maradt, sike-

rült megegyezni a fővárossal arról, hogy ott egy új

óbudai kulturális tér jöhessen létre. A használatba
kapott 150 m2-es teremnek első látásra is nagysze-

rű adottságai voltak ahhoz, hogy kiállítótér legyen,
azonban komoly korszerűsítésre volt szükség. Az

Esernyős korábbi tereit is megálmodó Benczúr–
Weichinger építész iroda remek tervei révén, egy

belső falat áttörve immár szervesen kapcsolódik a

már meglévő helyiségekhez. Az új kiállítótérben
kifejezetten a kortárs művészet kimagasló alkotásainak szeretnénk helyet adni. Terveink szerint évi

hat tárlattal várjuk az érdeklődőket. Az Esernyős

első – Édes és savanyú: spliti történetek című – kiállítására 13 horvát művész alkotása érkezett Óbudára, akik több generációt és különféle stílusokat
képviselnek. Közös pont bennük a Split városához

való kötődés, munkáik által képet, keresztmetszetet kaphatunk a horvát kortárs művészetről.
A festményeket, videomunkákat, installációkat

bemutató tárlat 2015. november 29-ig tekinthető

fotó: esernyős galéria

meg, a belépés ingyenes. A kiállítás az Art Market
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Budapest 2015 nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár hivatalos szatellit programja és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál része.

Békefi Anna, az Esernyős vezetője

társ művészettel foglalkozik. Az ország négy regionális

központjában is van művészeti akadémia. Ez a kiterjedt

hálózat a magángalériák és a művészeti menedzserek hiánya ellenére is sikeresen terelgeti a kortárs művészek karrierjét a nemzetközi művészeti szcéna felé.

A közintézmények és kurátorok is megteszik, amit megtehetnek. Sokan úgy gondolják, hogy az állam általános

gazdasági működéséhez képest elfogadható mennyiségű
közpénzt költenek a kortárs művészet támogatására. Az

állam és a helyi alapok működése átlátható, és a független szakmai oldal irányítja. A szocialista támogatási rend-

szerből is megmaradt néhány kedvező elem. A független
művészek és művészeti szakértők egészségbiztosítási és

nyugdíjjárulékot kapnak az államtól, kedvező áron juthatnak hozzá városi vagy állami tulajdonú műtermek-

hez, és az adórendszerben is kiválaszthatják a számukra
leginkább megfelelő modellt. Nagy hátrány viszont, hogy

nincs átlátható és legális műtárgypiac, ami biztosítaná a

megélhetésüket. A múzeumok egyre kevesebb forrást
találnak műtárgyvásárlásra, a gyűjtők kevesen vannak,

a középosztály eltűnt. Horvátországban nincs olyan ma-

gángaléria, mely hatékonyan tudna dolgozni a művészek
karrierjén. A sikeres művészeket külföldi galériák kép-

viselik, és a nemzetközi művészeti piacokon értékesítik
alkotásaikat. Az alkotók többsége természetesen állami

megrendelésekre, nyilvános munkákra számít, de ez valószínűleg mindenhol hasonlóan megy.

Mennyire ismeri a magyar művészeti szcénát? Van
kedvenc magyar képzőművésze?

Sajnos nem mozgok otthonosan a magyar művészeti
szcénában. A magyar és horvát művészetnek is megvan-

nak a maga útjai, de az tény, hogy mindannyian a nyugat
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vagy a távol-kelet felé orientálódunk. Amikor a rijekai

(fiumei) Modern és Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója voltam, létrehoztam a Négyszögletes Biennálét (Biennial of Quadrilateral), mely Magyarországról, Olasz-

országból, Szlovéniából és Horvátországból fogott össze

1987-től 2004-ig a zágrábi

mint a relativitás vagy a „nyilvános hős” (Public Hero).

programigazgatója, 2004-

négy művészt és négy kurátort olyan témák kapcsán,

Ennek a négy országnak – melyek nemrég még egy kö-

zös állam alá tartozó egységes kulturális területén éltek
– manapság már szó szerint nincs működő kulturális
kapcsolata egymással. Ez a projekt egyszerűen értelmezhető, kézzelfogható küldetésnyilatkozat volt, de amikor

két sikeres alkalom után úgy döntöttem, hogy elhagyom

től 2008-ig a rijekai (fiumei)
Modern és Kortárs Művé-

szeti Múzeum ügyvezető
igazgatója, 2008 és 2010 között a zágrábi Horvát Képzőművészek

Egyesületé-

nek (HDLU) igazgatója, 2010 és 2014 között pedig a

20 évben különféle projektekben dolgoztam már együtt,

a Spliti Szépművészeti Múzeum igazgatója. Mint

Sugár János képzőművész. A Marinko Sudac Gyűjteménnyel folytatott közös munkám kapcsán többször

kerültem kapcsolatba a magyar történelmi avantgárd és

žUVELA, Gorki: Lépcsőfeljáró az ég felé (az 1987-es installáció fotódokumentációja, 2012)

Miroslav Kraljevic Galéria

azt a pozíciót, a biennálé nem folytatódott.

A kedvenc magyar művészem, akivel az elmúlt majd’
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Branko Franceschi
(1959, Zadar, Horvátország)

Virtuális Avantgárd Múzeum igazgatója. Jelenleg
a zágrábi egyetem művészettörténésze, Branko
Franceschi 1987-től számtalan kortárs művészeti

kiállítás kezdeményezője és kurátora Horvátorszá-

radikális művészet képviselőivel. Sok találkozót szervez-

gon belül és kívül. A 2004-es, 16. São Pauló-i Bi-

század második felében voltak aktívak.

Biennálé, a 11. Nemzetközi Építészeti Kiállítás (In-

tem olyan nagyszerű művészekkel, akik leginkább a XX.

ennálé kurátora, valamint az 52. és az 55. Velencei
ternational Architecture Exhibition) kurátora, az

Mi a véleménye a művészeti vásárokról?

ARK D-0 Biennial, Konjic, BIH és a Helsinki Pho-

Ami a művészeti vásárokat illeti, én alapvetően idegen-

Fiatal Művészek Nemzetközi Biennáléja (Interna-

kedem tőlük folyton növekvő szerepük és befolyásuk miatt, melyet a művészeti produktumok létrehozására gyakorolnak. Ez a jelenség túlmutat a „bevásárlóközpont”
mentalitás kulturális szférában jelentkező egyre erősebb

tography Biennial (2014) társkurátora, a bukaresti

tional Biennial of Young Artist) kurátorcsapatának
tagja (2006, 2012). 2005-ben kezdeményezésére ren-

dezték meg a Biennial of Quadrilateralt Rijekában.

hatásán. Inkább annak a közvetlen következménye, amit

a pénz, a magángyűjtők és magánvállalkozók teljes dominanciája jelez a közintézmények és szakmai szakér-

sával szemben – személyes nyereségükön túl (vagy azzal

ego- vagy profitvezérelt műgyűjtés őrültségeit kiszolgál-

ménykedem, hogy az emberiség egyszer megoldást talál

tők felett. Az értelmiségiek csupán ügyintézők, akik az
ják. Talán észrevehető, hogy nagyon sötéten festem le a

rendszert, de részt veszek benne magam is, tehát bizonyos szempontból én is elismerem a művészeti vásárok

fontosságát. Praktikusan kellene mindenkinek hasznosí-

párhuzamosan) más-más vízióval is rendelkeznek. Rea magán- és a közszféra egyensúlyának megteremtésére.

Ez idáig ez nem történt meg, de vannak olyan esetek,
amelyeket a két modell együttműködése hozott létre.

tania azt a tényt, hogy a művészeti vásárok olyan platfor-

(Sugár János képzőművész az Esernyős Galéria felkérésére a

és galériákat, ezáltal segítenek a művészet terjesztésé-

tárlatvezetést tart. A program ingyenes, de a korlátozott részt-

mok, amelyeket többen látogatnak, mint a múzeumokat
ben, az információk megosztásában. Mindezek mellett

nagyon csodálom azon gyűjtőket a befektetett energiájukért, akik – a kulturális közszféra autisztikus elitizmu-

tárlat záró napján, 2015. november 29-én vasárnap 16 órától
vevői létszám miatt előzetes regisztráció szükséges.)

Darabos Diána, az esernyős galéria vezetője
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fotó

Óbudai anzikszok
Németh Kriszta fotósorozata saját írásaival
„Szájhős és bérelhető alteregó. Amikor épp nem színész vagy feleség, fiókíró, blogger és/vagy közösségi média-szé-

delgő. Számos hangoskönyvet készített, és az első magyar nyelvű interaktív mese alkalmazás, a Borzontorz és a
rádió egyik mesélője” – így határozza meg önmagát óbudai fotósorozatunk készítője, Németh Kriszta. A színészként,
fotóművészként is jelentős tehetségű, és képeihez írt saját szövegei alapján betűvetőnek is kiváló alkotó idén tavas�-

szal az Óbudai Platán Könyvtárban rendezett kiállításon mutatta be először Óbudai anzikszok című fotósorozatát,
melyen immár 15 éve dolgozik.

Anziksz a lakóról
Egyszer csak lett. Megjelent, idesodorta a szél, vagy

kinek?) Napközben többnyire alszik, meg cigarettázik ha-

óta bámuljuk egymást. Éjszakánként, mikor a folyosón a

behúnyt szeme mögött is, ahogy ott bent, a sötétben lesem.

mi. Ideszőtték sorsának fonalánál fogva a párkák. Napok

villany ég, bámulja kintről, hogy élünk, mint hal a víz-

mán, a szürkületben, ahogy kint, úgy bent. Nem lát. Nem

hozzáférés, családi csomag, vadnak születtünk, az utca

két, egymásba fordított színpadi portál nullpontján két

nevelt – megmondta a Pápai Joci. Szóval bámuljuk egymást napok óta. Köztünk a rács, a társadalmi szakadék

portréfotó: Lövey Bálint

Azután egyszerre ott állunk egymással szemben né-

ben. A bőrömön éget, érzem, ahogy ott kint, a sötétben

les. Hallod-e Rozika, te, gyerünk a moziba be. Szélessávú
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son fekve, behúnyt szemmel, de tudom, a bőrén égeti, érzi a

meg az éjszaka. Az éjszaka a nappal anyja.

Avval kezdte, hogy szépen megtisztította a placcot,

mert, ezt tudnod kell, seprűje is van neki. Meg tálcája a
kartondobozban. Meg bicskagyűjteménye. Ezt mondjuk a
Tigristől tudom, nyugtalanít is kicsit. Megtisztította tehát a

placcot, és birtokba vette. Két gyékényt terített le. (De kinek?

látom. Pedig hát ott állunk. Egymással szemben, mint

karikírozott bohóc, tükörgyakorlat közben. Egyre-másra szurkáljuk nyársunkra a löttyedt, lassú félhomályt.

Akkor észrevesz, meghökken tükör által homályosan.
S azt kérdi: maguké volt itt valamelyik nap az a… szép
kis motor? Azt, hogy szép kis motor, bizonyos áhítattal

ejti ki. Bólintok. Gondoltam, mondja. Nem bírtam nézni,
hát letakarítottam itt éjszaka. Mert az olyan, hogy annak
is… kell az a kis szívszeretet.
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Anziksz a karácsonyról
Anziksz a savanyú szőlőről
A Juci volt a mi tükrös szívecskénk. Lehetett azt tud-

jat meg simán beépítette a krumpli meg a hagyma árába,

mag, hogy nagyobb szemű a cseresznye, a paradicsom is

Nyolcszázkilencvenhatésköszönömszépen – mindig így

ni egész Óbudán, hogy nála a narancsban soha sincs
fürtösebb, és hogy a Juci egy valóságos esztéta. Napjában

többször friss vízzel permetezte végig az árut, és ezzel

olyan vizuális szépségeket varázsolt, hogy az embernek
kedve támadt unalmas-békés csendéleteket festeni harmatos, kövér padlizsánokról.

A Juci volt a mi trükkös szívecskénk. A trükkje, hogy

olyan volt, mint egy női Lópici Gáspár. Az utca hírmon-

dója, fél Óbuda kollektív emlékezete. Nem egyszerűen
kereskedő, hanem mentálhigiénés szakember. A vizitdí-

56

Gyere át a Sárihoz, hívta a sógora, de csak a fejét ráz-

és senki nem reklamált miatta, mert ez így volt rendjén.

ta. Nem megyek – mondani csak ennyit mondott, gondolni meg, hogy hát fáj nekem az a sok fény meg illat,
a könnyű jókedv. Fáj látni, hogy irigy vagyok a mások

je, mélyen, mardosón, hogy bele kellett abba süketülni
neki, bele kellett halni lassan. Úgyhogy az is elment. A
nagyfia után.

A redőnyt félig eresztette le, úgy állt az ablak mögött,

örömére. Nem megyek inkább.

leste, hogy botorkálnak kint a hóban. Mindenkihez jön

csak így emlegették: Tudoood! Az Ésköszönömszépen!

pas menye, az eljött. Attól legalább zajos lett kicsit a feje,

Valaki mindenkihez jön, gondolta, csak énhozzám nem

denki tudta, szájhagyomány útján terjedt. Aztán egyszer

műfa körül, ahogy a tányérokkal csörömpöltek. Annak

összegezte, és néhányan, akik még nem tudták a nevét,
Mint a Vegyevigye. Pont úgy. Merthogy a Jucit is min-

csak kirakott egy eladó táblát a zöldséges pavilonra, és
nyugdíjba ment.

Előtte persze elköszönt mindenkitől.

Új zöldségesünk van. Igyekszik nagyon. Valahogy

mégis savanyú a szőlő.

Két éve még a menye, az a nagyhangú, tenyeres tal-

olyan csupa szín, csupa hang, csupa élet lett hirtelen a kis
a férje hiányzott, neki meg mindkettő; az ura vagy harminc, a nagyfia meg nyolc éve. De a menye, az legalább

valaki. A barátok. A rokonok. A gyerekek, tudom is én.
jön már senki. Hogy az ember ilyenkor irigy, attól csak
még jobban fáj. Hogy hol a szeretet, ugye, pásztorok,
pásztorok örvendezve.

Nem sírt. Az ember nem sír magában, jobban ismeri

megmaradt neki, az a zajos, élettel teli menye, a nagyfia

már ezt attól, mélyebben van ez, mint a könnyek – hát

nyének mégiscsak ott volt valahol a csönd, a férje csönd-

a kis Jézustól, egy vállat, ahol majd jövőre.

után. Csak aztán úgy lett, hogy abba a nagy zajába a me-

nem sírt. Az ember magában nem sír. Csak kér egy vállat
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Anziksz a fenyőárusról
Van ez a pasi, aki fenyőfát árul. Ródolt különben, még

nappal karácsony előtt jönnek a nagy bazi bömösökkel,

segített hazahozni a fát, és behívtam egy kávéra. Hogy a

silánya. Szóval megéri, na, legalábbis bejött a számítása

fiatalabb korában, ezt akkor mesélte, mikor néhány éve

ródolás, az fasza volt, mondta, de hát az anyja beteg lett,

Anziksz a konflisról
Szürkületkor virágillatban trappolni a Bécsi úton.

ban, piros labdával, fülig. Vajon hova fut a kocsi, vajon

kendő, Audrey Hepburn stílusban, szvetterét kicsit fázó-

azért: Szindbád óta nem látott talán ilyen szentimentá-

Ülni bakon ostorral, keménykalapban, Nővel. A Nő fején

san, persze éppenhogy, csak tessék-lássék; a kabrió, bár
öltöztet, hűvös még kicsit.

Garázsmenet, ó, bébi, még egy kör elmegyen – őket a

szerelem egy piros labdával, ott a bakon, talpig kabrió-
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aztán valahogy nem volt szíve magára hagyni, akkor ta-

hova a fogat – héjanász a zavaron, merthogy rendhagyó
lisat Óbuda – egy darabka boldog békeidő, valami régi,
valami új, valami kék, valami… jujj, nagyon lírai.
Persze ez egy másik konflis.

lálta ki a fenyőbizniszt. Hogy abból majd eltartja, meg
kezelteti is az anyját. Nyáron dinnye, télen meg fenyőfa.

azt’ lerabolják teljesen, szinte nem marad semmi, csak a

neki. Azért persze hiányzik a ródolás. Meg az ökörködés.

Hogy az milyen egy bohém élet volt, na mindegy. De a
kávé, az milyen jól esik neki, átfagyott egészen.

Amúgy megszaladhatott neki az üzlet, mert tavaly

Merthogy itt ez a frankó kis placc a sarkon, a patika mel-

már csak az árut hozta, olyankor lehetett csak látni, más-

zőt menet közben, a többiek meg kapják be, tisztára meg

dinnyét nyáron. Oda jártunk minden nap, arra a kis placc-

lett, érted, csak kicsapod az indexet vagy az elakadásjelbírnak hülyülni ilyenkor az emberek, na, mondta, hát ez
így működik, és hogy ez már csak rosszabb lehet, puska
kellett volna meg molotov, nade mindegy. Úgy három

különben alkalmazottai lettek neki. Azoktól vettük a

ra dinnyéért, Úrsus meg én. Az volt a rendszer, hogy kiválasztottunk egyet, kettévágattuk, és felesbe fizettük. Minden nap. Mondjuk ugyanezt kipróbálhatnánk fenyővel is.
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Anziksz a padról
Nem tudni azt, hogy a bú-e a baja, vagy inkább a bű-e

Anziksz a Füttyösről
Jó volt a Füttyös szélárnyékában tekerni, könnyű.

lecsimpálózott a duplafüttybe a csengő; kész revü volt

cipője csáléra csámpázva – úgy is tekert, csálén, csaj-

Ha nő jött – és nő persze mindig jött –, nyomta neki,

Löbögött a gatyaszára a szembeszélben önfeledten, a

olyankor a Füttyös, táncolt alatta a kerékpár.

dán –, aztán meg az egész Budapest Orfeum ott volt

mint süket. A csengőt, úgy értem. Amelyik különösen

Azt figyeltem ki különben, hogy ilyen fordított

csapta a duplafüttyét, mint aki tapsol, s odabólintott, rá-

a szájában.

metódusa volt neki. Hogy sose akkor csöngetett, mint

normálisan az ember fia, hanem akkor, mikor valami

tetszett neki, megfütyülte. Úgy összeütögette, összetekerte a fejét a nőre.

Könnyű tandemben karikáztunk így, a Füttyös meg

hogy is mondjam, tvájlájtja, vagy mi. Hogy teliholdkor ki-

áll az erkélyre, ott szűköl. Onnan óbégatja, hogy hagyjad
aztat a szemét kurvát, Jancsikakisfiam, gyere má’ haza.

Csakhogy a Jancsikakisfiam nem jön már haza, mert on-

nan, ahol a Jancsika van, nemigen szokás hazacsászkálni.

Abból a kapujanincs átjáróból. De ezt a Piroska néni nem

Jancsikám. Az a szemét kommenista kurva azt se hagyja. Pedig egész nap ki vannak csapva az utcára. Mindig
hallom őket, itt lármáznak a Vihar utcában. Amíg azok

otthon mocskoskodnak a Jancsikával. Még nyalókát is
vettem nekik pedig. Mutatja a Bellának. A Bella meg

olyankor csak bólogat a csöndes elnézéssel, mondani
nem mond semmit. Van, hogy összenéz az Ilonkával.

De, mondom, azért jobb napokon a Piroska néni a

padra is kiül, a többi nénikhez. Piriii, Piroska, ballag-

Jobb napokon a Piroska néni a padra is kiül, a többi

szóra. Máskor siet. Nem érek most rá, Bella, mondja,

szédság a Jancsikát úgy csöndes elnézéssel számon tartja.

én, vont maga mögött, hogy észre se vettem az izmok

nénikhez. Piriii, Piroska, ballagjon mán ide egy szóra. És

ra az egyikkel, balra a másikkal, s hozzá csilingelt, be-

csinálta nekem a mosolygó embereket.

anakronizmusba, úgy mondja a Bellának a két szegény

finomkodó fanyalgását a szél ellenében, mert mind csak

Bella, legalább azt a két szegény kis árvát engedd ide,

tudja, vagy tudja, csak úgy csinál, mintha. Azért a szom-

fölkeltette az érdeklődését. Olyankor a füttye is fölerősödött, egyszerre mintha két szájjal fütyült volna, jobb-
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a bája a Piroska néninek, mindenesetre van neki ez a kis,

kis árvát. A Gyuszikát s a Lackót. Hiába mondom neki,

akkor a Piroska odaballag egy szóra. Beleesik a mélabús

jon mán ide egy szóra. És akkor a Piroska odaballag egy

mennem kell a Raffaelló bankba. És akkor megy a Raffaelló bankba. Mert a Raffaelló, az mégiscsak többet mond
minden szónál.
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Anziksz a piaci hentesről
Hentes, az kétféle van, kommunikáció szerint. Van a

szer ölt csak életében, leszúrta azt a disznót, de egy

teget, tiszta némafilm. Kirakathentes, pozsgás puttó a

roppanva-nyiszogva belemart a kés, egyedül a felesége

kicsattanó, lángosképű – mindig mosolyog, mindig inbudafokin. Csak a test. Van a szikár, fényespofájú, a piaci. Namost ez beszédes, úgy bukik fel, mint pezsgőben a
buborék. Bukott angyal. Csak az ige.

Ezek itt csak tárgyak, ez már nem élet, ettől itt már

nincs lelkifurdalása az embernek, hogy ő, a hentes egy-
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hónapig nem tudott aludni utána, ahogy a nyakába
értette meg – néha kényszeredetten balra kell lépnem
– mert mindezt egy mellettem álló láthatatlan alaknak

Anziksz a Mekkáról
Úgy két hete minden áldott nap itt ülnek lehajtott fejjel

felé fordított arcukon kékes fényű a megvilágosodás. Ez

Úgy két hete itt éri őket minden fadzsr (hajnal), dzuhr

Nekik már itt van a Kánaán, itt van a Dzsanna. Csak ők

mondja –, bekerülni valami módon látómezejének har-

a padon, mellel támaszkodva a támlának, a fiú s a lány.

Egypontos gyónás.

(dél), aszr (délután), magrib (napnyugta), isá (este). A kelet

matos, gyönge gyepére. Akkor elnéz mellém megint.

a Mekkájuk, ez a Gyenes utcai fakóbarackszínű tűzfal.
úgy hívják, Ingyen Wifi.
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Loci color

Az tudható, hogy Gyimesi László Óbuda szerelmese.

Gázgyárban találkoztam. Változott a világ. Ezért nem fe-

segédmunkásként kezdett dolgozni, a gázgyári lakó-

zott Németországban, máshol is. A nehézipar, a nagyipar

Majd’ 50 éve kötődik a kerülethez: a Gázgyárhoz, ahol
telephez, ahol évtizedek óta él, a gázgyári művelődési

Vannak közösségépítő álmaim

házhoz, ahol igazgató volt, míg meg nem szüntették, a

gázgyári focipályához, a söntéshez, ahol mindig mesélhet és hallgathatja a „bulendákat”, Aquincumhoz, a köl-

Interjú Gyimesi László íróval

tőversenyekhez, a hexameterekhez, a békásmegyeri és

a csillaghegyi kultúrházakhoz, ahol több száz interjút

készített óbudai és nem óbudai művészekkel, a Faházhoz és a Vakegérhez, ahol Óbuda esszenciájával is talál-

Gyimesi László szabadfoglalkozású író, költő, újságíró és szerkesztő, az óbudai kulturális élet kiemelkedő alakja,

kozhatott, az Óbudai Múzeumhoz, amelynek munkás-

az Óbudai Múzeum Közalapítvány Kuratóriumának titkára. Ebben az évben jelent meg Pannon szabadtér címmel

ságában régóta részt vesz, és egyáltalán Óbuda szinte

kötete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának kiadásában, mely az Óbudához kötődő műveiből ad válogatást.

minden szegletéhez, melyek ott vannak költeményei-

2010-ben Óbuda Kultúrájáért Díjat, 2015-ben Pro Óbuda Díjat kapott.

ben, tárcáiban, regényeiben, drámáiban. De hogyan keveredett Keszthelyről Óbudára?

Érettségi után vegyésztechnikusként kellett munkát keresnem. Óbudán hirdetett állásokat az Óbudai Gázgyár,
amely akkoriban nagy vegyipari, nehézipari üzem volt.

Egy viszonylag fiatal mérnök volt az üzemvezető, kollé-

gaként fogadott, elbeszélgetett velem. Elmondta, hogy
régi gázgyári szokás szerint végig kell járni a munkákat,
fölvesznek betanított munkásnak, aztán, ha ott beválok,

kásközösségek, amelyek fenntartották ezt a kulturális tevékenységet. Észrevétlenül lettem óbudai, különböző albérletek meg rokonoknál lakások, szükséglakások után

megnősültem, végleg Óbudára költöztünk, és nem is

akarok már másutt lakni. Öreg is vagyok hozzá, hogy átültessem magam vagy átültessen bárki, nagyon megfelelő ez nekem. Bármikor beülhetek a gázgyári futballpálya

klubjába, mindenki ismer és mindenkit ismerek, családi
kapcsolatok, munkakapcsolatok, a világ dolgai együtt

jelentkeznek. Persze ment a karrierem is, előbb-utóbb ki-

nőttem a betanított munkási sorból, „beváltam”, akkor
már technikusként dolgoztam, majd üzemvezető-helyet-

tesként. Ugyanakkor a humán műveltség iránti igényem

nagy volt, így elvégeztem néhány főiskolát, szereztem
néhány diplomát, aztán azon vettem magam észre, hogy
másodállásban művészeti vezetője lettem a művelődési

háznak. Később, amikor nyugdíjba ment az igazgató,
szinte magától értetődő volt, hogy én fogom követni.

Gyimesi László

környezet is, és az is, hogy ez a mérnök elmondta, hogy

Keszthelyen született 1948-ban, 1966 óta él Óbu-

tereket, elmondta azt is, hogy van egy művelődési ház, és

gyésztechnikusként, később filozófiát, esztétikát,

mi minden van még a gyárban. Bemutatta a közösségi
hogy mi mindent lehet abban csinálni, színháztól énekkarig, szakköröktől könyvtárig. Nekem ez nagyon kapó-

ra jött, habozás nélkül aláírtam a felvételemet. Aztán
egy-két napon belül már ott voltam a művelődési ház-

ban, nagy örömmel fogadtak az ottani amatőr színházi
stúdióban, ahová azonnal beléptem. Nem színésznek,

mert színészi ambícióim nem voltak sohasem, de háttérembernek jó lettem, dramaturgi, segédrendezői, rendezői feladatokat végeztem, az ilyenfajta ismereteimnek

örültek, azonnal befogadtak. Észrevétlenül belesimultam abba a közegbe, és nagyon jól éreztem magam ben-

FotÓ: Gyimesi András

háttérbe szorult. Egyre kevésbé vannak meg azok a mun-

bizonyítok, akkor előbb-utóbb a végzettségemnek megfelelő helyre kerülök. Így is lett, a munka is tetszett, a
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lelős senki és semmi, a rendszerváltás sem, ez megválto-

ne. Ez egyébként mindmáig jellemző rám, hogy nagyon

jól érzem magam ebben a környezetben, bár most már a
régi gyári miliő csak nyomokban létezik. Az a fajta művelődő munkás, az a szociáldemokrata gyökerű, olvasó,

dán. A középiskolát Nagykanizsán végezte venépművelést, pedagógiát, majd andragógiát tanult,

végül kulturális menedzseri oklevelet szerzett.
Több mint húsz évig vezette a Gázművek óbudai

művelődési intézményét. 1964 óta publikál szépirodalmi és egyéb műveket, 21 önálló kötete jelent

meg, számtalan folyóiratban, antológiában szerepelt. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Nagy Lajos

Irodalmi és Művészeti Társaságnak. Munkásságáért több kitüntetésben részesült, a Nagy Lajos-díj, a

Gábor Andor-díj mellett legbüszkébben az Óbuda

Kultúrájáért Díjat és a Pro Óbuda Díjat szokta említeni. Sokszoros kitüntetettje az aquincumi költő-

versenyeknek, a Quasimodo költői versenyeknek.
Nős, két felnőtt fia, két unokája van.

tenni akaró, kreatív munkásréteg nincs már, amivel én a
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Volt már népművelés-pedagógia szakos diplomám is,

ten az úgynevezett környezetszennyező tevékenységet

ám, megtartotta saját magának, de semmilyen fedezetet,

hitték, hogy tulajdonuk van –, és leszereltették, kiherél-

tam, elnyertem az igazgatói állást, és aztán több mint

csinálták, hogy minden tevékenységet felszámoltak, nem

ri karbantartást, felújítási, üzemeltetési költségeket sem,

zigépen kívül mindent. Mindent, ami mozdítható volt.

mert abban az időben folyamatosan tanultam. Pályázhúsz éven keresztül voltam igazgatója az intézménynek, amíg az meg nem szűnt. Mindenképpen büszkeségem, hogy úgy tartották számon: a főváros egyik
legjobb vállalati, szakszervezeti művelődési központja

volt a gázgyári, illetve először művelődési ház, aztán én
fejlesztettem művelődési központtá. Egyike volt az országban a legnevesebbeknek,
legjobbaknak, leginnovatívab-

baknak. Irgalmatlan munkát
végzett az a kis csapat, ame-

lyikkel dolgoztam, mert nem
voltunk sokan, a mellékfoglalkozásúakkal,

egyebekkel,

tiszteletdíjasokkal együtt 13–

dési Központot?

Nagyon-nagyon felemás okokból. Voltak objektív tényezők, amelyek megfontolandók voltak. Az egyik az, hogy
a Gázműveknek egy bizonyos határidőig el kellett hagyni

III. kerület javára, és akkor ő már tud lépni. Hát, ehhez

utcai, a Kaszásdűlői lakótelep, amelyek akkor már épül-

kapcsolódik életem egyik nagy csalódása. Demszky Gá-

tek vagy el is készültek, és ez

bort a Stúdió K próbáiról ismertem, amikor az „illegalitás

be is vált. Emellett figyeltünk

idejében” szamizdatozott meg egyéb. A demokratikus el-

arra is, hogy olyan kínálatunk

lenzék több ismert tagjának állandó menedékhelye volt a

legyen, amely megszólítja az
egész fővárost vagy akár az orakkor nagyon kétes hírű – mert

lyen anyagokat készítettek, elolvasta-e azokat egyáltalán

mentek az alternatív színházi darabok. Mindenesetre

munkahelyre. Óbudához, a lakóterületi önkormánynagyon nehézkesen épült ki, a minisztériumhoz meg

átszervezték részvénytársasággá, akkor magát a művelő-

tárcáiban. Az állandó, vissza-visszatérő szereplők, Bulágából bújtak volna elő. Ők azok a szociáldemokrata

gyökerű, kreatív munkásemberek, akiket megismert
abban a világban?

vesztették el, ezt a pillanatot tudtam ezekben a regények-

De erős társadalomkritika jelenik meg bennük.

a semmibe esett. Egyébként nagyon felemás volt maga a

Vannak ilyen törekvéseim, közösségépítő álmaim, most

a tevékenységünket, amíg a további dolgok történnek,

nük. Tudom, hogy a megosztottság az országban nem ve-

berek, akiknek tulajdona volt az épületben – vagy azt

vénytársaságba, hanem megtartotta saját magának. Igen

ki, 15 év után.

képpen a minisztérium és apparátusa teszetoszaságán és

ugyanakkor másnap már megjelentek a különböző em-

dési házat és a területeit a főváros nem vitte be a rész-

számára átmeneti raktárnak az épületet. Most költöztek

ben megfogalmazni.

döntés is a bezárásról. Három hónapra felfüggesztették

pláne. A terület a fővárosé volt. Amikor a Gázműveket

három hónapra kiutalták a Budapesti Történeti Múzeum

sem pénzt az üzemeltetésre. A III. kerület pedig tartotta a

a főváros abszolút érdektelenségén múlott az, hogy ez így

zathoz volt kapcsolat, de a fővárosi önkormányzathoz

Három hónapra felfüggesztették a tevékenységünket, és

Tartásuk volt ezeknek az embereknek, és a tartásukat

szavát: ha nem adja át a főváros, ő nem csinálja. Tulajdon-

megszűnt a közvetlen rácsatlakozás a Gázművekre, a

leírni, hogy a Gázgyári Művelődési Központ megszűnt.

Demszky, mindenesetre aláírta őket. A lényeg az, hogy

nem mondott le a területről, és nem tett mellé továbbra

ző, ezek voltak a kuriózumok, de állandóan teltházasan

furcsa módon szűntünk meg. Közben senki nem merte

lenda, Balogh Tamás és a többiek mintha a Gázgyár vi-

dom, hogy a tanácsadói, illetve az illetékes osztályok mi-

volt. Jöttek egy-egy nagyobb színházi bemutatónkra még

levágták, és úgy dobálták fel a teherautóra, szóval elég

hittük, hogy ihaj-csuhaj, vele aztán biztos meg tudunk

III. kerület javára, hogy tovább élhessen a ház. Nem tu-

mel nézte – Stúdió K Színházat,

világosító berendezéseket, ahol kijött a falból a kábel, ott

A gázgyári élmények visszaköszönnek regényeiben,

egyezni, és a művelődési ház működtetéséről lemond a

hát a politika elég rossz szem-

A legdurvább és legocsmányabb módon. A hangosító,

gázgyári művelődési házban. Jöhetett bármikor hozzánk

ő is, jó viszonyban voltunk. Ő lett a főpolgármester, azt

szágot is. Ezért fogadtuk be az

ték az épületet. Elvitték a számítógépeket, elvittek a mo-

is megvannak, de egyre nagyobbat kell csalódnom benzet igazán sehová, az csak hátrahúzza a dolgokat. Nekem
mindig az volt az illúzióm, hogy az összefogás teremt

FotÓk: Assay Péter

Óbudát. Megszűnt a szén alapú gázgyártás, és a terüle-

elintéznem, hogy a főváros mondjon le minden jogáról a

günk ne csak a gyár legyen, hanem a lakóterület, a Pók

Tokióból, New Yorkból is, persze nem ez volt a jellem-

Lehet tudni, hogy miért zárták be a Gázgyári Művelő-

ez a művelődési ház a III. kerületé legyen, csak annyit kell

mi elég tudatosan úgy szerveztük, hogy a célközönsé-

lett volna bezárni az intézményt, csak át kellett volna
pasztalom most is, jó lenne, ha lenne.

voltam, és ő mondta, hogy mindent meg fog tenni, hogy

Ez abszolút érthető volt. Ugyanakkor az utolsó években

mert a színház értelmiségi vonzáskörére is szükségünk

alakítani. Hogy mekkora igény van rá, azt naponta ta-

volt akkor a polgármester Óbudán. Vele jó viszonyban

volt már érdeke, hogy legyen ott egy művelődési bázisa.

összesen hat. Egy soha nem múló seb az életemben,
hogy bezárták a művelődési központot. Mert nem kel-

semmit. Arról volt szó, hogy azt oldjuk meg. Tarlós István

csak a környezetszennyezőket. Tehát a vállalatnak nem

„Bármikor beülhetek a gázgyári
futballpálya klubjába, mindenki
ismer és mindenkit ismerek, családi
kapcsolatok, munkakapcsolatok, a
világ dolgai együtt jelentkeznek.”

15 ember dolgozott, főállásban

semmiféle pénzeszközt nem tett mellé. Tehát az egysze-

föl kellett számolni. Na, most ezt jó magyar módon úgy
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igazán közösségi társadalmat. Nem egy párt, nem egy

Van, ami céltudatos és van, ami adódott. A vers és a

Az egy alapvető dolog, hogy nekem az vers, amelyik

A felsoroltakon kívül Arany Jánostól Radnótin keresz-

nost élő modellről mintáztam, nagyon jóban voltam az

tól kezdődően mostanáig működik. A kritikaírás felké-

alá írt különböző hosszúságú sorok még nem jelentenek

köteteiben a költőket tartalmilag és formailag is. Kik

szakszervezet, nem egy, hanem a sok együtt. Bulenda Jáöreggel, kitűnő ember volt, nagy tartású, és a mesélőked-

ve is igaz. A többi szereplő közül is majdnem mindegyik
élő modell alapján alakult ki, köztük a fiatal Péter hos�szú ideig szakszervezeti funkcionárius volt, ugyanabból

a közegből indult. Tehát valóságos emberek valóságos
helyzetei jelentették az alapot,
ugyanakkor át kellett menni
valamiféle népi szürrealizmusba, ahogy mostanában divato-

san szokták mondani, mágikus
realizmusba.

És mindig Óbudán…

résekből adódik. A színház ugyanígy van. Így született

a Sógort Jupiternek című színdarabom, annak viszonylagos sikere meg néhány vidéki bemutatója is volt, és akkor mindjárt megrendelték a másodikat, az is sikerült,

a Nemzeti Színházban volt a felolvasó-színházi bemu-

„A gázgyáriak inkább Kolhoznak
hívták, azért, mert itt vitte be a
közösbe a pénzét a munkás. A házgyáriak hívták Vakegérnek, hogy
miért, azt pontosan nem tudom.”

tatója, s annak alapján egy vi-

déki színházban talán játszani

is fogják a közeljövőben. Az
Aquincumi Múzeumban ját-

szották a darabjaimat, tetszett

a népeknek, nekem is tetszett.
Nagyon örülök, hogy idén
megjelenhetett a Pannon sza-

badtér című kötetem az óbudai

Abszolút Óbudán. Persze, hogy Óbudán, mindegyik

önkormányzat kiadásában, az aquincumi versekből és

végigmennek a hőseim a Római-parton a kocsmákban,

gyerekkori darabbal és egy passiójátékkal, amelyet szin-

Óbudán. Ez az a közeg, ahol otthonosan mozgok. Ha
nem kell utánajárni, hogy milyenek, mert tudom.
A Vakegér is óbudai kocsma?
Konkrét hely volt, törzsvendégei is úgy hívták, most az

ún. Nagyi palacsintázója működik a Záhony utca, Szentendrei út sarkán álló épületben. De ez a húszas évektől

kezdődően vendéglő volt. A gázgyáriak inkább Kolhoznak hívták, azért, mert itt vitte be a közösbe a pénzét a

munkás. A házgyáriak hívták Vakegérnek, hogy miért,
azt pontosan nem tudom. Létező hely volt, persze. A
Faház is létezett, de ilyen az én próféta lelkem: a Most

akkor repültem vagy nem repültem című regényemben
a Faházat felgyújtják, és miután megjelent a könyv, egyszer csak tényleg felgyújtották. Lehet, hogy a konkuren-

cia gyújtatta fel, vagy valamiféle védelmi pénzek voltak

az aquincumi színdarabokból, függelékként egy régi,
tén felkérésre írtam. Megtalálták egy padláson az óbudai

bontások közben egy régi passiójáték szövegét. Rontott

szöveg volt, rekonstruálni kellet az eredetit is. Egy katolikus népének köré építették fel a passiót – ez természetesen nem színház-kész dolog volt. Megkerestem a

dallamot, amivel zenész ismerősökhöz fordultam szin-

tén Óbudán, és a Szent Péter Pál Főplébánia-templom
karnagya, Kenessey László talált valami 1948-as gyűjtésből egy nagyon szép dallamot, amelyik pontosan ehhez

illett. Ezt a dallamot használtuk fel, s az Aquincumi passióban arra énekeltettünk a kórussal. Jelenetekre tördeltük, adva a 14 stációt 14 színnek, és ahonnan hiányzott a

szöveg, ott kiegészítettem. Károli Gáspár bibliafordításának nyelvezetét próbáltam használni. Ez természetesen
nem önálló mű, hanem színpadra alkalmazás.

a háttérben, ki tudja... A Faház megvan ma is, újjáépült,

Ez a kötet is tükrözi, milyen rendkívüli formai biz-

Serbüfé, a Pók utcai lakótelep szélén.

mértékes verselést ugyanolyan könnyedén kezeli,

de a Bádogház, a Pléhgomba is megvan, az az Aquincum

A regényeken túl sokféle műfajban alkot. Versek,

színdarabok, tanulmányok, szakcikkek, monográfiák,
fordítások mind megtalálhatók az életművében. Ez
adódott, vagy tudatosan foglalkozott mindenfélével?
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széppróza céltudatos önépítési folyamat, kamaszkorom-

tonság és sokszínűség jellemzi a költészetét. Az időmint az ütemhangsúlyost vagy akár a szabad verset.

A szapphói strófától, a hexameteren keresztül, az ősi
hetesen át a limerickig biztos kézzel vezeti az olva-

sót. Mintha valamilyen értékfelmutatás is megbújna
a klasszikus formák mögött.

megformált módon szólal meg. Számomra az egymás
verset. A szabad versnek is ugyanolyan szigorú törvényei vannak, mint az időmértékes vagy az ütemhang-

tül Weöres Sándoron át Pilinszky Jánosig idézi meg
voltak költészetére a legnagyobb hatással?

súlyos versnek. A gondolatritmusnak legalább olyan

Nagyon nagy hatással van rám gyerekkoromtól kezd-

mált versekben hiszek. Nagyon tetszenek az időmér-

Nagy László, Ladányi Mihály, Juhász Ferenc, Orbán

fegyelmezettnek és feszesnek kell lennie. A megfortéket utánzó versek, nagyon
szeretem az angol jambust

is, próbálom magyarrá tenni.
Minden nyelvnek más a verskultúrája, én ezt eléggé igye-

keztem megtanulni, bár nem
iskolaszerűen, hanem a magam kárán. (Tanítottam ver-

ve József Attila, kamaszkoromtól pedig Csoóri Sándor,

„Fantasztikusan jó iskola az,
ha az embernek olyan barátai
vannak, akik ugyanolyan komolyan
veszik a formát, a pontos verseket,
mint ő maga.”

Ottó, Kormos István. És még

két óriás, akikkel személyes

kapcsolatom nem volt ugyan,
bár találkoztam velük: Pilinsz-

ky János és Weöres Sándor.
Vannak

olyan

pillanataim,

amikor Kormost kell olvasni.

Számomra is nagyon érdekes,

stant egyébként gimnáziumban fakultáció keretében,

hogy amikor elegem van mindenből, akkor hazame-

értőként próbálom kezelni a kötött versformákat. Nagy

nagyon jól megvagyok vele. Erőt ad, pedig ezek nem hur-

persze ez is Óbudán volt.) Nem tudósként, de hozzászerencse az, hogy a közvetlen baráti körömbe tartoznak olyan verstanosok is, akik ezt igazán magas fokon
tudják. Mint például a legjobb magyar verstan szerzői,

a Szepes Erika–Szerdahelyi István szerzőpáros, mindkettőjüket barátomnak mondhatom. Erikát nagyon sok-

gyek, előveszem a Szegény Yorick kötetet, és egy darabig
ráoptimista versek, de a tartást közvetítik.

A Gázgyári Művelődési Központ ugyan megszűnt, de

ön azóta is folytatja népművelői tevékenységét Óbudán.

ra tartom a római és görög formák miatt, Istvánt pedig

Ezt nem lehet kiirtani az emberből. Voltak olyan folya-

ketten fantasztikus tudású emberek. Rigó Bélától pedig

tem, és mivel nyilvánvalóan igény volt rá a kerületben,

az ütemhangsúlyos, magyaros formák miatt, mind a
a versjátékokat tanultam, nem akárki ő sem. Nagyon
sokan nem tudják, hogy a zseniális rímhányó Romhányi – akit univerzális tehetségként ismerünk – veje és

munkatársa volt Rigó Béla, ott állt mellette, és első közönségként segített abban, hogy végső formát kapjanak

a Romhányi-versek. Fantasztikusan jó iskola az, ha az
embernek olyan barátai vannak, akik ugyanolyan ko-

molyan veszik a formát, a pontos verseket, mint ő maga.
Ehhez persze jön az üzenet is, amiről külön lehetne egy

hosszú beszélgetést folytatni, hiszen a mai recepcióesz-

tétika felmondja azt az évezredes szövetséget, ami az
üzenet és a forma között van. Kiüresíti a formát, és tar-

talmatlanná teszi a verset. Énnekem ezekhez nemigen
van közöm. Magam annak a jó magyar folyamatnak vagyok a híve, amelyik Balassitól kezdődik, vagy már az

Ómagyar Mária-siralomtól, Csokonain, Petőfin, Adyn,
József Attilán, Nagy Lászlón, Juhász Ferencen keresztül
ér el hozzánk.

matok, amelyeket még gázgyári koromban megkezdfolytattam a tevékenységet, de kívülről is megkerestek

kollégák, meg tudnád-e csinálni? Egy élő folyóiratot, egy
beszélgetést, egy tévésorozatot, egy tanfolyamot, egye-

bet, igen, ezeket meg tudom csinálni. Ezeket elvállaltam,
aztán úgy alakult, hogy ebből rendszer is lett. Először a

Békásmegyeri Közösségi Házban működött az élő folyóirat, amibe bele tudtam csempészni régi álmomat, amit
most is csinálok Csillaghegyen, hogy nemcsak a szó, a

gondolat, hanem a képzőművészet is jelen legyen. Békásmegyeren az volt a baj, hogy csak egynapos kiállításokat

lehetett rendezni, s ez technikailag eléggé megviseli a
művészeket is meg a berendezőket is. Egyik nap fölrakjuk a kiállítást, másik nap lebontjuk, megnézi harminc

vagy száz ember, aki kíváncsi rá. Csillaghegyen nagyobb

teret kaptam erre, ott két hétig vannak kinn az irodalmi
esthez kapcsolódó képek. A mai napig is mindig kapok
felkéréseket, amelyeknek örömmel teszek eleget.

A. Horváth András
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Versek – válogatás az Aquincumi Költőversenyeken

olvass!

díjazott írásokból

2015-ben tizennyolcadszor hirdették meg az Aquin

„habkönnyű színpadi merény”

a múzeumban a babérkoszorú várományosai, Papp Já-

azonban valóságosan szétverte a vihar. De a nemzeti

ítészeink. A hangulat óriási. (Az „aquincumi verset” a

A Saturnalia a latin világ farsangja, úr és szolga he-

könyve. A huszonegy nyerő szám.

ság.) László babérkoszorúsaiból idézek:

császárkorban, civakodások, alázó kölcsönök, lepusztulás

KÖLTŐ: ... régen láttalak erre a nyájjal…

minden, nem oly víg maga a vígjáték sem ebben a késői
– meg a mégis-mégis, hogy éljünk, emberek, ahogy lehet.

PÁSZTOR: ... Amíg élek, terelem juhaim, mint

Sógort Jupiternek! – avagy Égi áldás csőstül

…

son szerepelt sikerrel Aquincumban, Szombathelyen és

PÁSZTOR: Róma is állt ezer évig, s most sem puszta az ország.

igazi, bővérű komédia” Gyimesinél, „a fergeteges kava-

KÖLTŐ: ... Azért itt, s most ezer éve mi élünk!

(Aquincumi ekloga)

*

Emelj egedbe, ősi fény,

rodás”. Itt bizony arról van szó, hogy a főisten a jóravaló

házi rabszolga képében alaposan megtiszteli Cilia kis-

– Gyönyörű a világ, mindenkit szeretek, / Még a

(Aquincumi jegyzetfüzetemből)

Júlia, bontsd meg az ágyat!

másutt. Amint Szepes Erika írja, ez „a tulajdonképpeni

istennel a testvérhugi, Dettina ágyában.

Legyőztek ócska műveim.
A város áll, a város él.

E „habkönnyű színpadi merény” számos előadá-

asszony ágyát, majd valami hasonló történik Mercurius

Mithrász, királyi glóriás!

*

nagyimat is! – vallja Dettina.

Miért vagyunk felelősek – avagy Ki égeti meg Johannát?

Színpadra szánt szabálytalan szöveg 1967-ből, az al-

Várjak az estre? Mi végre?

ternatív színházak körül bóklászó, tizennyolc éves Gyi

Éppen az est veri szét –

és Júlia tinédzserek voltak. A színházi máglya tetején

Délünk szép örömét

Kétezer éves az éjjel.

mesi vállalkozásában. (Feleim, nincs mit tenni, Rómeó

(Horatius-apokrif)

A színpad szélén – Négy egyfelvonásos dráma

Johanna áll, idegesen cigarettázik. – Égessük vagy ne
égessük ezt a szemtelent? Hiszen a világot mi csináltuk,
habár parancsra – így a vének. – Johanna ártatlan – így
a Szerző. A plakát történelemóráján háborúk vonulnak.)

A darabot a Pinceszínház mutatta volna be Szeren-

Aquincumi passió

csi Évával, Szakácsi Sándorral, Mezei Éva rendezésében.

a polgárvárosi amfiteátrumban. Azóta sok-sok előadást

utáni visszarendeződés sem kedvezett az ilyen írások-

A Passiót épp húsz éve, nagyszombaton mutatták be

ért meg, elsősorban Vácott, de Budapesten is, a Clark

FotÓ: Antal István

színházi drámabörzén sikert aratott!

lyet cserél azon a héten – képzelhetni… Ám oly kisszerű

Hajdan az ősök: visszatekintve a pár ezer évre…
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Vígjáték egy felvonásban – melynek bemutatóját

latin-görög mellett csak a magyar nyelv szíveli igazán,
s távolabbról a finn meg az észt. Nem akármilyen rokon-

drámaíróról, színházi emberről, kritikusról, népművelőről, kultúraszervezőről élő képünket. Ez a huszonegyedik

a kijáratnál felsorakoznak a légionáriusok. Tisztelegnek.
Saturnalia – avagy kölcsönkenyér visszajár

nos versmondói, az aquincumi vers kedvelői, valamint

Gyimesi László új könyve, a Pannon szabadtér teljesebbé teszi a szerzőről mint költőről, műfordítóról, próza- és

többet megtudunk az emberről, mert felzeng a Messiás,

cumi Költőversenyt. Rangos eseménye ez a magyar
irodalomnak. Összejönnek aznap a romkertben vagy

Szarka István Gyimesi László új kötetéről

megindulnak a nők. Ahogy történik a történelem, s mind

Ádám tértől a Rondelláig. Felújításáról is beszélnek.

Gyimesi műve nagy formátumú, izgalmasan eredeti alkotás. Mesteriek a források és a helyszínek. Századunkbeli, ahogy Kajafás a papjait és a fölheccelt tömegeit

mozgatja. Ahogy Pilátus bánik a római joggal. Ahogy

Gyimesit akkor vitték el 27 hónapra határőrnek. Az 1968

nak. A Szerző végül szakértőket idéz meg Johanna ügyében. Isten nem jelentkezik, Jean-Paul Sartre nevetőgörcsöt kap, Karl Marx gondolkodik még. Ha mindnyájan
keressük az utat, van remény. Johanna él.

(Gyimesi László: Pannon szabadtér. Kiadó: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, 2015, 220 oldal)
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Az Ördögbőr grófja – rettentő kalózmesék szereplői is

Olvass!

olyan kedélyes, szeretni való brigantik, hogy a koncolás sem árt az imidzsüknek, és hitelesen adagolják a ta-

En garde – csörte lesz!

Túl nagy a „bélacsönd”, mikor várható az új meséskö-

Örülök, hogy ezt mondod, a Ferihajó meg örül, hogy

Igyekszik az ember. Ötletek vannak meg – igazad le-

macskafélének képzeli, ami felépítésében egy több is-

ember minden mondatával a tökéletességre törekszik,

megmaradt az imidzse, bár ő ezt valami hatalmas, zöld
meretlenes

matekegyen-

letre hajaz. (Pláne azért
örülök, hogy szerethetőek

Adamik Zsolt: a rémeket lexikonba sorjáztató Bibedombi szörnyhatározó és az Ördögbőr grófja – rettentő kalóz-

a brigantik, mert a cím az

mesék krónikása. Arany Vackor-díj nyertes, kiváló szócsörte bajnok, akinek az összes mondata olyan élesre van

első körben „Rettenetes ka-

csiszolva, mint nagyapa borotvakése.

után, hogy pontosan, de tényleg pontosan honnan

Jobb a gyermeki félelmet elbagatellizálni?

ta meg a dolgot, aztán írta bele az egészet Az állatok

Nem hinném, hogy a Hüjetinél létezik veszélyesebb

kópé, a Japakobluk pedig maga volt nekem kölökkoromban a rettegés. Azt, hogy

mája szerint lerántott volna minket

pitány, aki évtizedeken keresztül készül a kalandra.

tést eredményezhet, azzal pedig

egyben. Az ő karakteréből nőtt ki
Ördögbőr grófja – a rettentő kalóz-

a szörnyek nemigen tudnak mit

mesék főhőse?

kezdeni. Maximum hangosabban

gyerekek gyűjtésének köszönhetőek?

A helyzet az, hogy szerintem Alfred Brehm sem vágta egy évvel a tarajos mellcsontúak tanulmányozása
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kiadásban javítjuk a hibát.

ka bácsi nyugalmazott kalóz is

Talicska Árpád sosem lenne annyira meggondolatlanul nyikhaj, mint Ördögbőr, úgyhogy nem hinném.
Persze lehet, hogy távoli kuzinok. Annyi biztos, hogy
mind a ketten bírják a Beatlestől a Strawberry Fields-t,

de Ördögbőr inkább Ringo-, Talicska bácsi meg Lennon-párti. Persze lehet, hogy csak annyi az egész,
hogy múlhatatlanul rajongok a kalózokért. Csörte meg
minden.

hetne egy fordulat megle-

pő, ha a felé vezető összes

mondat olyan élesre van
csiszolva, mint nagyapád
borotvakése? Mindenesetre melózok: komisz mondatokat üldöző hawaii inges

meg

amik

jegesmedve-detektív
egy

most

rémálommese,
foglalkoztat-

nak. Utóbbinál remélem,

jött, és megjavította”. Creepy lesz.

A kalózmesék egyes történetei alaposan elgondol-

A bibedombi szörnycsősz, Talics-

beszélgetést, sőt, olykor megér-

lehetne valami jó, hogy le-

kiadó ötlete volt, én meg egyelőre a macskán gyakor-

a topelec. Igaz is, a topelec nem

értjeire. A rákérdezés ugyanis

gyúrja, tölti, nade hogy

megvan: „Amikor elromlott az éjfél, Papa nagyapó át-

Simonfalvi Anita
koztatják még a felnőtteket is. Például Kiskartács ka-

került bele a lexikonba. Majd a 38.

érdemes rákérdezni a félelem mi-

het – bélacsönd is. Tudod, van az a helyzet, amikor az

egyre közelebb kerül az utolsó mondat, de az első már

lok. Nagyon jó szándékú és figyelmes felnőtt állat lett.

zel, mert akkor a haverom nagyma-

tet megjelenése?

baromira megértő, de még a sztorit is előre viszi. Gördülékenyebb lett a párbeszédektől a szöveg. A dolog a

kútjához azért nem mehettünk kö-

olyasmire szeretne utalni, hogy

Bibedomb lakói saját gyerekkori rémek, vagy ismerős

aki nem elég, hogy ennyire

amikor kicsi voltam, a haveromék

red a szörnyedet” mondat inkább

is csak azért, mert jó fej.

majd olyan apuka lenni,

meg nem mondanám, de azt tudom, hogy a faluban,

nem csak az – a „Ha megisme-

nem

lyen: naná, hogy szeretnék

meg abból is. Az, hogy végül melyikből lett melyik,

az elbagatellizálás a lényeg, vagy

nyilván

véletlenül lett olyan, ami-

világába, mit tudni már. Szóval van köztük ebből is

még ők is kikérik maguknak. Nem

sem figyel rájuk. Illetve a kutya talán egy kicsit, de az

párbeszéd

van az infó – lehet, hogy a szakácsnőjével konzultál-

szimpla vicces pofák lennének,

ordítanak, de akkor már a kutya

ra nem rossz.) Az apa-fiú

FotÓ: SzöllŐsi Mátyás, illusztráció: Hanga Réka, Mészely Ilka

saság, azonban inkább vicces, mint veszélyes figurák.

lózmesék”-ként futott, csak

aztán szóltak, hogy annyi-

A Bibedombi szörnyhatározó tagjai nagyon vegyes tár-

dult a fejünkben.

nulságokat (is). Ezek mellett miért tartottad fontosnak
a meséket összekötő gyerek-apuka párbeszédet?

Adamik Zsolt mondatcsiszoló papírjairól mesél

A gondolat olyan szuper, hogy már nekünk is megfor-

Addig-addig tanulja a kalózkodás fortélyait, míg meg-

öregszik, és csendesen elalszik. Mit gondolsz, mennyire veszik a gyerekek az „üzenetet”?

Remélem, veszik, bár az „üzenet” kifejezés valahogy

viszket nekem – a legkevésbé sem szeretnék metaforákkal meg üzenetekkel bombázni senkit, pláne gyereket nem. Kiskartács története így volt kerek – egyébként nekem is az egyik kedvencem. Ha ebből bárkinek

leesett valami abból, ami szerintem kerekké és széppé
tesz egy sztorit, annak nagyon örülök, és innen mes�sziről adom érte a pacsit.

A Surfin’Zhiguli együttes énekeseként gondoltál már
arra, hogy össze kellene hozni egy jó kis gyereklemezt?
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Olvass!

„Ma nagyot dumáltunk Mr. Dockkal. Elmagyaráztam,

Hiszen az írónő profi módon szippantja be olvasóit:

kanélküli apával rendelkező, halmozottan hátrányos

személyben szól mind az olvasóhoz, mind magához a

hogy csonka családban élő, összeférhetetlen, munhelyzetű gyermek vagyok. Azt felelte, azt sem bánja,

Adrian Mole kulcsa

ha egy leszbikus, féllábú, alkoholista néger anya meg

egy leprás, púpos arab törpe ivadéka vagyok, amen�nyiben dolgozataim csillogóan értelmesek és intelli-

Egy kontrollmán mizantróp naplója

gensen szerények. Ennyit arról, miként ügyel a pásztor
a nyájra!” És ez még csak a kezdet!

Sue Townsend regénysorozatának első kötete, A 13 és

Tinédzsernek lenni borzasztó dolog. Rettenetes még akkor is, ha nem jelenik meg percenként új pattanás testünk

¾ éves Adrian Mole titkos naplója 1982-ben jelent meg,

válogatott területein, a szüleink viszonylag normálisak, a testvérünk legalább már totyog, és a kutya sem annyira

és azonnal bestseller lett, ami – a brit társadalom ak-

hülye, hogy állandóan a fűnyíró elé lépjen. Adrian Mole-nak nem volt ekkora szerencséje.

tuális eseményeitől eltekintve – a kiskamaszok nyavalyáit figyelembe véve több mint 30 év után
is maradéktalanul aktuális.

Ugyanis Adrian Mole minden kínszenve-

déseit olvasva, a tizenévesek többsége ma

legalább annyira megnyugodva sóhajt fel,
mint tették ezt kortársaik anno ’82-ben:

nem csak ő az iskola introvertált balfékje,

nem csak az ő apját bocsájtották el megint
az aktuális munkahelyéről, nem csak az

ő anyukája lépett le a szomszéddal, nem
csak neki kell percenként a kutyát műtétre vinnie, mert emészthetetlen dolgokkal

golyás tini Adrian Mole életét követhetjük végig – a
gyötrő kamaszkori problémák mellett megjelennek a
brit társadalom aktuális problémái is.

„Pandora és Pandora mamája beléptek anya nőmozgal-

mi csoportjába. Egyetlen férfi vagy fiú sem teheti be
a lábát a nappalinkba. Apa felügyelt a bölcsődére az
ebédlőben. (…) Apa szerint a nőknek otthon kéne ülni

a fazék mellett. Súgva mondta, nehogy halálra karatézzák.”

A később megjelent három kötet már a fel-

nőtt Adrian Mole életébe enged bepillantást
nagyon plasztikusan, igaz, sokkal több szo-

ciális, politikai problémát boncolgatva. Bár

Adrian kilépett az ifi-regény kategóriából,
ugyanaz a kontrollmán mizantróp maradt,

aki bár pocsék irodalmi vénával rendelkezik, mégis egyre inkább kiemelkedő entel-

lektüelként tartja magát számon, spontán
kinyilatkoztatásokra mindig készen.

„Vannak olyan hagyományok, amiket hagy-

ni kell kihalni – ilyenek a madrigálok, a

némajáték és a néptánc.”

iskola legdögösebb csajába.

lála miatt Adrian Mole kortalanná vált. Sose tud-

„Ma földrajz volt, egy egész órát ültem Pandora mellett. Napról napra jobban néz ki. Mondtam neki, hogy

a szeme színe éppen olyan, mint a kutyáé. Azt kérdezte, milyen fajta. Megmondtam, hogy korcs.”

Az osztály is normál menetben oszlik intelligens és kevésbé
érdeklődő tagokra, és a tanárok is hozzák az örök papírformát a gyűlöljük-kiröhögjük koordinátarendszerben.

Adrian és komplexusos családja története nem egy
idealizált világ szüleménye, amivel a mindenkori tinédzserek azonosulni szeretnének (mint például a Szent

Johanna gimi szereplői), hiszen tetszik, nem tetszik,

FotÓ: ndependent.co.uk

naplóhoz is. Az első három kötetben a pattanásos, ri-

tömi magát, hál’ Isten nem csak neki kicsi a pénisze

és végül, nem, nem csak ő szerelmes reménytelenül az
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a fiktív naplóban zajló történet végig egyes szám első

éppenséggel pont benne élnek. Tipikus közhely: végre valaki (jelesül Sue Townsend) pontosan kimondja,

leírja, elsírja, kineveti, letojja azt, amit ők is. Nem véletlen, hogy a ’80-as évek végére Adrian Mole nevével
fémjelezve alakultak kulturális klubok, olvasókörök
vagy épp a festői Komlón rockzenekar.

Az írónő sajnálatos közelmúltban bekövetkezett hajuk meg, milyen lett volna negyvenesként vagy akár

nyugdíjasként. Talán olyan, mint nagymamája, aki a

világvégére beharangozott nap után ballagott át családjához közölni a vészjóslatot, mert a jeles napon nem
ért rá, épp függönyt mosott. Vagy esetleg olyan, mint

a céklát zabáló vén kujon, Bert Baxter, akit Adrian társadalmi munkában gondozott. A rafinált öreg halála

előtt rábízta annak a titkos doboznak a kulcsát, amiben emlékeit tartotta. A dobozt azonban Adrian gyermekkorban bebetonozódott szerelme, Pandóra kapta.

Az, hogy a kulcs valóban illett-e a zárba, és kinyílt-e
végül Pandóra szelencéje, minden Adrian Mole rajongóban örök, gyötrő kérdés marad.

„Harmincöt éves lettem. Most már hivatalosan is középkorú vagyok. Újabb lépés a fogínysorvadás, a tolókocsi és a halál felé.”

Simonfalvi Anita
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olvass!

Pedig Ugron Zsolna 2013-ban megjelent, Úriasszonyok

szabadságom volt. Ráadásul az is bőven előfordulhat,

című kötete olyannyira osztatlan sikert aratott, hogy bo-

ami rám cáfol. Az ismert adatok szerint az én történetem

című történelmi trilógiájának első, Erdélyi menyegző
rítékolni lehetett A nádor asszonyai címet viselő máso-

Úriasszonyok krónikája

dik rész diadalmenetét is.

A magyar történelem talán egyik legfordulatosabb korszakában játszódó történetet olyan asszonysorsokon ke-

Női-férfi dominancia párbaj a török korban elmesélve

ládból származó nő történelmi regényének sikere, aminek ráadásul a főszereplője is nő.

A nyelvezet sajnos nem tudatos. Annyi forrást, korabeli

nek életén keresztül megismerhetjük a rajongva tisztelt,

A második résznél, A nádor asszonyainál legnagyobb

bár legalább annyira irigyelt és gyűlölt Báthoryak vilá-

gát. Az erdélyi fejedelem húga ebben az árulásokkal,

szöveget olvastam, hogy egyszerűen így kezdtem írni.
meglepetésemre automatikusan visszarázódtam.

nyomásra köttetett házasságokkal és politikai gyilkos-

A trilógia első kötetében jóval több a párbeszéd, gördü-

(inkább kevesebb, mint több sikerrel).

Milyen megfontolásból alakította így a történetet?

A második kötetben, bár folytatódik Báthory Anna tör-

lékenyebb a cselekmény, mint a Nádor asszonyaiban.

ténete, kiszélesedik a földrajzi merítés, ennek köszönhe-

A második rész lassabb, inkább a szereplők személyes

tikus asszonyok életébe nyerhetünk bepillantást, mint

és különböző, egyes szám első személyben elmesélt tör-

tően jócskán bővül a főszereplőgárda is. Olyan karizmapéldául Kösem szultána, aki közel húsz évig irányította
az Oszmán Birodalmat. Elképesztő, hogy ezt a nagyon
erős, katonai uralmon alapuló birodalmat két évtizeden

át informálisan, majd hivatalosan is egy kemény markú

nő vezette. De vajon hogy nyerte el a politikai uralmat?

történetére koncentrál, vannak benne belső monológok
ténetek. Fontosabbá vált, hogy ezek az asszonyok milyen

személyes válaszokat találnak arra, hogy ebben a kötött

hierarchiájú, látszólag merev XVII. századi rendszerben
boldoguljanak. Vagy éppen feladják boldogulásukat.

Vagy épp Thurzó nádor felesége, Czobor Erzsébet, aki

Regényeinek főhősei csupa erős, karakán, határozott

ideig. Ezek már nem csak XVII. századi problémák, em-

höz ez típus?

férje és fia halála után két megyében volt főispán hosszú

beri konfliktusok, hatalomért vívott harc, női-férfi domi-

(akár politikai) véleményt formáló nők. Közel áll Ön-

nancia párbaj a török korban elmesélve.

Tagadhatatlanul imponálnak nekem.

Regényeiben mennyi a történelmi hűség és mennyi a

A Nádor asszonyai kötet végén Báthory Anna már idős

Arra törekedtem, hogy semmilyen ismert történelmi

Sajnos minél inkább próbálom kitalálni, annál inkább

apró változtatás, például Esterházy Miklós első feleségé-

kilométerek alatt kialakul.

fikció?

ténynek ne mondjak ellent. Ennek ellenére van egy-két

nek temetési helye, de ezek tudatosak, és nem hiszem,

FotÓ: Czimbal Gyula

kell bizonyítanom a feltételezéseimet, hiszen fikciót írok.

sorsukról csak ritkán dönthetnek.

ságokkal teli korszakban is szeretett volna boldog lenni
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nyöm van a történészekkel szemben, hogy nekem nem

Nem félt az archaizáló nyelvezet használatától?

A trilógia első kötetének főszereplője Báthory Anna, aki-

könyvkritikáitól. Talán sznobizmus, talán csak nem fér bele a mélyirodalmi összeborulásba egy erdélyi nemesi csa-

a végtelen számú lehetséges közül az egyik. Annyi elő-

resztül mutatja be, akik – miközben hatalmas uradalma-

kat irányítanak, vagy éppen várat védenek – személyes

Ugron Zsolna könyveit túl sokan olvassák. Túl sokan, ahhoz képest, hogy az irodalmi portálok nem hemzsegnek a

hogy néhány év múlva egy kutató talál valami olyasmit,

asszony. Ki, esetleg kik lesznek a zárókötet főszereplői?

belebonyolódom. Sokat futok majd, remélem, a monoton

hogy néhány történészen kívül másnak szemet szúrna.

Mikorra várható a megjelenése?

minőségi fokmérője a hitelesség, hiszen fikciót írunk,

Ezt szerintem a kiadóm, a Libri Kiadó szeretné a legin-

ami nyilvánvalóan lehetetlen. Annyira hézagosak az

jövő tavaszra kész lesz a kézirat.

A történelmi környezetben játszódó regényeknek nem
ennek ellenére nekem fontos volt, hogy ne írjak olyasmit,
adatok, az ismert tények, hogy még így is nagyon nagy

kább tudni. Még nem írom, de legmerészebb álmaimban

Simonfalvi Anita
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intézmény

Szinte egyetlen budapesti városrész sem változott annyit

A könnyűszerkezetes építkezést elsősorban a lakótelepre

lakóházak eltünedeztek, helyüket többemeletes modern

ményeknél akarták meghonosítani. Elterjedését a hetve-

az 1960-as években, mint Óbuda; a korábbi kis földszintes

épületek vették át. A modern házak legelső csoportját a

Színvonalas tervek szocialista kivitelezésben

Bécsi út, Váradi utca, Vörösvári út, Reménység utca által
határolt területen felépült néhány emeletes téglaházak,
az Óbudai Kísérleti Lakótelep házai jelentették.

Idén negyven éves az egykori San Marco utcai úttörőház

Általában minden lakótelep építésénél azonnal elkezdték tervezni a kapcsolódó infrastrukturális (kommunális?) beruházásokat is, mégis ritkán sikerült elérni, hogy

A közelmúlt épületei kevés tiszteletet vívtak ki lakóik, használóik körében, pedig egykor a modernitás, az új életfor-

az új lakóknak már a beköltözéskor legyen hol vásárol-

ma jelképei voltak. Érdemes megpróbálni elfogulatlanul tekinteni ezekre az alkotásokra is, megtudni, hogyan jöttek

niuk, legyen hova iskolába íratniuk a gyerekeiket – ezek

létre, milyen feladatot kellett megoldania a tervező építésznek. És vajon milyen lehetett az épület vadonatújan, az

a beruházások általában

átadás pillanatában?

túl későn készültek el. Itt

a bölcsőde és az üzletek a

lakóházakkal egy időben
épültek ugyan fel, de a kör-

nyék új általános iskolája a

szánt, gyorsan felépítendő kereskedelmi, oktatási intéznes évek elején az állami építésirányítás még kormányhatározattal is ösztönözte, ez volt a könnyűszerkezetes

építési kormányprogram. Több nyugati könnyűszerkezetes rendszer is létezett már ekkor, de a szabadalmaztatott technológiák megvétele túl drága volt. Ezért

1970-ben a Fővárosi Építőipari és Beruházási Vállalat (rö-

vidítve a fenyegetően hangzó FŐBER nevet használták)
egy kizárólag hazai gyártású rendszer kifejlesztésével

bízta meg az IPARTERV-et (Ipari Épülettervező Vállalat).

„A flexibilis terek, szabadon variálható
térrendszerek a korszak kedvelt
építészeti elemei voltak.”

Ennek a szisztémának a fel-

használásával 1972 és 1976
között az IPARTERV épí-

tésze, Kévés György tervei

szerint több iskola és óvoda
is felépült, ebbe a sorba il-

Zápor utcában csak 1964-ben lett kész (tervező: Szlávi

leszkedik a San Marco utcai egykori úttörőház, ma kul-

Nem sokkal később már nem téglaházakkal kísérle-

A könnyűszerkezetes építésnél is használatos modul-

Ferenc, Buváti).

teztek a környéken, hanem a sokkal gyorsabb, paneles
építési móddal kezdték meg az Óbudai lakótelep (épült

1968–1975 között, tervező: Mező Lajos, Buváti) építését.

Újabb és újabb családok költöztek a környék hatalmas
panelházaiba, sokan gyerekkel. A sok gyerek sok úttörőt
is jelentett, így hamarosan döntés született egy, az óbudai iskolafejlesztési programba illeszkedő kerületi úttörőház (ifjúsági ház) építéséről is. Ezekben az években

világszerte napirenden volt az építés folyamatának gyor-

sítása, egyszerűbbé és olcsóbbá tétele, ennek érdekében
mindenhol többféle megoldással próbálkoztak. Ilyen új
módszer volt az előregyártott épületelemek alkalmazása

(pl. a betonból készült falpanel, amit a helyszínen csak

turális központ.

rendszer természetesen ugyanúgy monotóniával fenyegetett, mint a panelházak, ezért az építészek nem tartották hálás feladatnak a könnyűszerkezetes tervezést. De

a raszter nemcsak monoton lehet, hanem szellemes szerkesztéssel játékos, illetve logikusan áttekinthető tereket
is adhat. Kévés a kilátástalan feladat kapcsán pont ezzel

a raszterrendszerrel, szimmetriával kezdett játszani. A
kétszintes épület szerkezete 7,5x7,5 m-es négyzethálóra

szerkesztett acélváz (ha egyszerűbben kell írni: négyzethálós acélváz), alaprajzát hosszanti irányban 6, széltében

5 négyzet alkotja. A nyugati oldal középtengelyében nyí-

ló főbejáraton a kényelmes előtérbe, a középső sávban

össze kellett szerelni) vagy az alagút-, illetve csúszó-

zsalus technológia, amivel a betonfal helyszíni készítését

gyorsították. A hatvanas évek végén került napirendre

III. kerület, San Marco utca 81.

nyűszerkezetes építési mód. Ennél a technológiánál az

Tervező: Kévés György, IPARTERV

pedig rétegesen kialakított, előregyártott falpanelekkel

Kivitelezés: 1974–75

FotÓk: Kocsis László Zoltán

Magyarországon egy újabb ipari technológia, a kön�-
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acél vázszerkezetet a helyszínen szerelték össze, kívülről

borították a vázrendszert. A tereket tehát nem téglafalak

vagy betonpanelek határolták, hanem különböző anya-

gú (gipsz, acél, műanyag, fa stb.) szigetelt lemezek vagy

Tervezés: 1973

Alapkőletétel: 1974. november 11.
Átadás: 1975. november 5.

éppen üvegfalak.
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szimmetrikusan elhelyezett 350 fős színházterem két

Persze ma ez az épület nem olyan divatos, mint meg-

kijáratokig vezető lobbykba jutunk. Ezekhez az előterek-

de építészeti értékei vitathatatlanok, még akkor is, ha a

oldalán pedig az épület hosszában végigfutó, egészen a
hez mozgatható lamellákkal leválasztható mellékterek
csatlakoznak, sőt a színházterem hosszoldalait tolóajtók

határolják, így a tér még tovább bővíthető. A flexibilis terek, szabadon variálható térrendszerek a korszak kedvelt

építészeti elemei voltak, noha a falpanelek mozgatása, a
hangszigetelés nem mindig működött tökéletesen. Itt a

nyitása pillanatában volt (1975. november 5-én adták át),
kivitelezés korabeli színvonala ezt nem követte. Ahogy

a 2008 márciusában itt tartott Problémás örökség című
építészeti szimpózium kapcsán is felvetődött, jó lenne

ebben a formájában megőrizni, mert hamarosan kuriózum lesz ez az épület is.

Branczik Márta

ma is meglévő eredeti panelek keményfa élei csatlakoz-

nak egymáshoz, ez nyilván nem szigetel megfelelően.
Hasonló térelválasztó rendszer működött a néhány évvel korábban épült Kohó és Gépipari Minisztérium épületében (Budapest, II. Margit krt. 85–87., tervezők: Farkas

Kossuth-, Ybl- és Príma díjas építész, Ősi, 1935

lebontva 2013-ban), de ott a hangszigetelést rugalmas

Fontosabb munkák:

Ami az épületbe lépve azonnal feltűnik, az a falak,

(Farkas Ipollyal és Mészáros Gézával)

Ipoly, Kévés György, Mészáros Géza, IPARTERV, 1971,
gumikeret biztosította.

térelválasztó lamellák, tolófalak élénk narancs színe.
A könnyűszerkezetes épületek határoló falai többrétegű lemezekből készültek, felületüket pedig gyakran,

ahogy itt is, műanyag lemezzel laminálták. Feltéte-

lezhető, hogy a ma is látható narancs falak és a bordó
lépcsőkorlátok mellett a többi belsőépítészeti elem is

hasonlóan erőteljes színű volt, hiszen a ’70-es évek
építészetét gyakran jellemezte kontrasztos, harsány,

a pop-kultúrára utaló színválasztás. Gondoljunk csak

a 3-as metró néhány olyan állomására, mint a Pöttyös
utcai vagy a Kálvin téri megállók! A színeken túl sa-

játos hangulatot adnak a belső tereknek a hengerelt

szelvényből kialakított, szabadon futó gerendák és az

acél trapézlemez borítás ipari jellege, ennél az épületnél
ugyanis nem fedték el álmennyezettel a szerkezeti ele-

meket. Ma már nem olyan furcsa ez, hiszen a szerkezeti

és gépészeti elemek látványával meghökkentő párizsi

Pompidou központ (tervezők: Renzo Piano és Richard
Rogers, 1977) megnyitása óta volt alkalmunk megszokni ezt a gesztust, sőt azóta ismét divatosak a fejünk fe-

lett szabadon futó, csillogó alumínium klímacsövek. Az
Óbudai Művelődési Központ épületébe persze még nem
terveztek klímaberendezést, ezért homlokzatán a kön�nyen felmelegedő alumínium-üveg szerkezetű köpeny-

fal fölött széles napellenző fut körbe. A kellemes arányú
belső terek nappali megvilágítását az üveg köpenyfal és
az előcsarnokok felülvilágítói biztosítják.
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Kévés György

1964–1968. Budapest, II. Margit krt. KGM székház
1964–1968. Székesfehérvár, Könnyűfémmű Központi iroda és laboratórium

1966–1968. Budapest, XI. Meredek utca 50-56.
teraszházak

1969–1971. Esztergom, Labor Műszeripari Művek
Konyha – étterem – kultúrterem

1970. Hazai gyártóbázisokra támaszkodó, „kön�nyűszerkezetes rendszer” kidolgozása, elsősorban iskola – óvoda – bölcsőde építése céljából

1971–1972. Budapest, II. Völgy utca 1. MRT óvoda
(könnyűszerkezetes épület)

1972–1973. Budapest, XIV. Ond vezér park 5. 24+6
tantermes általános iskola

1973. Budapest, III. San Marco utca 81. Óbudai
Művelődési Központ (volt Úttörő és Ifjúsági Ház)

1977. Budapest, XI. Országos Hematológiai és
Vértranszfúziós Intézet laboratórium
1981. Sopron, Lövérek üdülőközpont

1985–1991. Sopron, Szt. György utca és Új utca sarok, lakóház üzletekkel

1989–1991. Budapest, III. saroképület az Ürömi és
Bécsi út sarkán

1982. Nyíregyháza, Repülőgép Múzeum
számos családi ház, elsősorban Budán

1994–2006. Budapest, VIII. Baross utca 135. irodaházai, Orczy Fórum Városközpont
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loci color

szombat délutáni nyugdíjas előadásra. Mostani kedvencen

a Békásmegyeri Közösségi Ház) került közös irányítás

teát és néhány verset. Sokszor, főleg nyáron élvezzük a ki-

lül újabb két kulturális filiáléval – a kaszásdűlői 3K-val

éppen egy rockkoncert dübörgését.

Óbuda kulturális élete, a programoknak híre ment, az

az irodalmi kávéház, ha csak tehetem, elfogyasztok ott egy

szűrődő muzsika hangjait: görög népzenét, tánczenét vagy

F. Nagy Ágnes: Valamit tud ez a ház

Idén 40 éves a ház, ami egyrészt borzasztó, mert ga-

lád módon árulkodik az én koromról is, másrészt tisz-

tes kor, komoly múlttal, büszkeségekkel, jeles nevekkel,
szép és gazdag emlékekkel.

A ház igazgatónőjétől, Lőrincz Edinától év elején

megbízást kaptam arra, hogy ezt az elmúlt 40 évet dokumentáljuk egy kiadványban, próbáljam megidézni, megírni a ház

történetét. Sok szekrényt kipakoltam, beszámolókat, ügyeleti naplóAzt hiszem, nyugodtan állíthatom, számomra sorsdön-

emlék sokáig kísértett, amikor beléptem az épületbe. Még

vége felé jártunk, jó tanuló, szorgalmas és szófogadó kis-

sen járt ode az osztályaival a Seregszemlékre, de akkori-

lány voltam, az elvárásoknak maximálisan megfelelni akaró. Így történhetett, hogy az orosztanárom benevezett a kerületi orosz tanulmányi versenyre. A ház
megnyitása után lehetett ez közvetlenül, a
termek nagy világosságára emlékszem, új

ban, hogy nem jutott partner, és akkor még nem volt divat

külsős fiúkat hívni. Emlékszem, eltolták a falakat, és én a

karzatról néztem összefacsarodó szívvel a többieket. Ez az
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és szinte nincs hétvége, amikor ne lenne olyan program
a kerületben, amit kár kihagyni.

Sok változás történt az elmúlt 40 év alatt, átalakuló,

elhaló, megszűnő, elfelejtett intézményekkel és olyan helyekkel is, amelyek képesek voltak alkalmazkodni, változni, erőre kapni, mint a San Marco utcai ház. A szervezők munkája

láthatatlan, a közönségsiker sem az
ő nevük miatt olyan látványos.

Lőrincz Edina igazgatónő a közművelődésben,

kultúraszervezésben

dolgozókkal kapcsolatos egyik beszélgetésünk alkalmával idézte ezt
a Stendhal-mondatot az Érzelmek

iskolája című regényből: „Vannak
olyan emberek, akiknek minden

feladata kimerül a közvetítésben; s

amikor ez megtörtént, átlépünk rajtuk, mint egy hídon, s továbbhala-

dunk, gondtalanul.” A San Marco utcai ház programjait,
rendezvényeit valóban magunk mögött hagyjuk, mint

a folyót átívelő hidat, miután átmentünk rajta. De ma-

elmúlt negyven évét.

nak jelentenek kikapcsolódást, feltöltődést. A 40 éves évfor-

vasszerkezetes épület, nagy alumínium-

mozgalmi életének romantikája, finom lázongásai, még-

kedvencei: Zorán, Für Anikó, Badár Sándor, Verebes István

a huzat érzetét keltette bennem. Valószínűleg a világ szí-

világa; aztán a ’90-es években a helyét kereső, önmaga

kesen és szubjektíven ugyan – a leghitelesebben a ház

Ezekből a beszélgetésekből kibontakozik a ’80-as évek

radt, ami volt, egyszerű – túlságosan is –

is biztonságos és az elmúlt rendszer kiváltságait is élvező

keretes ablakokkal, ami valahogy mindig

and roll révén, de a lányaim iskolái is gyakran szervez-

táncoltam palotást: nálunk olyan kevés fiú volt az osztály-

tanfolyamvezetők, tanárok, iskolaigazgatók és egykori

édesanyjaként újra óbudai lettem. Először

Bár invitáltak ifivezetőnek, hamar hátat fordítottam az

például. Az is a San Marco utcában esett meg, hogy nem

csak a ház munkatársai, az itt megforduló művészek,

Óbudai Kulturális Központ neve rangot jelentően cseng,

gunkkal visszük a tudást, az élményt, az érzelmeinket.

nesedése tette szürkébbé, mint ahogy az emlékeimben élt.

számítva, amikor kötelező volt, az iskolai szalagavatókra

programokkal, jelentős dátumokkal. Aztán beláttam,

és a Civil Házzal bővült. Az elmúlt években felpezsdült

gyerekek visszaemlékezései rekonstruálhatják – töredé-

nem messze a lakhelyünktől van az ország egyetlen orosz

úttörőmozgalomnak, az Úttörőházba is ritkán jártam, le-

egyre csak bővültek újabb nevekkel,

Aztán mégiscsak úgy hozta az élet,

velük léptem át újra a ház küszöbét: ma-

tanítási nyelvű gimnáziuma, a Kőrösi.

ámultam-bámultam, és a jegyzeteim

orosz nyelvtől is elválasztott a rendszer-

melyik gimnáziumban tanuljak tovább,

orosz nyelvtudás egyenlő a biztos jövővel, és még jó, hogy

ban a gyerekkorom után, hogy csak

eltávolodtam. Orosztanár lettem, mon-

hogy húsz évvel később, már két kislány

szempontokat mérlegelni, különben is az

tént, zajlott itt a San Marco utcai ház-

mint ahogy a kerülettől is egyre jobban

első egy orosz anyanyelvű kislány lett,

gondolom, pedagógus szüleim megkön�-

elindulhatok. Olyan sok minden tör-

ifjúsági ház diszkói, klubeseményei,

váltás.

nyebbülve sóhajtottak fel, nem kell más

ni, egy szamárvezetőt, ami mentén

Kimaradtak az életemből a ’90-es évek változásai, az

dobog a szívem a feleletem előtt, majd az

szóval így majdnem első. És ezzel eldőlt,

próbáltam valami koncepciót talál-

ban nekem már nem volt személyes élményem.

danom sem kell, de akkoriban már az

eredményhirdetésre: második lettem. Az

néztem át, és egyre elveszettebben

néhányszor hallottam otthon a házról, édesanyám lelke-

és idegenszerűségre, olyan modern volt,
de leginkább arra, ahogy a torkomban

több száz plakátot, meghívót, fotót

megtartásáért küzdő intézmény képe, a piaci szemlélet

begyűrűzése és az amatőr művészeti mozgalmak kitar-

Újra mindennapos látogatók lettünk az akrobatikus rock

tása; a 2000-es évek túlélése és végül a 2000-es évek végi

új lendület, amióta a számtalan, nívós gyerekműsoron

tek ide műsoros esteket, tanulmányi versenyeket. Egészen
megszerettük megnyugtató állandóságát. Közelebb kerültünk a házhoz, fizikai értelemben is, közel tíz éve a mögötte lévő házba költöztünk. Látjuk minden nap, az évszakok

változásában hol egészében, hol csak részleteiben, és én
egyszer csak leugrottam egy-egy jóga foglalkozásra, fla-

mencózni is szerettem, édesanyámat is elkísérem egy-egy

FotÓ: Emmer László

tő szereppel bírt a San Marco utcai épület. A hetvenes évek

kat, rendezvények forgatókönyveit,

alá Lőrincz Edina igazgatásával, majd néhány éven be-

A ház által szervezett kulturális programok generációk-

dulón is így van ez, újra eljönnek Óbudára kicsik és nagyok

a Hello Dollyt hozza, és lesz Sárdy-est, Bocskor Bíborka a
Magashegyi Undergrounddal szerez örömet, újra lesz Cimbora verskoncert és Domi Bábszínháza. Nincs olyan vendég, aki ne dicsérné a családias hangulatot, a munkatársak
segítőkészségét, szeretetteli odafigyelését.

Valamit tud ez a ház, amellyel immár negyven

kívül egyre több fővárosi szintű kiállítás, koncert, ren-

éve fűzi kerek történetté a különálló éveket. Házbéli

2008-ban döntötte el a harmadik kerületi önkormányzat,

leg csak a lelkiismeretes, elhivatott munka áll a hát-

dezvény hívja fel a figyelmet a házra. Mindez úgy, hogy

hogy a kerület kulturális centrumává teszi a San Mar-

co utcai művelődési házat. Először három intézmény (az
Óbudai Kulturális Központon kívül a Csillaghegyi és

rezgések, energiák szerencsés áramlása? Vagy ténytérben? Talán nem is kell megfejteni 40 év megtartó

erejének mibenlétét. Élni kell a lehetőségekkel, amiket
ad a ház, és ünnepelni, mert van mit.
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hallgass!

Mennyire más a dinamikája egy Budapest Voices-kon-

Gondolkodnak saját dalok készítésén is?

nyos a capella előadásnak?

Napirenden van a kérdés, ennél többet most nem tudok

certnek, mint egy rockkoncertnek vagy egy hagyomá-

Pop, underground, a capella

Eleinte magunk is elgondolkodtunk azon, hogy vajon mi-

lyen koncerthelyszínen lenne érdemes fellépni. Táncolós

Milyen volt Lévai Balázzsal együtt dolgozni?

hogy addig csak két átdolgozással jöttünk ki. Úgy voltunk

Balázs nagyon alaposan felkészült az átdolgozásokból, a

székeket rakunk a nézőtérre, ha többen, akkor pedig állós

többségével beszélt a koncert előtt, sztorikat tudott meg

vagy ülős? Az első önálló fellépésünk az A38 Hajón volt úgy,

Ünnepi Budapest Voices koncert a San Marco utcában

vele, hogy rábízzuk a sorsra: ha kevesebben érdeklődnek,
lesz a buli. Aztán az érdeklődők megadták rá a választ, mert

Hazai rock- és alternatív slágerek feldolgozásaival vált népszerűvé az elmúlt két évben a Budapest Voices. Az a

a koncert előtt három héttel elfogyott az összes jegy, a kon-

capella énekegyüttes november 14-én lép fel az Óbudai Kulturális Központban, az intézmény 40. születésnapján.

certen meg olyan táncolás volt, hogy mozgott a hajó. Az el-

Warnusz Zsuzsával, a kórus művészeti vezetőjével beszélgettünk.

Többünk ötlete alapján állt össze az együttes. Múltját te-

kintve mindenképpen megemlíteném, hogy a kórus előtt

már a folyamat kezdetén gyanították, hogy sikeres lesz

Az első átdolgozás, amivel a nyilvános-

mert zenészekkel?

kellene valami különleges vokális produk-

az ég című dala volt. Mivel Lukács La-

ciót. Ő a Kőbányai Zenei Stúdióban volt

kollégám, és a csapatnak több más tagja is
egykori vagy jelenlegi „kőbányász”.

Mi inspirálta önöket arra, hogy a capella
dolgozzanak fel hazai alter- és rock-sláge-

reket? Mi adta a koncepciót? Motiválta a
zenekart több, az altert/pop-rockot más tí-

pusú zenei területekkel keresztező projekt
– Csík, Budapest Bár, Rájátszás – sikere?

Olyat szerettünk volna csinálni, ami még

Más kérdés, hogy járt némi kockázattal

által felsorolt formációk nem jelentettek inspirációt, már
csak azért sem, mert egészen más úton járnak, mint a Budapest Voices.

azok jönnek, akik a Hello Gagarinra vagy az Autó egy szer-

Ahány kórustag, szinte annyi vélemény. A minap a Face-

egy közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy pozitív energiák

és nagyon változatos lett a végeredmény. Nem volt egyet-

mind fogadják kitörő lelkesedéssel az át-

művészi vagy lelki korlátja lehet egy ilyen formáció-

te? Ameddig születnek új magyar dalok? Milyen más
nak? Hogyan lehet frissnek és izgalmasnak maradni?

iratot. Az eredmény szerencsére minket

igazolt, rövid időn belül rengetegen osz-

tották meg a klipet. A megjelenés után

Nem projektben, hanem egy hosszú távon működő

megtekintése. Sok pozitív visszajelzést

gozásokat a cappella formában még nem vitt színpadra

együttesben gondolkodunk. Mivel underground átdol-

két héttel már 200 ezer körül járt a videó

országon viszonylag kevés példa van arra, hogy egyet-

la, az Autó egy szerpentinen vagy a Metróhuzat? Az ön

Melyik feldolgozásra a legbüszkébbek?

Meddig tarthat egy feldolgozásokra építő projekt éle-

ban, hogy a Tankcsapda rajongói nem

senki előttünk, nem sejthető, hogy meddig maradhat
életképes a Budapest Voices. Csak közhelyeket tudok

um írt rólunk, készített velünk interjút. Mivel Magyar-

gondoltuk, hogy eztán már hátra dőlhetnénk. Ahogy

sok együttes, mi is keményen dolgozunk, próbálunk,

koncertezünk, lemezt készítünk, és igyekszünk a lehető legtöbbet tenni annak érdekében, hogy a formáció
sok-sok évig sikeres legyen.

bookon feltettük ezt a kérdést, hogy melyik dal a kedvenc,

len olyan dal sem, ami kiugróan több szavazatot kapott

volna a többinél. Meglepő módon az Álomtéglát írták a

legtöbben, pedig a Subscribe népszerűsége nem olyan
mértékű, mint például a Quimbyé vagy a Tankcsapdáé.

Tény, az Álomtégla átdolgozása nagyon súlyos tétel lett,

és a kórus a dal eléneklésénél teljesítőképessége határán
mozog. Visszatérve a saját kedvencünkre, nincs ilyen, állandóan változik, hogy ki melyikre épp a legbüszkébb.

Milyen programmal készülnek Óbudára? Várhatunk-e
különlegességeket?

említeni: ha van hit, energia, kitartás, akkor működnie

Másfél órás repertoárral készülünk az Óbudai Kulturális

Voices-t más zenekarokkal, még azt tudom mondani,

len őszi fellépésünk a fővárosban. Az Alternatívák című

kell. Ha már az imént párhuzamba állította a Budapest

len dallal hosszú karriert lehessen befutni, mi sem

by McFerrin. Ötletek vannak, sok megkeresést is ka-

koncerteket nézni, andalogni a Gyémánt vagy a Gombóc

is az ötlet. Nyilván benne volt a pakli-

rus. A legnagyobb motivációt leginkább a kíváncsiság

módján megszólaltatni olyan dalokat, mint az Álomtég-

punk, de jelenleg a saját utunkat járjuk.

áramlanak a nézőtérről a színpad felé és vissza.

embert érdekelhet a mi változatunk is.

kaptunk (például Lukács Lacitól is), számtalan médi-

jelentette számunkra. Vajon hogyan tudnánk a magunk

tud lépni ülős helyeken is, ahogy ez történt a MOM színház-

pentinenre akarnak táncolni. Mindkét koncertfajtának van

ezért arra lehetett számítani, hogy sok

nincs Magyarországon. Márpedig a Budapest Voices

megalakulásáig ilyen koncepcióval nem működött kó-

Most hirtelen egy álom-közreműködő jut eszembe: Bob-

közben. De fel tudunk lépni állóhelyes klubokban is, ahova

ciék számait sokan ismerik, kedvelik,

dője? Terveznek különleges együttműködéseket is-

koncertünkre például egy csapat nyugdíjas is jött, akik hoz-

termében. Oda olyanok jöttek, akik kényelmesen szeretnek

ság elé léptünk, a Tankcsapda Adjon

közös munka.

rendkívül vegyes, vannak kisgyermekes családok, egyete-

tak magukkal kinyitható székeket. A Budapest Voices fel

a vállalkozás?

már többször téma volt a csapat egyik tag-

jával, Gulyás Erikával, hogy csinálnunk
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nagy lelkesedéssel fogadta a Budapest Voices-t, vagy

a dalokról. Zseniálisak voltak a konferálásai, öröm volt a

Ki volna a Budapest Voices három álom-közreműkö-

misták, középkorúak, idősebbek. A tavalyi Kobuci Kertes

FotÓ: Máté Balázs

formációnak?

Meglepődtek, amikor a közönség a legelejétől fogva

kórustagok múltjából, jelenéből. Az eredeti szerzők nagy

múlt másfél évben megtapasztaltuk, hogy szinte bármilyen
helyszínen működőképes a Budapest Voices. A rajongótábor

Hogyan alakult a Budapest Voices? Volt előzménye a

mondani.

hogy amíg a Csík Zenekarnál vagy a Budapest Bárnál
megmarad az érdeklődés, ebben mi is bízhatunk. Abban

is reménykedünk természetesen, hogy sok jó magyar dal
születik, amiket érdemes átdolgozni.

Központ november 14-i születésnapjára. Ez lesz az egyetdebütáló lemezünk dalait adjuk elő, kiegészítve néhány
olyan átdolgozással, ami a második albumon lesz rajta.

Németh Róbert (Radio Pro)
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loci color

Emlékszik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

a szakmámat, mert utána még öt évig tulajdonképpen

Sokszor gondolkoztam ezen, s talán pont az Óbudai Nép-

restaurátorként. Már ötödévben nagyon gondolkoztam,

zene Iskola mellett álló Kéhli Vendéglő jut az eszembe,

Az éneklés a lényeg nálam

ahol biztosan jártam már az 1970-es években. Nyilván a

római emlékek, Aquincum és az Amfiteátrum alapélményem, valamint a Selyemgombolyító, volt ott egy táncház

Kobzos Kiss Tamás históriája

még annak idején. Én 1986-ban kerültem Óbudára, a nép-

zenei iskolába, de az előtt is jártam már itt sokat. Felléptem
a Zichy-kastélyban, amikor még ott volt a művelődési ház.

Emlékszem egy Weöres-estre, amit a Három veréb hat

Kobzos Kiss Tamás mesél arról, miért akart tudományos pályára menni, hogyan térítette el elhatározásától a beat

szemmel című kötet alap-

zene, hogyan talált rá a népzenére, az énekmondásra, kik voltak legkedvesebb alkotótársai, és arról, hogy miért

ján állítottam össze. Ez még

rendkívül fontos számára az Óbudai Népzenei Iskola. A tavalyi Kossuth-díj elismerése után idén Budapestért díjjal

talán az 1970-es évek végén

tüntették ki.

volt, Weöres Sándor élt még
akkor. Jékely Zoltánt na-

gyon szerettem, apámnak
jó barátja volt, és az ő Orosz-

ilyen helyeken nem nagyon szerettem volna dolgozni.
Aztán a Néprajzi Múzeumba kerültem műhelyvezetőnek, mert kerestek egy embert, aki felelősséget vállal a

vegyszerekért, és felügyeli az új módszereket is. Ott dol-

goztam másfél évig, utána pedig átkerültem a Múzeumi
Restaurátori és Módszertani Központba, ahol nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkoztam, a restaurátori főisko-

lán pedig, ami akkor jött

létre, kémiatanítással is. Az
egész 1979-ig tartott. Tulajdonképpen akkor lettem

hivatásos zenész, bár vol-

tam Kaláka-tag is közben,
de mindig munka mellett.
1979-ben

határoztam

el,

darabját elolvastam annak idején, most pedig nemrég lát-

hogy csak a zenéből fogok megélni. Az év novemberében

is egy alapélményem Óbudáról.

rült ki Korzenszky Richárd bencés atyával beszélgetve,

tam, megint előadták Aquincumban, nagy élmény volt. Ez

Édesapja költő és pedagógus volt, ön mégis kutató vegyésznek tanult az egyetemen.

Igen, kémia tagozatos osztályba jártam gimnáziumba, és
aztán kutató vegyész lettem, tavaly volt a negyven éves
találkozónk, és engem mint gitáros-énekest ünnepeltek.
A tudományos érdeklődését tükrözte ez a választás?
Igen, persze. Én valahogy egy kicsit mindig szerettem
mást csinálni, mint ami természetesnek tűnt volna. A

szüleim mindketten bölcsészek voltak, de én a fizika és a

az első meghívásom Pannonhalmára szólt. Nemrég dehogy annak idején közös barátunk, Móser Zoltán javasolt

engem. Eddig ezt nem tudtam. A másik érdekes dolog
pedig az, hogy nem sokkal később egy erdélyi barátom

kiállításmegnyitóján odajött egy ember, aki nálam olyan
tíz évvel volt fiatalabb – én 1979-ben 27 voltam, amikor
elkezdtem ezt a kicsit sötétbe ugrós szabadúszást –, és azt

mondta, hogy ott volt abban az osztályban Pannonhalmán, és hallott engem énekelni. Ez azért nagyon nagy dicséret, ha ennyi idő alatt nem felejtett el. Nagyon jólesett.

A népzenéhez való kötődése az éneklésen vagy a zenélésen keresztül indult?

kémia után érdeklődtem – részben egy szomszéd fiú mi-

Az éneklés a lényeg nálam. Igaz, Kobzos előnevet kap-

hogy azon a területen fogok továbbtanulni.

adta ezt a nevet – aki aztán nekem is jó barátom lett,

att is, akiből aztán fizikus lett –, és elég egyértelmű volt,

Szerette a szakmáját?

FotÓk: Assay Péter

hogy mit kéne csinálni, mert gyárban vagy laborban meg

„Felkeltette az érdeklődésünket
a csángók és mások iránt is,
kitágult a horizont mindenképpen.
Ez az én alapélményem.”

lánok Aquincumban című
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hivatalosan vegyészként dolgoztam, de múzeumokban

Már az egyetem alatt kicsit módosult ez az érzés, mert

egyre több bölcsész barátom lett, bekerültem a Főnix
színjátszó együttesbe, és egy népzenei együttesbe, a Déli-

báb együttesbe is. Nem mondhatom, hogy nem szerettem

tam 1977-ben. Apám egy volt tanítványa, Buda Ferenc
később még a fiát is tanítottam itt, az Óbudai Népzenei
Iskolában –, s ez alapján nyilván azt gondolják, hogy én

kobzos vagyok. Ez a név azonban régen elsősorban énekest jelentett. Én sok hangszert szeretek, mindig azt választom, ami legközelebb áll az énekhez, mert mégiscsak

az ének az elsőrendű számomra. Nem is vagyok olyan jó
hangszerjátékos, mint sokan mások.
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Kobzos Kiss Tamás
Liszt Ferenc-díjas zenész, előadóművész, zenepedagógus, 1950. május 30-án született Debrecenben. Zongorázni, gitározni tanult, egyetemi évei

alatt (Kossuth Lajos Tudományegyetem, vegyész
szak) a Főnix színjátszó együttes, majd a Délibáb

népzenei együttes tagja lett, és az ének mellett
több hangszeren is megtanult játszani: citera, koboz, brácsa, tekerő, lant, török saz.

1974-ben került Budapestre, ahol a Néprajzi

Múzeumban restaurátorként dolgozott. Rövid
időre a Kaláka együttes tagja lett (1974–75),

majd 1976 és 1986 között L. Kecskés András
együttesében zenélt. Gyakran fellépett az Egyetemi Színpadon, hanglemezklubokban, templo-

mokban. Közreműködött Szentpál Mónika és
Erdélyi György előadóestjein, évekig szerepelt

a Radnóti Színpad Toldi-előadásában. 1981-től
a bécsi Clemencic Consort tagja, a régizenei

együttessel több száz alkalommal lépett fel

Bécsben és Európa számos országában. Énekes
szólista Szabados György zeneszerző több művében. Szólistaként, énekmondóként is sok száz

koncertet adott Magyarországon, a környező

Nem. Nagy kanyarok voltak. A népdalokhoz kötődtem,

de nem a magyar, hanem az amerikai népdalokhoz,
amikor elkezdtem gitározni, 14 éves koromban. Aztán

nagyon jó angol tanárom lett a gimnáziumban Abádi
Nagy Zoltán személyében, ami hozzásegített a dalok

szövegének megértéséhez. Az én nemzedékem számára
a rockzene, az akkori beatzene, a Beatles főleg, de mellette Bob Dylan, Joan Baez, a folkénekesek, nagyon fontos

társasági Arany Érdemkereszt (1998), Magyar
Művészetért Díj (1998), a Magyar Régizenei Tár-

saság Tinódi-díja (2005), Magyar Örökség Díj

(2006), Prima díj (2006), Életfa díj (2010), Liszt
Ferenc-díj (2011), Kossuth-díj (2014), Budapestért
díj (2015).

venes években jött a citera, mellé a tekerő, a koboz, aztán a lant. Később előadóművészként inkább a régizenét

műveltem aktívan, például Tinódi munkásságával sokat

tudták, hogy működik a dolog. A felfedezés lényege az,
hogy a kottáknak az elején jelezték, hogy G-lanttal vagy

A-lanttal kell kísérni a dallamot. Ebből fejtette meg a lantos-matematikus, hogy hol is van a kezdőhang.

ugyanazon az úton jutott el a saját zenéjéhez, mint mi

mélyiség, Tinódi mint ének-

ban. Anonymus is támaszko-

mélyiség, mint aki a történeti

hozzám közel álló XVI. századi

a népzenéhez, hogy öregeket hallgatott, feketéket, blues
énekeseket, Woody Guthriet. Ez néhány évig tartott, de

nekem az amerikai népdalok mellett ott volt Csokonai
Vitéz Mihály a családban, apám kutatóként is, költőként

ban jelent meg az Arcanum kiadónál Cronica című mű-

munkásságában? Az egész szemondó, mint történelmi szevalóságot rögzíti?

is közel állt hozzá. Én Izsó Miklós Csokonai-szobra mel-

Itt meg kell említenem Nemes

ott volt tőlünk nem messze. Tényleg mindenhonnan vis�-

adták számomra az első tám-

lett mentem el minden reggel iskolába, a Csokonai utca
szaköszönt, és aztán az első vers, amit megzenésítettem,
apám Csokonai-verse volt 1972-ben.

ben Magyarországon egy kicsit lázadás volt az akkomozgalomhoz?

már voltam ott, és aztán 1974-ben hosszabb ideig is –,

művészet ifjú mestere cím (1975), Magyar Köz-

Ádám-gyűjtemény dalaiból, gitárral, és aztán még a het-

jükben, nem kellett minden előjegyzést odaírni, mert

rú lehet az emberiséggel, történelmi eseményeket őriz

Zeneművészeti Egyetemen. Több tanulmányt írt

Munkásságát számos díjjal jutalmazták: A nép-

és az úgynevezett régizenét, először a Pálóczi Horváth

Mi volt az, ami megfogta Tinódi Lantos Sebestyén

lan interjúkat olvasok most, és kiderül, hogy Bob Dylan

De lehet, szerintem is megvolt ez a lázadás. Miután el-

Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja.

én alapélményem. Párhuzamosan csináltam a népzenét

módon a mi későbbi mozgalmunknak is. Éppen Bob Dy-

gezte a nyíregyházi Bessenyei György Tanárkép-

a népzenetanítás témakörében. 2007-től a Magyar

akkoriban az embereknek sokkal több dallam volt a fe-

bár elég egyszerű a kottalejegyzés. Talán azért is, mert

A népdaléneklés általában közösségi tevékenység, és

zat. Ez a fajta lelkesedés biztosan alapja volt valamilyen

ri rendszerrel szemben, hasonlóan az amerikai hippi

ző Főiskolát. 2007 óta kobozra tanít a Liszt Ferenc

mások iránt is, kitágult a horizont mindenképpen. Ez az

kat mi is. Felkeltette az érdeklődésünket a csángók és

vének feldolgozása kilenc órás hanganyaggal.

a táncház mozgalomhoz, az szerintem nem mond iga-

ban, Kínában és az Egyesült Államokban.

amelynek 1991 óta az igazgatója is. 1996-ban elvé-

Ez nagyon érdekes dolog, korábban csak találgatták,

Ezek szerint az énekmondás nem népdaléneklés?

Nem lehet, hogy a magyar népzene az 1970–80-as évek-

1986 óta tanít az Óbudai Népzenei Iskolában,

eljutott elég hamar, 1973-ban már csináltunk táncháza-

foglalkoztam. Halálának 450 éves évfordulójára, 2006-

mozgalom volt. Aki azt mondja, hogy ennek semmi köze

országok magyarlakta településein, Európa
majdnem minden országában, valamint Japán-
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Az éneklésben azonnal a népdalokhoz kötődött?

jutottunk Erdélybe – mondjuk én elég korán, 1973-ban

egy addig ismeretlen világ tárult elénk, és ugyanakkor a
magyarok elleni külön-diktatúra ott is meg a Felvidéken

is sokkal nyilvánvalóbbá tette, hogy milyen rendszerben
élünk. Hálával tartozunk azoknak, akik ezeket az akadályokat le tudták küzdeni. Halmos Bélának most avattuk

a síremlékét, mellette Sebő Ferenc, Tímár Sándor, Martin György nevét említeném, akik négyen óriási dolgot

vittek végbe a táncház mozgalom elindításával. Szinte

öntudatlanul, mert azért Martin is bevallotta, hogy nem
hitt abban, hogy ez sikerülni fog egyáltalán. A táncház

mozgalom 1972. május 6-án indult, aztán Debrecenbe is

kürty István nevét, az ő írásai

pontokat, szuggesztíven jelenítette meg ezt a kort, ami számomra alapélmény volt. Ezt

kiegészítette a személyisége is,
alkalmam volt találkozni vele

először még 1979-ben, s a beszélgetéseink során is nagy hatást

tett rám. Ezen keresztül elég

hamar fölfedeztem, hogy az

egyszemélyes énekmondás rám
van szabva. Ehhez gyűjtöttem a

hangszertudásomat, és a történelmi ismereteimet, mert

nem lehet igazán dramatizálni. Az énekmondás egykomeg, és mond el epikus formá-

dott énekmondók szövegeire. A
énekmondók világa alapvetően
protestáns szellemiségű – gondoljunk Bornemissza Péterre,

aki Balassi Bálint nevelője is
volt, és aki összegyűjtötte korának énekeit. Magam is református vagyok, mint ahogy az

akkori énekszerzők többsége
is protestáns gyökerű. A személyes kedvencem Esztergomi

Farkas András, akinek Bornemissza Péter 1582-ben megjelent

énekeskönyvében szerepel A
zsidó és magyar nemzetről című

műve, mely nagyon izgalmas
számomra.

bőven volt mit bepótolni természetesen. Az énekmon-

Hogyan találtak egymásra Szabados Györggyel?

találkozása. Tinódi mindezt megtestesítette, nagyon sok

Szabados Györggyel én először Széken találkoztam egy

egy barátom, Szabó István megfejtette, valójában hogy is

ban lehetett, ahogy később beazonosítottuk. Engem is

dás hármas dolog, a történelem, az irodalom és a zene

minden előkerült 2006 óta is vele kapcsolatban, például
kell a kottáit olvasni.

Mit jelent az, hogy megfejtette, hogyan kell olvasni a
kottát?

cigányembernél, akinél laktam és tanultam. Ez 1976meglepett egy kicsit ez a találkozás, de már ismertem
az Esküvő című lemezét, amely 1974-ben jelent meg. Én

akkor már hallottam ezt a népzenei ihletettségű lemezt,
amin citera is szerepelt. A nyolcvanas években Szabados

Dresch Mihállyal, Grencsó Istvánnal dolgozott együtt,
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és hasonló zenei világot jelenített meg a 180-as csoport

egyre többen, ifj. Csoóri Sándor, Havasréti Pál, Lányi

lés, hogy nemzeti meg internacionális, meg liberális meg

az igény egyre nagyobb lett, és egyre fiatalabbak voltak,

is. Ezek a dolgok összeértek akkor, nem volt elkülönükonzervatív, ezek a kategóriák nem nagyon léteztek közöttünk. Ez a társaság an bloc a szocialista rendszer ellen

volt és kész. Szabados persze deklaráltan rendszerellenes figura volt, de azért azt el kell mondjam, hogy a meg-

rendeléseket évről-évre a Magyar Rádiótól kapta. Igaz,
pár évvel ezelőtt kiderült, hogy vannak olyan szalagok,

amikre az volt ráírva, hogy nem játszható, nem törölhető. Ez úgy látszik, egy kategória volt. Fölvette a rádió, de
nem volt szabad lejátszani. A nyolcvanas években két

ilyen megrendelt műben szerepeltem Szabados Györg�gyel együtt, az egyik 1983-ban a Szertartászene, a másik

akik tanulni akartak. Béres János vezette az iskolát 1991-

ig, amikor nyugdíjba ment, aztán lettem én az Óbudai

Népzenei Iskola igazgatója. Ebben nagyon nagy szerepe
volt a harmadik kerületnek. Egy ilyen nagy ugrást máshol nem tudtak volna megcsinálni, hogy egy önálló nép-

zenei intézményt működtessenek, még az Aelia Sabina

Zeneiskola mellett, hiszen ritka, hogy két zeneiskolát is
működtessen egy kerület. És máig elmondhatjuk, hogy

Európában is egyedi ez az intézmény, ilyen, állami formában szervezett alsó fokú népzenetanítás nincs sehol.

1985-ben Az események titkos története, „Históriás ének

Beváltotta az akkori elképzeléseit az iskola?

tem – a gagaku zenében van egy sho nevű hangszer, egy

Hogyne, nagyon is, bár én nem akartam elvállalni, na-

voltam. Aztán persze másképp is egymásra találtunk,

külföldön is, Provance-ba jártam sokat Michel Monta-

az emlékezet előtti időből”. A Szertartászenében tekerőz-

szájorgona, ezt utánozta a tekerő –, sőt dorombénekes is
mert mesteremnek vallom én is őt, mint ahogy sokan

mások, általa fedeztem fel igazán azt, amitől el voltunk

zárva, olyan embereket, mint Karácsony Sándor vagy

Hamvas Béla, akiket akkor még nem lehetett olvasni,
ő közvetítette számunkra a Kassák Klub „akadémián”.

Dresch Mihály és Grencsó István képviseli egyértelműen ennek a vonulatnak a folytatását, amit Szabados elkezdett. Most Grencsó élteti újra fiatalokkal együtt Szabados műveit, nagyon sikeresen. A legnagyobb dolog,
amit együtt csináltunk, 1989–90-ben volt, pont a nagy
változások idején, Brestben, Bretagne-ban mutattuk be A

kormányzó halála című művet. Éppen a fal lebontásakor
volt a premier, ez is sorsszerű, hiszen az egész táncmű a

gyon vonakodtam, nagyon sok munkám volt akkor

naróval (tavaly áprilisban a Társaskörben játszottunk

együtt), és nem akartam magam lekötni. De egyáltalán
nem bántam meg, mert mindjárt az elsők között nagyszerű tanítványaim voltak, akik közül most többen van-

nak a táncház mozgalom vezető egyéniségei között, mint
Róka Szabolcs például, vagy olyan kutatók, mint Csörsz
Rumen István, aki az irodalomtudományban jeleskedik,
vagy Sudár Balázs, aki most az egyik legjobb turkológus

történész. Kialakult egy műhely, és ez több volt, mint

pusztán koboztanulás, én is olyan periódusban voltam,
amikor azt a tudást, amit akkor frissen megszereztem,
rögtön át tudtam adni a tanítványoknak.

kelet-európai diktátorok bukásáról szól. Nagy József ko-

Hogyan látja az iskola jövőjét?

bár hússzor játszottuk Nyugat-Európában.

Az iskola nemrégiben nagyon nagyot ugrott, mert meg-

1986-tól tanít az Óbudai Népzenei Iskolában. Hogyan

Balázs polgármester úrnak köszönhető, aki kinézte ne-

reografálta, és soha nem mutattuk be Magyarországon,

kezdődött?

Az iskola korábban indult el Béres János furulyás ve-

zetésével, aki egy másik nemzedék tagja, a két háború
közötti népzenei mozgalmakat, meg az ötvenes évek

Állami Népi Együttesét fémjelezte, őbenne volt meg a
szándék, hogy ezt valamilyen formában tanítani kelle-

ne. És ehhez csatlakoztak aztán a táncház mozgalomból
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György, Jánosi András, és aztán ez egyre bővült, mert

kaptuk ezt a csodálatos épületet, ami egyértelműen Bús
künk. Minőségileg fantasztikus helyzetbe kerültünk,

amiért nagyon hálásak vagyunk. Olyan gárda van itt,
akik tényleg önzetlenül, nagyon nagy tudással végzik a
munkájukat. Együtt van a csapat, biztatónak látom a jövőt. Szeptember óta én ugyan nyugdíjas vagyok, de már
nagyon várom a 2016-ban esedékes 25 éves évfordulót.

A. Horváth András
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Szatócsbolt a Zsigmond téren

város

Halász Miklósról (Klein Márkus) az első hivatalos dokumentumokat 1898-ból találtuk meg, de életének kezdő és

Óbudáról mesélő képeslapok

végső dátumát sajnos nem. Az biztos, hogy már a XIX.

század utolsó éveiben is fűszerkereskedelemmel foglalkozott a Dob és a Király utca környékén. A Budapesti

A fűszeres és a cementgyár

Hírlap 1901 januárjában gyűjtést rendezett az ínségesek

megsegítésére. Az elöljáróság természetbeni adomá-

nyokat is kapott a szegények számára, melyhez Halász
Miklós déligyümölcs- és gyarmatáru kereskedő ötven

Több mint száz év elmúltával gyakran csak a képeslapok őriztek meg olyan épületeket, utcákat, amelyek átalakultak,

kiló árpakásával és ötven kiló rizzsel járult hozzá. Sza-

vagy az idők folyamán elpusztultak. Ezekből jól nyomon követhető egy település, városrész folyamatos fejlődése.

ladt a szekér akkoriban, hiszen Halásznak még reklámra

Írásunkban régi anzikszokat mutatunk be Óbuda iparos-kereskedő múltjából, és megpróbáljuk felkutatni, kinyo-

is futotta a korabeli lapban: „Gazdászok a legolcsóbban

mozni történetüket. A képeslapok Juhász Gyula ötvös, iparművész gyűjteményéből valók. A mai állapotokat Oláh

szerezhetik be szükségletüket napolajakban, kocsikenő,

Gergely Máté fotós rekonstruálta.

szerszámzsírok, kátrány és olajfestékekben, kén-virág,

keserűsó, gipsz, cement, szappangyökérben stb. Halász
Miklós nagykereskedőnél, VII. Rumbach u. 13.”

A kereskedő közéleti aktivitását és megbecsültségét is
jelzi a Törvényszéki Csarnok hirdetménye, mely szerint a budapesti büntetőtörvényszéken kisorsolták az

1901. június havi esküdtbíráit. A pótesküdt Gundel János
vendéglős mellett Halász Miklós lett. Ez év júliusában
Halász úr eljegyezte kedves Juliskáját, Weber Gusztáv
aranyműves, ékszergyáros leányát. Weberék a pesti

aranyművesek Mekkájában, a Holló u. 7. szám alatt laktak. Igazi főnyeremény lehetett ez a frigy a derék vő szá-

mára. Ám a fiatal pár kis idő múltán megunta a belváros

zsúfoltságát vagy az após zsarnokságát, és friss levegőre
áhítozva a Dohány utcából Óbudára költöztek. 1905 áprilisát írták, s ekkor íratták át Braun Márkusné III., Bécsi út

2. számú ingatlanát 16.000 koronáért Halász Miklósra és

nejére. Az újonnan berendezett üzlet igazán forgalmas
és frekventált helyen, a Zsigmond téren, az Ürömi és Bécsi utak találkozásánál volt. Bejáratott boltocskaként már

1892-től várta itt vásárlóit Epstein Jakab szatócs és élel-

miszerbizományi üzlettulajdonos. Látjuk a megíratlan
képeslapon – amelyet 1906–07 közé datálhatunk –, hogy

a távolban az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemplomig megrakott szekerek, gúlákba rakott portékák és
ponyvák alatt árusító népek sokasága van.

A bolt azonban mégsem váltotta be a Halász család hozzá fűzött reményeit, mert a hitellel bizony túlvállalták

magukat, és alig három év múlva tönkrementek. Budapest Főváros Levéltárában található az a kötelezvény

és törlesztési terv, amely alapján rendezni kívánták az
adósságot. Így írt erről 1908-ban a Pesti Hírlap, amit az

Arcanum digitális adattárában leltünk fel: „Csőd a fővárosban. Halász Miklós budapesti bejelentett cég (üzlete

III., Bécsi út 2.), fűszer-, anyagáru- és terménykereskedő
ellen a budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvényszék ez évi április hónap 10-ik napján 48.043. szám alatt

kelt végzésével a csődöt megnyitotta. Tömeggondnokká
Keller István dr. ügyvéd neveztetett ki. A követelések be-

jelentésére 1908. évi május hónap 16. napja, fölszámolási
tárgyalásra 1908. évi június hónap 11. napja tűzetett ki
határidőül.” A csődgondnokságot 1913-ban szüntették
meg, s ettől kezdve az üzletről semmilyen – általunk

ismert – információ nem áll rendelkezésre egészen negyedszázadig. Az 1943-as lak- és címjegyzék még ugyanitt jelzi Halászné burgonya, takarmány és terményboltját, de a korábbiak nem. Egyes források szerint Halászék

üzlete 1952-ig működött, majd a helyiség a MÉH átvevő-

helyeként szolgált az épület lebontásáig. Hogy az óbudai

polgárrá lett Halász úr belefogott-e újabb vállalkozásba,
nem tudhatjuk. Mindenesetre felbukkant még egy levél,
amelyet még 1914-ben a losonci illetőségű Keleti (Kohn)
Károly sörkereskedőnek küldött. Csak nem vendéglőssé

FotÓk: Oláh Gergely Máté

avanzsált? Nem, neki is tartozott!
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A Melocco művek
Csak egy macskaugrásnyira működött előző helyszínünktől az Ürömi utca 24–32. impozáns kapuzatának

homlokzati cégére szerint a „Melocco L. Első Budapes-

ti Műportland Románcement Gyára”. A lap hátoldalán

93

csak egy szívélyes üdvözlet és 1906-os dátum szerepel

a Melocco testvérek Budapesten gőzerőre berendezett

munkát, és így üzent kedvesének, biztosítva őt legna-

cementlapokat, valamint különféle cementműkövet készí-

Jenőtől Etelkának, Dabasra. A fiatalember talán itt talált

gyobb hűségéről. A történet kezdetén Buda-Újlakon, a

József-hegy lábánál 1880-ban Cross K. L. alapított üze-

met a kiváló minőségű mészkő feldolgozására. „A gyár
a József-hegy oldalát lépcsőszerűen építve foglalja el

egészen az Ürömi utcáig, s a fölötte levő bányával közvetlen összeköttetésben áll; a bányából a termelt nyers-

anyagot vágányokon futó csillék hordják be az aknás
pestekbe, amelyekben égetik, majd lehülés végett kiterítik, azután pedig megőrlik” – olvastuk a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében Nendtvich Gusztáv
építész tollából.

A kiegyezés után lendületbe jött Magyarországon jelentős
ipari beruházások és nagyszabású építkezések kezdődtek.

A Friuli tartományból származó talján Melocco testvérek,

Leonardo és Pietro talán a kecsegtető üzleti vállalkozás
reményében telepedett le hazánkban. Számításuk nagyszerűen bevált. Nendtvich szerint: „1884-ben alapították

loci color

gyárukat, amelyben sajtolt és rajzmintával (dessin) ellátott
tettek… Ezek a lapok az addig uralkodott módtól eltérően

Hűség, hagyomány, honismeret

úgy készültek, hogy a legjobb fajta tiszta portland-cementet rendkívül erős víznyomású sajtókkal összenyomatván, a különféle színes rajzok egyúttal a cement rétegbe

belepréseltettek úgy, hogy a színes minta használat köz-

Beszélgetés Gálosfai Jenőnével

mindig erősebben előtérbe lép.” Szívükhöz kapnak most

Gálosfai Jenőné (Homoródy Hedvig, a sokak által tisztelt Wittmann család leszármazottja) a nem hivatalos közélet

mentlapokat, amelyek déd-és ükanyáink nyolcvanévnyi

közösség német vonalának kitűnő ismerője, a helyi úgynevezett sváb nemzetiségi kultúrával párhuzamosan létező

ben a lapról nemcsak nem kopik le, hanem ellenkezőleg,

meghatározó alakja. Ős-óbudai, nemzedékek óta a helyi hagyományokat követő-őrző család sarja, a sok-kultúrájú

azok, akik ismerték ezeket a strapabíró metlachi, azaz ce-

magyar, zsidó és ki tudja még, milyen hagyományok avatott tudója, őrzője és megosztója.

súrolása után is szebbek, mint mai társaik. A magára va-

lamit is adó háztulajdonos ezekkel a pompás mintázatú,
elpusztíthatatlan járólapokkal díszítette a konyhák, fürdőszobák, teraszok, lépcsőházak és folyosók padlóját. Ma

is megvannak minden második pesti és budai bérházban,

Hogyan lett az építészmérnökből helytörténész?

lett az új feladatokhoz látnom. Az első forrásmunkáim a

A kezdeti sikert látva a József-hegyi Cementgyárat és

Amikor nyugdíjba mentem, a szakmám nem tartott rám

bizonyítványok, végrendeletek (na, ez kevés volt, a spó-

testvérek. Pietro inkább a terazzo lapok gyártásával

tokat – kezdte az emlékezést Gálosfai Jenőné, Hédy. –

hiába koptatta százezer cipő.

igényt, nem kaptam az új helyzetnek megfelelő felada-

az egész újlaki telepet 1888-ban megvették a Melocco

Mindig aktív, sürgő-forgó ember voltam, rettenetes lett

foglalkozott – amit a Parlament folyosóin is megcsodál-

volna a tétlenség. Álltam a vitrinem előtt,

hatunk –, Leonardo az ipari műtárgyak, zsilipek, gátak,

néztem az összegyűlt tárgyakat. Ez itt a

csatornák kivitelezésében jeleskedett. Az Óbuda-Újlaki

dédanyámé volt… Ezt a nagyapáméktól

Cementgyár 1929-ben zárt be végleg. Évtizedek alatt si-

örököltem… Lehetséges, hogy a tárgyak

került rekultiválni a holdbéli tájat, lebontani a gyárkéményeket és üzemcsarnokokat. A bánya helyén az 1960-as

építtetett kulturált lakóházakat a ’30-as évektől. Mára se

abban, merre is induljak el.

szági életre vonatkoztak, de eljutott az

Igen, oda vezettek a szálak. L. Gál Éva

ismerős nevek, családom német felme-

zsámbéki-óbudai ágának levéltárát, meg-

bentem, hogy tartozom elődeimnek az-

zal, hogy kiszabadítsam őket a feledés félhomályából, s
bevezessem őket az élő hétköznapjainkba.

Az elhatározást tettek követték, komoly kutatómunka

FotÓ: Antal istván

többnyire megmaradtak, és segíthettek

hogy keveset, az illendőnél is kevesebbet.

mögött nem sejlettek fel a sorsok. Rádöb-
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menőleg igazoló dokumentumokat, ezek

„őshazába”, Bajorországba is.

nőinek kőbe foglalt emlékei, de a nevek

Csontó Sándor

lett szereznie a származását több nemzedékre vissza-

az őseimről? Örömeikről, gondjaikról,

Ha a temetőben jártam, rám köszöntek az

füstje, se táblája e neves óbudai iparterületnek.

ügyvédet). A Horthy-rendszerben mindenkinek be kel-

Ezek az iratok elsősorban a magyaror-

s általában az életükről? Rádöbbentem,

és a Daru utcai oldalon a Magyar Állami Kőszénbányák

rolós németek csak a legbonyolultabb ügyekben fizettek

egyszerűen túlélik alkotóikat, haszná-

lóikat? Elgondolkodtam, mit is tudok én

évektől a Mecenzéf sportpálya van, amit 2008-ban szé-

pen megújítottak. A gyár lebontása után az Ürömi utcai

család iratai voltak, keresztlevelek, bérmálási, házassági

vette kezdetét.

alaposan feldolgozta a Zichy család
lelte és közzétette az első telepesek név-

sorát. Örömmel fedeztem fel a 17 ember

között Johannes Wittmann nevét, ő lett

az én családom óbudai ősapja. A hazai kutatások mellett
kitűnő partnerekre leltem Németországban, Rottenburg

am Neckar levéltárában és másutt is. Rengeteg adatot ta-

láltam a bevándorlás körülményeiről, a hazát váltók nem
kis terheiről, a XVI–XVII. század életkörülményeiről.

Így volt. Korábbi munkahelyeimen megtanultam a do-

Eredményeit egy máig hézagpótló könyvecskében, a

vegkritikát, a hiteles szerkesztést, nem amatőrként kel-

tutajjal című, a Braunhaxlerek 300 évét feldolgozó ta-

kumentációk kezelését, hellyel-közzel a forrás- és szö-

két nyelven megjelent Németföldről gyalogszerrel,
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nulmányában tette közzé. Könyve nagy sikert aratott,
sokan keresik ma is.

Annak ellenére, hogy a kötet terjesztése, könyvesbolti

forgalmazása nem jól sikerült, mind a szakma, mind az
igényes óbudai közönség felfigyelt rá. Ezer történettel

tudnám kiegészíteni az abban leírtakat, persze, ez szétfeszítené ennek a beszélgetésnek
a kereteit.

Mintegy a sikerkönyve oldal-

vizén megszületett második

műve, az óbudai vendéglátás
történetével foglalkozó Kockás abrosz, jó kadarka.

Ki hinné, hogy a közönséges, hétköznapi fasírozott ilyen

csoportok, közösségek békés együttélését.

egy merész csavarral ilyen alkotásra is képes volt.

Rebesgetik, hogy a közeljövőben újabb munkával örvendezti meg híveit.

keztem minél teljesebb képet adni a városrész vendéglátói
kultúrájáról. Hozzáértők mondják, hogy ez sikerült is.

Feltártam a legendás intézmények hanyatlásának, majd
megszűnésének okait, körülményeit, és itt-ott már örömmel számolhattam be az újjászületés bíztató jeleiről is.

Ezt követte az Óbuda régi ízei című rendhagyó szakácskönyve.

Nem szakácskönyvet akartam én írni, bár nem bánom,

hogy legtöbben csak a receptek miatt forgatják. Hiszen a
receptek is kifejezik azt a törekvésemet, hogy a nemze-

disznózsírral, sózzuk, majd hozzáadjuk a tejben áztatott,

répa, 1 szép fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 pohár tej-

kívánok egy tanulmánykötetet

kiadni, amelyben az ókortól
napjainkig szeretném áttekinteni az óbudai sírkertek sorsát.

füstölt szalonna, 2 pár virsli, 15 dkg sodort csigatészta, 1 sárgafel, 3 evőkanál olivaolaj vagy libazsír, 1 púpozott evőkanál őrölt

pirospaprika, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál őrölt köménymag, ½

evőkanál frissen őrölt bors, petrezselyem és kapor – ízlés szerint, valamint 2 babérlevél.

Amikor két éve átvehette az

A savanyú káposztát, ha nagyon savanyú, le kell öblíte-

kézbe nem kerülhetett volna a tekintélyes elismerés.

A sárgarépát vékony szeletekre vágjuk, a hagymát apró

Nemcsak a könyveinek szólt ez, hanem annak a fárad-

tesen nemcsak az ő tevékenységükkel foglalkoztam, igye-

(Kéhli mama receptje szerint)

óbudai temetők történetéről

kényszerített a papír elé: az

vendéglátás aranykorát gyermekként, fiatal nőként végig

részese, formálója volt ennek az aranykornak. Természe-

Fél kilónyi marhafelsált ledarálunk vagy késsel felaprí-

Ismét az ősök iránti tisztelet

Óbuda Kultúrájáért Díjat, úgy gondoltam, soha jobb

déglősként, kocsmárosként vagy egyéb módon közvetlen

Snapszer leves sodort csigatésztával
Hozzávalók: 40 dkg savanyú káposzta, 20 dkg füstölt hús, 5 dkg

Ebben a munkában már jobban keverednek a kutató-

követhettem, családom, rokonságom jelentős része ven-

előkelő nevet és helyet kap az étlapon? Jó Rozina néném

szolgáljam a különböző kulturális identitású emberek,

„Rádöbbentem, hogy tartozom
elődeimnek azzal, hogy kiszabadítsam őket a feledés félhomályából,
s bevezessem őket
az élő hétköznapjainkba.”

munka eredményei a személyes emlékekkel. Az óbudai

hatatlan munkának is, amit a táborhegyi közösségben
vagy éppen az Óbuda Baráti Körében végez. Mindezt
testi bajok közepette, s úgy, hogy családi, anyai, nagyanyai és dédanyai kötelezettségeinek is eleget tesz. Élete maga is példa a hagyomány, a hűség hétköznapi értelmezéséhez.

Fontos, hogy elmondjam: sem kutatómunkám, sem kul-

turális tevékenységem nem valósulhatott volna meg, egy
könyvem sem láthatott volna napvilágot férjem, Gálosfai

Jenő bátorító segítsége nélkül. Ha kellett, kutató társam,
ha kellett, a sofőröm volt, néha átsegített a hivatalok

packázásain, tartotta a lelket bennem, ha elcsüggedtem
volna. Egyetemi szerelem volt a miénk, már több mint fél
évszázada élünk együtt, minden sikerem fele az övé…

tunk, mint a kolbászhúst. Elkeverjük egy evőkanálnyi

kinyomkodott zsemlét, a négy tojás sárgáját és végül a
zsírban megpirított, felkockázott hagymát. Jól kizsírozunk egy püspökkenyérformát, ebbe beleöntjük a fenti

masszát, amelyet előtte még összeforgatunk a négy tojás
felvert habjával. Mérsékelt tűzön szép pirosra sütjük, párolt káposztát vagy más savanyúságot adhatunk mellé.
(Elárulom, sertéshúsból is finom, és jóval olcsóbb.)

ni, majd levétől kinyomkodva deszkán apróra kell vágni.

kockákra, és az olajon üvegesre pároljuk. Ezután hozzáadjuk az apró kockára vágott füstölt húst és a felkoc-

Nagymama kuglófja

megpörköljük. A tűzről levéve meghintjük paprikával

Hozzávalók: Tíz dkg vaj vagy margarin, két-három tojás, tizenkét

zúzott fokhagymát, a babérlevelet, a borsot, felöntjük

öt dkg mazsola, reszelt citromhéj, egy csomag vaníliás cukor.

kázott füstölt szalonnát, majd állandó keverés mellett

és köménnyel. Beletesszük a káposztát, a sárgarépát, a
nyolc bögre vízzel, és lassú tűzön kb. negyvenöt percig

dkg cukor, harminc dkg liszt, két és fél liter tej, egy csomag sütőpor,

főzzük. Ha kell, megsózzuk. A léből kivett, kb. egy bög-

A vajat habosra keverjük a cukorral, egyenként hozzáad-

háromnegyedével jól elkeverjük (csomómentesen), majd

mellett apránként beleadjuk a lisztet, sütőport, sót, cit-

rényi levest még egy bögrényi vízzel, a liszttel és a tejföl

a levesbe visszaöntve, állandó keverés mellett összefor-

raljuk. Sós vízben, amelyhez egy evőkanál olajat öntünk,
kifőzzük a csigatésztát, ha puha leszűrjük, meleg vízzel
leöblítjük, majd a levesbe tesszük. A kész levest csuporban, forrón tálaljuk, tetejét az apróra vágott petrezselyemmel, kaporra és tejfelcseppekkel díszítjük.

juk a tojás sárgáját, és jól eldolgozzuk. Állandó keverés
romhéjat és a tejet. Végül óvatosan beleforgatjuk a felvert

tojáshabot. Kivajazott, morzsával meghintett kuglófformába öntjük, és lassú tűzön mintegy ötven percig sütjük.
Ezt a receptet én továbbfejlesztettem, teszek a tésztába
apró darabokra tört főző csokit, apró kockákra vágott
birsalmasajtot, esetleg még egy kevés tört diót is.

tiségek együttéléséről, egymásra hatásáról adjak hiteles

Ebben a rövid beszélgetést tükröző írásban nem tér-

lönbségei és azonosságai, a konyhaművészetek átfedé-

gi momentumára; sok fontos dologról, legyenek azok

(A recepteket Gálosfai Jenőné választotta ki magazinunk olva-

bízunk, hogy olvasóink utánanéznek a tárgyiasult

vágott hús receptje az Óbuda régi ízei című könyvének 123.

képet. Óbudán a magyar, a német, a zsidó konyha küsei tükrözik az életmódok összefonódását is. Ha valaki

– remélem, mindenki – elolvassa a bevezető tanulmányt,

alapos ismeretekhez juthat a hétköznapi lét és a közössé-

gi ünnepek tárgyi és szellemi kultúrájáról, a szőlőműves
és egyéb polgári lét szigorú szabályrendszeréről, a rituálékon felülemelkedő, megtartó hit erejéről. Mindhárom

könyvem célkitűzése az, hogy hozzájáruljak a kisebbsé-
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gi hagyományok megőrzéséhez és ápolásához, s egyúttal

hettünk ki egy hihetetlenül gazdag élet minden lénye-

sói számára mint legkedvesebb étkei közül valókat. Az Igen jó

eredmények vagy tervek, nem szólhattunk. Abban
eredményeknek, a könyvtárakban vagy az Óbudai

Igen jó vágott hús

szeseivé lesznek annak a küldetéses életnek, amellyel

Hozzávalók: 50 dkg marhafelsál, egy evőkanál zsír, négy tojás,

Múzeum recepcióján megkeresik Hédy könyveit, s réGálosfai Jenőné megajándékozott bennünket.

– ime –

egy zsemle, egy fej hagyma, só, bors.

oldalán található. Ugyanabban a kötetben, a 136. oldalon olvasható a Kuglóf II. receptje, mely Nagymama kuglófja néven

is ismert. Jellegzetes óbudai német étel az Óbudai snapszer le-

ves sodort csigatésztával – ez a Kockás abrosz, jó kadarka című
könyv 151. oldalán található.)
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város

A település középkorának változatos és néha viharos

irányítása, körmenetek tartása, zarándoklatok vezetése,

nedett Óbuda. 1659-ben a Zichy-család birtoka lett a vá-

A XVIII. század elejétől kezdve a katolikusoknak vezető

időszakát lezáró török uralom alatt többször elnépteleros, akik a század végétől egyre nagyobb számban tele-

A szürke nénék, a jó pásztor nővérek és a szaléziak

pítették le a katolikus lakosokat. A katolikus közösség

összetétele azonban már más volt, mint a korábban jelen

lévő. Egyrészről a XVI. században megjelenő reformáció

A Szent Péter Pál Egyházközség és Főplébánia története

hatására a kereszténység megosztottsága felerősödött.

Másrészről azzal, hogy a középkorban kialakult egyházi
intézmények megszűntek vagy már nem akartak vis�-

Óbuda színes vallástörténetébe már az ókorban bekapcsolódott a kereszténység, hiszen a milánói ediktumot követő-

szatelepedni, megváltozott a helyi katolikusság képe. Az

en, a IV. század elejétől már Aquincumban is megjelent Jézus követőinek közössége. A török uralom és a reformáció

egyháznak Óbudán ekkor már sem országos jelentőségű

idején meggyengült katolikus közösség a német bevándorlók ideköltözésével erősödött meg újra az ezerhétszázas

intézménye, sem a királynék által támogatott, főúri lá-

években. A következő évszázadokban a katolikus egyház, az apáca- és szerzetesrendek által működtetett iskolák és

nyok nevelésében szerepet

szociális intézmények meghatározó szerepet játszottak a város életében, fejlődésében.

játszó kolostora nem volt.
A

német

nyelvterületről

áttelepülők első nagyobb

szervezett csoportja 1698-

ban került Óbudára, majd
a XVIII. század folyamán

életben. Ennek egyik első megnyilvánulásaként 1698-

ban a Zichyek közbenjárására a reformátusoktól vis�szakapták a település egyetlen használható, középkori
alapokkal bíró templomát. Ez a templom egy toronnyal
és órával ellátott, kisméretű építmény volt, amelynek

főoltára a grófi család támogatásával készült el. Néhány

évtizeddel később már a városi tisztségviselők többsége
is a katolikus németek köréből került ki. A XVIII. század
közepére a településen teljes mértékben megszilárdult a
katolikus egyház szerepe,
amit jól érzékeltet, hogy

a század közepén Óbuda
3677 lakosának kb. 70 százaléka katolikus volt. En-

nek következtében egyre

több egyházi intézményt és

folyamatosan vándoroltak be a településre. A telepe-

épületet alapítottak Óbudán.

más német és osztrák tartományokból (Frankföld, Bajor

használatban lévő templomépület szerény méretei, il-

ország, Stájerország, Alsó-Ausztria, Tirol stb.) is jöttek

katolikus vallásúak. A XVII–XVIII. század fordulójára
a helyi katolikus vallás tehát az itt élő lakosságon belül

elsősorban a német származású földművesek, szőlőművesek vallása lett.

A XVII. század utolsó évtizedeiben a település állandó
plébánosának hiánya miatt a lelkipásztori teendőket

különböző szerzetesrendek tagjai látták el. Pár évvel

később – még a századfordulót megelőzően – önálló
plébánosa lett Óbudának, akit egy ideig csak a földes
úr jóváhagyásával lehetett kinevezni, ezért ez idő tájt a

katolikus lakosság elsősorban a Zichyek hivatalnoká-

nak tekintette. Mindezt jól szimbolizálják Ferber Vitus
plébános korabeli színes rajzai, amelyeken a keresztény

életforduló eseményeit (keresztelés, házasság, halálozás)

főnemesek alakjainak ábrázolásával jelenítette meg. Az

1730-as évektől kezdődően megváltozott a helyzet, és

FotÓ: gallaidesign.hu

szerep jutott mind a város irányításában, mind a vallásos

„A tervezést és kivitelezést Paur János
György pesti építőmesterre és segédeire
bízták, akiknek vezetésével 1749-re
készült el a templom épülete.”

sek többsége sváb területekről érkezett, de rajtuk kívül
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erkölcsös nevelés felügyelete stb.

rendeződött a lakosság és a plébánia kapcsolata. Szerződésben rögzítették, hogy az óbudai lelkipásztor teendői

között szerepelt a mindennapi vallásos élet szabályozása, a misék celebrálása (havonta legalább egyszer ma-

gyarul, a többi alkalommal németül), a plébániai hivatal

Az egyre növekvő létszámú katolikus közösség, és a

letve rossz állapota miatt Barwick Keresztély Ignác plébános és Genszky Simon városi bíró közreműködésével
már 1735-ben gyűjtést szerveztek egy nagyobb templom

építésére. Barwick plébános halála következtében azonban az ünnepélyes alapkőletételre közel egy évtized

múlva, 1744. július 28-án került sor. A tervezést és kivitelezést Paur János György pesti építőmesterre és segédeire

bízták, akiknek vezetésével 1749-re készült el a templom
épülete. A főhomlokzat, amelynek kivitelezésére Bebo
Károlyt, illetve Eberhardt Antalt és Petrovich Józsefet

kérték fel, szintén ebben az évben készült el. A belső tér

faragásainak és szobrainak többsége – köztük az ország
egyik legszebb szószéke – szintén Bebo alkotása.

A XIX. században a gyáripar elterjedésének köszönhetően Óbuda népessége jelentősen megnövekedett, amelynek velejárója lett a vallási élet fellendülése egyletek,

iskolák létrehozásával, apácarendek és szerzetesrendek
betelepítésével. Cselka Nándor, Óbuda egyik legnevesebb lelkipásztora, akiről a korban egy közismert egyletet is elneveztek, 1878-ban hívta Óbudára az első három
vincés nővért, hogy óvodáskorú gyerekek nevelésével

foglalkozzanak. A Páli Szent Vince által alapított rend
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női ágát előbb a Szeretet Leányainak vagy Irgalmas Nő-

érdekében az északi oldalbejáratát még a XVIII. század

alatt Egerbe költöztették át őket. 1950 szeptemberében a

kapták, ugyanakkor általánosan elterjedt velük kapcso-

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után, 1919. jú-

hagyniuk az intézetet és ezzel együtt Óbudát. A viharos

véreknek hívták, később a Szent Lujza Rend elnevezést

latban a vincés nővérek, illetve szürke nénék megszólí-

tás is. Óbudai közösségük 1934-ben felvette a Szent Lujza
Intézet nevet, és célul tűzte ki a tehetséges és szorgalmas, de szegény sorsú gyerekek nevelését. A következő óbudai plébános, Kirschhofer Károly áldásával nyílt

meg 1892-ben a Jó Pásztor szeretetéről nevezett Miasszonyunk leányai kongregáció
első magyarországi neve-

lőintézete a Szőlő utcában.

Az intézet célja a megesett
fiatalkorú lányok megsegí-

tése, javító-nevelése. A Jó
Pásztor nővérek szerzetes-

házához tartozó templomot
1901-ben szentelték fel.

kében ezeket a terveket az egyházközösség és a főváros
vezetői elvetették. Kisebb átalakítások így is érintették
a templomot, hiszen voltak időszakok, amikor bejáratait

szélfogókkal látták el, illetve a kiscelli főoltár elhelyezése

tolikus gyülekezeteinek.

ségi Tudósító címmel saját újságot adtak ki. Mindemel-

Az 1990-es évektől kezdve ismét fellendült a katolikus

lett a lakosság nagymértékű növekedése megkövetelte,

közösségi élet, amelynek eredményeként két új harangot

hogy a kerületben több ön-

szenteltek fel (amelyek jelzik a templom június 29-i bú-

álló lelkészség is létesüljön

csúját, február 3-i és szeptember 8-i szentségimádását),

(Rómaifürdői plébánia, Új-

átadták a Péter-Pál Házat, illetve a templom melletti té-

laki plébánia Tímár utcáig

ren egy szakrális és világi dallamokat játszó harangjáté-

való bővítése, Szentendrei

kot avattak fel.

úti plébánia, Vörösvári úti
lelkészség), így a plébá-

nia vonzáskörzete ebben

Viszket Zoltán
(A szerző az Óbudai Múzeum munkatársa, történész, muzeológus)

az időszakban jelentősen

János bíboros-hercegprímás a Fischer Ágoston által ala-

nyozta elő. Azonban az eredeti arculat megőrzése érde-

a főplébánia egyike volt Budapest legmeghatározóbb ka-

ben több kultúrházat létesítettek, és Óbudai Egyházköz-

század közepétől többször felmerültek az óbudai plé-

létrehozását, az épület bazilika méretűvé növelését irá-

emelkedő szerepet játszott a katolikus vallási életben, és

Frigyes MÁV-főfelügyelő volt. Az elkövetkező évtizedek-

csökkent. Az aktív egyházi életet tovább színesítették az

zelés a templom teljes átalakítását, több melléktorony

létszáma ellenére Óbuda ezekben az évtizedekben is ki-

ter és Pál Egyházközség, amelynek első elnöke Mettelka

A katolikus közösség növekedését és erősödését jelzik

bániatemplommal kapcsolatban. A legmerészebb elkép-

körülményeknek köszönhetően folyamatosan csökkenő

nius 22-én alakult meg hivatalosan az Óbudai Szent Pé-

„Mindezt jól szimbolizálják Ferber Vitus
plébános korabeli színes rajzai, amelyeken
a keresztény életforduló eseményeit (keresztelés, házasság, halálozás) főnemesek
alakjainak ábrázolásával jelenítette meg.”

azok a templombővítési elképzelések, amelyek a XIX.

szalézi rend működését is felfüggesztették, így el kellett

végén befalazták.

1920-ban Óbudára települő szaléziak, akikre Csernoch
pított, árva gyerekek gondozásával foglalkozó Senki Fiai

Otthon és a hozzá tartozó kápolna fenntartását és vezetését bízta.

A II. világháború folyamán Óbudához és a lakossághoz hasonlóan a templomot is súlyos veszteségek érték, megsérült a szentély és a tetőszerkezet, a vörösréz

ták, és rekonstruálták a toronysisak eredeti barokk for-

épületét érintő háborús károkat 1957–58-ban kijavítot-

arra törekedett, hogy minél erőteljesebben leszűkítse a

máját, a kialakuló diktatórikus rendszer folyamatosan

toronysisak pedig megsemmisült. Jóllehet a templom

vallásos élet területét, korlátozza az egyházak szerepét.

Általánossá vált a hitoktatás akadályozása, az egyházi
rendezvényekről való jelentések készítése és a papság

zaklatása. Megfelelően érzékelteti a kor viszontagságait Szabó József plébános története, aki 1948 januárjában

vette át az óbudai plébánia vezetését, február végén iktatták be hivatalába, majd október 29-én a Magyar Nép-

köztársaság elleni hűtlenség vádjával őrizetbe vették és
hét év fogházbüntetésre ítélték. A szerzetes- és apácaren-

FotÓk: Óbudai Múzeum

dek sem kerülhették el sorsukat. A Jó Pásztor nővérek ál-
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tal működtetett javítóintézetet 1948-ban államosították,

majd két évvel később a rendet feloszlatták, a templomot
pedig az Esztergomi Főegyházmegye vette át. Annak

ellenére, hogy 1948-ban államilag betiltották a szerzetesrendek működését, a vincés nővérek még két évig itt

élhettek, de már nem taníthattak, majd 1950-ben egy este
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loci color

Milyen sajátosságai vannak az egyházi zenének? Mi

Mikor lett a Szent Péter Pál Főplébánia-templom karnagya?

klasszikus zenétől?

1977. október 1-jétől hívtak ide.

Kodály Zoltán egyházi zenéje teljesen egyenes vonalúan

Milyen feladatai vannak a templomban a karnagynak?

elsősorban. Kodály az egyházi zene esetében is igyeke-

A zenei együttesek vezetése. Amikor a nyolcvanas évek-

olyan kórusművei is, amelyek a reneszánsz polifóniát és

nagyon megnőtt a hittanra járó gyerekek létszáma. Ez

különbözteti meg a népzenétől, a modern zenétől, a

„Az ő főnökük is az Isten”

fejlődött a népzene ismeretéből, kórusművekre gondolok

Beszélgetés Kenessey Lászlóval

zett a népzenei gyökereket megtartani. Persze, vannak
a gregoriánt veszik alapul, de ez természetes.

Kenessey László idestova negyven éve dolgozik és él Óbudán a Szent Péter és Pál Főplébánia-templom karnagya-

ként, az Albert Schweitzer Ének és Zenekar vezetőjeként, az Aelia Sabina Zeneiskola tanáraként és igazgatójaként.

Az egyházi zene lényegében a gregoriánból épül fel?

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címmel ismerte el az önkormányzat.

Igen. A gregorián több nép – görög, latin, szír, egyiptomi,

Fontos szerepet játszott a Szent Péter és Pál Katolikus Általános Iskola létrehozásában is. Munkásságát 2015-ben

zsidó – zenéjéből olvadt össze, azaz alapvetően népzenei

gyökerekből táplálkozik. Az első keresztény énekek között is vannak olyanok – nevezetesen három –, amelyeket a zsidó liturgiából vett
át, tehát ez egy egyenes vonalú fejlődés. A IV. század-

ban scholákat alakítottak,
a tudományok között taní-

tották a zenét a templomok
körül, emiatt hatalmas fej-

alakítsunk, ráadásul sokan a szomszédban lévő Mókus

utcai zenei általános iskolába jártak. Ma már sokan közülük a felnőtt kórusunk, zenekarunk tagjai.

Akkor ez a munka összekapcsolódhatott pedagógusi
tevékenységével is.

1979-ben végeztem a Zeneakadémián

karvezetés

és középiskolai énektanár
szakon.

1978-tól

kezdve

már tanítottam a ferences
gimnáziumban Esztergomban, illetve a következő év-

lődésnek indult, majd később beterítette az akkori Euró-

től a pesti piaristáknál is. 1990 előtt összesen nyolc egy-

gregoriántól napjaink zenéjéig töménytelen mennyiségű

volt. Ez a két iskola úgymond fél-félállásnyi órát biztosí-

lehetőség van. Akár kórusművek, akár oratórikus, akár
tánczenekar kísérte darabok válogatásában.

házi iskola volt, ebből kettő ilyen értelemben az enyém

tott, és ezt a két tevékenységet kellett összehangolnom a
plébániai teendőkkel.

Melyek a zsidó liturgiából átvett művek?

Alapvető az Ön életében az egyházhoz való kötődés?

Három ilyen szöveg van, az Ámen, a Halleluja – az Áld-

Kiskoromtól kezdve kötődök hozzá. Ötéves koromtól

az egyben, háromszoros ismétlésével bekerült. Ez aztán

ben, a mostani Kálvária téren nőttem fel, a bátyám

juk az Urat – és a Sanctus, amely a katolikus misébe is egy

a katolikus zenében, a gregorián zenében is meggyö
kerezett. Egyistenhit a zsidóság hite is, Jézus maga is

azon a gyökérzeten nőtt fel. Az első keresztények a zsidó
közösség tagjai voltak. A gyökér megmarad, mert a fő

FotÓk: Assay Péter

lehetőséget adott arra, hogy a gyermekekből is énekkart

„A gregorián több nép – görög, latin,
szír, egyiptomi, zsidó – zenéjéből olvadt
össze, azaz alapvetően népzenei
gyökerekből táplálkozik.”

pát. De a kórusművek és a zenei irodalom elég gazdag, a
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ben Khirer Vilmos került a templomba plébánosnak,

irány, az egyistenhit a közös gyökér.
És azt nem lehet elvágni?
Lehet, csak utána kiszárad.

ministráltam, tehát onnantól kezdve. A VIII. kerületis ment a templomba ministrálni, és természetesen

mentem én is meg az egész család. Ebben nőttünk fel,
ez természetes volt. Még akkor is, ha hazamentünk

egy éjféli mise után, s a házmester pontosan tudta,

hogy hol voltunk, és ha még feladata is volt ezzel kapcsolatban, akkor a megfelelő helyekre „publikálta”,
hogy kik voltak akkor templomban. Mert ugye 11 óra

után kapupénz volt, 11 előtt elmentünk, és éjfél után
értünk haza.
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Miért tartja fontosnak a zeneoktatást a gyerekek számára?

Egyszerűen azért, mert a gyerekeknek az érzelmi nevelésre is szükségük van, főleg mostanában, amikor sokkal

nagyobb hangsúlyt fektetnek az oktatásban az értelmi

részre. Ha ezt nem egészítjük ki az érzelmi neveléssel,
akkor rendkívül sivár felnőttek lesznek a gyermekeink-

ből. Az érzelmi szegénység aztán visszaüt. Nemcsak a
zene, hanem a képző- és táncművészetek is nagyon jó kö-

zösségformáló erőként működnek, másrészt pedig egész
más bugyrokat nyitnak meg a gyermekekben. Amikor

egy gyerek felfedezi, hogy nemcsak verbálisan tudja ki-

lehet sajátítani. Nagyon jó adottságait a tanár megtalálta

Albert Schweitzert rendkívül tisztelem. Azt mondják rá,

Milyen tervei, elképzelései vannak még az év során?

aki nemcsak szereti, hanem csinálja is, azaz gyakorol.

letre méltó, az is, amit az afrikai szegény emberekért, az

Most, hogy ezer éves a plébánia, az ünnep keretei között

koncertezni jött Európába, hogy az ott keresett pénzt a

– oratórikus, zenekari vagy énekkari – szerepel a prog-

és kifejlesztette. De igazán együtt dolgozni azzal lehet,
Aki hetente kétszer az órán foglalkozik a hangszerével,

az nem tudja kihozni magából a tehetséget. Nagyon sok
múlik azon, hogy ki mennyit és hogyan gyakorol. Volt

olyan gyerekünk is, aki a középfokú zenei oktatást nálunk végezte, nem konzervatóriumban, és innen egyenesen nyert felvételt a Zeneakadémiára. Tehát akikkel lehet
dolgozni, ott a tehetséget ki tudjuk fejleszteni.
És akkor az sikerélmény.

fejezni magát, és amikor ezt ava-

Hát hogyne! A tanárnak főleg,

az óriási pluszt ad neki.

az iskolából olyan gyerek jut pá-

tott segítséggel tudja megtenni,

meg nekem sem esik rosszul, ha
lyára, aki tényleg tehetséges. Ez

Miből kap visszajelzést a peda-

a kötelességünk, ezt ki kell ku-

gógus ebben a kérdésben a gye-

tatni, utána meg kell mondani a

rekektől?

szülőnek, hogy a gyerek nagyon
tehetséges, csak el kellene dön-

Ha látja az érzelmi fejlődésüket.

teni, hogy zenei pályára megy-e,

A másik fontos feladat megtalál-

mert mehet – vagy hagyja, hogy

ni a gyereknek azt a megoldást,

ez a talentum elsikkadjon. És

ami a lelki és érzelmi gazdago-

esetleg boldogtalan lesz, mert

dását a lehető legjobban segíti
elő. Meg kell hozni olyan döntéa szülőnek és a gyereknek, ha
vagy a gyereknek nem elég jó a

hallása, hogy talán más művészeti ágat kellene keresni,
ahol ki tudja fejezni magát. Mostanában úgy fogalmazunk, hogy tíz éves korig tehetségkutatás van, és utána

Felnőtteknek is alapított kórust.
Igen, az Óbudai Társaskör elődje még a Zichy-kastély-

Zenét nem érdemes tanulni, ha az ember minimális te-

ta, hogy kell neki ez az együttes. Ilyenformán papíron

szorgalommal párosul, akkor fog haladni. Volt olyan
növendékünk, akinek a hallása nem volt egészen jó,
mégis fúvós hangszeren a konzervatóriumba fölvették.

Adottsága volt hozzá, csak nem volt elég zenei tehetsé-

ge. Szorgalommal pótolta, és így nagyon sok mindent el
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pályára.

eljött egy oratórikus hangversenyünkre, és utána mond-

„állami” ének- és zenekarként működtünk a nyolcvanas
években. A Társaskör egyébként a kedvenc óbudai intéz-

ségét a köz érdekében gyakorolta. Meg a természet és az

kintem, s amikor az első külföldi meghívásunkat 1984-

Karnagy, kántor, ének-zene tanár. Budapesten

utaztunk. Mivel Schweitzer ott is működött, felvettük a

munkahelyeként és otthonaként is Óbudát válasz-

tényleg Isten alkotásának tekintette. Példaképemnek te-

ben megkaptuk, akkor Franciaországba, Strasbourgba
nevét. De volt egy hátsó gondolat is e mögött, mégpedig

az, hogy lehet, nehezen rakják össze, hogy egy katolikus
templom ének- és zenekara egy protestáns lelkész égisze

alatt működik. 1984-től számtalanszor koncerteztünk

Nyugat-Európában, és a sok utazás plusz összetartó erőt
adott a társaságnak: esetleg vallástól távol eső, de zenét
szerető emberek is kerültek az ének- és zenekarba.

Mindig jellemző volt az ökumenizmus a tevékenységére? Miből fakad ez?

zetekkel a plébániának is van kapcsolata, és számtalanlomban is. Volt, amikor Simon Imre református lelkész

úr megkért, hogy menjek át esküvőkre. Az egész úgy
kezdődött, hogy egy református esküvőn Ave Mariát
kértek, amit az ő orgonistájuk nem tudott, és megkért,

hogy játsszam el én, és aztán sokszor hívott, amikor

megszorult. Ez ilyen formán természetes volt. És a lelkészek között is jó kapcsolat volt és van.

Tehát akkor ez nem egy elméleti kiindulópontból alakult, hanem az emberi kapcsolatokból.

a munkájukat.

fajta tolerancia a másik ember felé. Egy hívőnek a nem

a nevet kapta?

A. Horváth András

Kenessey László

Abból, meg ugye az ő főnökük is az Isten. A megközelí-

Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar miért pont ezt

ramban. Van mit csinálni!

életszeretete is egészen kiemelkedő. Ő a teremtett világot

ményem, dolgoztam is ott 1989 és 1991 között, de aztán

a zeneiskola miatt el kellett hagynom. Nagyon tisztelem

november elejéig minden vasárnap valamilyen koncert

ban. Az elhivatottsága ragadott meg, az, hogy tevékeny-

szor szerepeltünk az evangélikus és a református temp-

ban működött 1984-ben Merényi Judit vezetésével. Ő

Ez két dolgon múlik. Ha minimális tehetsége van, és ez

Afrikában, hogy működjön abban a különleges klímá-

ra, és ott kiteljesedik. A gimná-

jön a tehetség gondozása és a fejlesztése.

hetséget sem mutat?

betegeire fordíthassa. Átalakított hangszeren gyakorolt

Ez egyszerűen abból fakad, hogy itt az óbudai gyüleke-

ziumból is mentek sokan zenei

bizonyos hangszer nem megy,

ottani kórházért megtett a gaboni Lambaréne-ben, hogy

ez is benne van. De lehet, hogy

elmegy egy tudományos pályá-

seket is, amikor el kell mondani

ő volt az utolsó polihisztor. Az orvosi szemlélete is tiszte-

tés bizonyos dolgokban más, de alapvetően nem. Ez egyhívővel is emberi kapcsolatot kell kiépíteni, felekezetek
között egyszerűbb, a közös nevező közelebb van.

a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult. 1977-ben
totta, a most 1000 éves fennállását ünneplő Szent

Péter és Pál Főplébánia-templom kántor-karnagya

lett. Nevéhez fűződik Óbudán az egyházzenei élet
újraindítása. Rövid ideig csak a templom falai között tevékenykedett, de kitartó, szorgalmas mun-

kája meghozta gyümölcsét, és bekerült az óbudai

zenei közélet vérkeringésébe. Több alapfokú és
középfokú oktatási intézményben tanított, végzett

tehetségkutatást, ám ettől függetlenül mindig is
óbudai zenepedagógusnak tartotta magát.

1984-ben felnőttek számára alapította meg az

óbudai székhelyű Albert Schweitzer ének-ze-

nekart. Olyan kulturális társaságot hozott létre,
aminek hátterében az egyházzene, a szeretet ta-

nítása, a nemzetköziség és összetartozás állt. A
kórus négyszer nyerte el Magyarországon az Év

Kórusa címet, emellett nemzetközi elismertséget
is szerzett Óbuda és Magyarország számára.

Kenessey Lászlónak mindig fontos volt a közérdek, a csapatszellem. Ezt szolgálta az az ökumenizmus is, amellyel a kerületben működő társegyházakat, oktatási- és tanintézményeket segítette.

A rendszerváltás után jelentős részt vállalt a kerületi egyházi oktatás újraindításában. Mint ala-

pító, szervező, igazgató, elévülhetetlen érdemeket
szerzett a Szent Péter és Pál Katolikus Általános
Iskola létrehozásában.

Az Aelia Sabina Zeneiskola igazgatójaként egyen-

gette tanítványai zenei fejlődését, 15 neveltje vált
híres zenésszé, karmesterré.
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– Kezeit csókolom! Azt hittem már nem élem túl ezt a há-

ízeken kívül azt a hangulatot is szeretem, amit csak ezen

Éva nénit, aki rendes évi szabadsága után végre ismét

békesség, a vasárnapi ebéd és a szeretet érzése. Itt közös

rom hetet – köszönti egy megkönnyebbült vendég Szabó
kinyitotta a rántott csirkemájakkal és combokkal, omlós

Évi néni Lacikonyhájában 36 éve sül a pecsenye

pecsenyékkel, szaftos kolbászokkal, ropogós héjú hur-

kákkal teljes földi paradicsomát. A korgó gyomrú sorban
együtt toporog az aranyláncos, kopasz és kigyúrt férfi a

„Ez a hely olyan, mintha egy szeretőhöz járna az ember.”

vasalt inges menedzserrel és a koszfoltos kezeslábast vi-

selő fizikai munkással. Két közös vonás biztosan akad

bennük: tisztelettel beszélnek a vendéglátójukkal, és

Míg van hús a rántott csirkecombon, vagy pecsenye a tányéron, megszűnik a tér és az idő, közös nevezőre kerülnek

legalább hetente visszatérnek a Lacikonyhába. A szem-

a férfiak vallástól, nemtől és kortól függetlenül – vallják a Reményi Ede utcai Lacikonyha vendégei. Évi néni immá-

üveges asszonynak mindenkihez akad egy-két jó szava.

ron 36. éve vezeti az üzletet, a finom falatokon túl a vasárnapi ebéd békességét és a szigorú, ám szerető szívű mama

Arra is ügyel, hogy az étel

gondoskodását kínálja vendégeinek.

mindig friss legyen, és a
férfiaknak ne kelljen sokat

várakozniuk. Mint mond-

ja, ez a rend alapja, hiszen
ha a teremtés koronája

éhes, hamar a türelmét

veszti, és egy kis hőzöngés
sem áll messze tőle.
Éva

néni

cukrászként

kezdte pályafutását, majd

segédkezni kezdett a családi vállalkozásban. Pár

függetlenül. Mint egy erős mamához, úgy térünk haza
mindannyian Évike nénihez. Egy kolbász erejéig megszűnik a tér és az idő, az ember csak eszik, és határtalan
boldogságot érez.

A kertben kinyúlva fekszik, hasát vakartatja Kerregő, a

fekete cica. Évike néni mellett őt is minden vendég imád-

ja. Kényeztetni csak simogatással lehet, ugyanis hiába az

otthona a Lacikonyha, csak és kizárólag a macskáknak
készült konzervet szereti.
A simogatást azonban sohasem utasítja vissza: dör-

gölőzéssel, dorombolással
jutalmazza, ami még a leg-

keményebb férfiszíveket is
ellágyítja.

András, a rakodómunkás

egy asztalnál ücsörög Péterrel, az irodistával. Lá-

tásból ismerik egymást,
hiszen

mind

a

ketten

törzsvendégei a helynek.

Éppen valami viccen nevetgélve falatoznak, majd miu-

ugyanazt a minőséget adjuk, és ugyanazokat az étele-

– Szeretek ide jönni, itt szabad kisfiúnak érzem magam.

ket kínáljuk – mondja Szabó Éva, a Lacikonyha vezetője.
Háta mögött ötven éves vas katlanokban sülnek a hely

finomságai: a pecsenye, a sült kolbász, a rántott máj és a
rántott csirkecomb.

A házigazda egyetlen percre sem áll meg, ám miközben
kiszolgál, süt és savanyúságos ládákat pakol, beszélget-

ni is marad ideje. – Fejből tudom a legtöbb vendégem
nevét és azt is, milyen bánat nyomja a szívüket, de az
örömeiket is megosztják velem. A fizikai erőm szeren-

csémre a mai napig nem hagyott el. Egyetlen dologban
érzem az idő múlását, hogy egyre rosszabb a memóriám

FotÓk: Szász Marcell

nevezőre kerülnek a férfiak kortól, nemtől és felekezettől

héten belül a férjének be kellett látnia: a Lacikonyhát

nem irányíthatja más, mint a felesége. – Itt évtizedek óta
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a helyen tapasztalok. Ebben a kis zugban összpontosul a

– sóhajt picit Éva, majd a következő pillanatban lelkesen
köszönti Hábetler András operaénekest, aki két lányát is

elhozta az óbudai pecsenyéshez. – Kifogástalan ez a hely

– mondja a művész. – Tíz-tizenöt éve járok ide, mert itt

lehet kapni az ország legjobb rántott csirkecombját. Heti

rendszerességgel ellátogatok a Lacikonyhába, mert az

tán jóllaktak, külön mennek tovább a dolgukra.

Kézzel-lábbal ehetek, azzal állok szóba, akivel akarok,
nem kell semmilyen társadalmi elvárásnak megfelel-

nem – mosolyog Péter. – Üvegpohárból adják a kávét, és
a rántott csirkének sincs műanyag íze, mint a gyorsétter-

mekben. Soha nem hozom el ide a családomat, ez a hely
olyan, mintha egy szeretőhöz járna az ember, itt sokkal
több mindent szabad, mint otthon. Este leülök a szépen

megterített asztalhoz, kulturáltan elfogyasztom a feleségem főztjét, halkan elbeszélgetünk. Ezt az érzést is szeretem, de a Lacikonyhát ki nem hagynám az életemből.

A hely törzsvendégei minden napért hálásak, hiszen
tudják, hogy az üzlet léte Évike néni aktivitásától függ.

Ezért mindannyian azt remélik, az asszony még soká-

ig jó egészségnek örvend, és tűzhelyéről rengeteg finom
rántott csirke kerül majd a vendégek asztalára.

Csupor Réka
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Diszkrét olajszag, kígyózó sor, jóllakott, mosolygós em-

– Náluk tanultam jó lángost készíteni és sütni, ők segítet-

aluljáróban. A Krumplis Lángos nevű hely tíz éve üze-

konyhafőnök szerettem volna lenni egy nagy étteremben.

berek – ez a látvány fogadja az arra járót a Flórián téri
mel egyre bővülő vendégkörrel. Ide siet Molnár László

Lángoscsapda a Flórián téri aluljáróban

is: a szemüveges, zömök férfi munkahelyéről lógott ki

tíz perc erejéig, hogy lángost vegyen magának az alul-

járóban. A nyitás óta jól ismeri ezt a helyet, az elmúlt tíz

Pál a tökéletességre törekszik a konyhában

évben nem telt el úgy hét, hogy László ne nézzen be a

Krumplis Lángosba. Az ablaknál jókedvűen köszön, s

mint rég látott jó ismerőssel, úgy beszélget a kiszolgáló

„A mi lángossütőnk a házunk és a várunk, ide jönnek a királyok és a királynők, mi pedig fejedelmien vendégül

asszonnyal, Marcsival. László mindig ugyanazt, a sima

látjuk őket” – vallja Kovalcsik Pál, a Flórián téri Krumplis Lángos vezetője. A férfi egész életében profi séfnek

lángost kéri. Amint a kezébe kerül a forró és könnyű

készült, 15 évig dolgozott Németországban szakácsként, végül a lángossütésben találta meg az örömét.

tészta, óriásit harap bele, majd elégedetten hümmög.
– Most már csak szép lehet

tek megnyitni nekem ezt az üzletet. Ifjú koromtól kezdve
Ez a vágyam egyelőre nem teljesült, de kicsiben itt is minden úgy működik, mint egy nagy konyhában – magyarázza Pál, miközben folyamatosan az apró üzlet egyik
sarkából a másikba futkos, öt percenként újabb és újabb

feladatokkal birkózik meg. – Tíz éve megállás nélkül dolgozom, folyamatosan keresem a legjobb lisztet és alapanyagokat. A gyermekeim többet voltak velem vásárolni,
mint a játszótéren. A jó tésztáért tenni kell, ugyanazok az

alapanyagok mindenki keze alatt másként állnak össze. A

mi lángosunknak az egyik titka, hogy egy kis krumplit

is teszünk bele, amitől kön�-

a napom – mosolyodik el.

nyebb lesz a tésztája. Ha ne-

– Imádom ezt a lángost,

héznek is tűnik ez a szakma,

ez az utánozhatatlan íz az

és néha úgy érzem, hogy el-

életem részévé vált. Kis
túlzással

olyan

fáradtam, mindig feltölt po-

szenve-

zitív energiával, ha a vendé-

dély ez nekem, mint a do-

geink elégedett arcát látom.

hányos embernek a cigi,

Komolyan vesszük, hogy a

hetente legalább egyszer,

lángossütőnk a mi házunk

de inkább többször újra és

és várunk, ide jönnek a ki-

újra meg kell kóstolnom –
mondja a gázszerelőként

őket – csak pénzért. Nincs hatalmas kínálatunk, de amit

családosok, fiatalok egyaránt jönnek. Sőt hírességek is

figyelünk, hiszen egy ilyen egyszerű étel is lehet szép,

akadnak a visszatérő vendégek között: Nagy Ferónak

annyira ízlett a káposztás lángos, hogy többször is újra
megkóstolta – tudtuk meg a kiszolgáló ablakban tüsténkedő Marcsi nénitől. Az asszony kilenc éve dolgo-

zik a lángossütőben, egy profi gyorsaságával szolgálja
ki a vendégeket. Akármekkora is a sor, mindig moso-

lyog, beszélget, és sok vevőnek fejből ismeri a kedvenc

eledelét. A háttérben a tésztát dagasztja és szaggatja, a
hozzávalókat darabolja Kovalcsik Pál, a tulajdonos. A

lángossütő konyháján egy pillanatra sem áll meg az
élet, fontos a gyorsaság és az összhang, ami tökélete-

FotÓk: Szász Marcell

fejedelmien vendégül látjuk

dolgozó férfi, aki ahol csak tudja, népszerűsíti a lángos-

sütőt. Így, szájról szájra terjed a hely híre, ahova idősek,
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rályok és a királynők, és mi

sen működik Marcsi és Kovalcsik Pál között. A férfi tíz
évvel ezelőtt tért vissza Németországból, és elhatároz-

ta: színvonalas lángossütőt hoz létre. Járta az országot,
különböző lángosokat kóstolt, végül a Fény utcai piacon

találta meg azt a minőséget, amiről úgy gondolta, érdemes a tulajdonossal felvenni a kapcsolatot.

adunk, az mindig kifogástalan minőségű. A küllemre is
ezért szórjuk meg a kisült tésztát snidlinggel.

A lángossütőbe reggelizni is járnak, három néni – akik a
közeli lakótelepen laknak – minden reggel hét óra előtt
öt perccel már az aluljáróban várják a nyitást. Ugyanazt,

a sima lángost kérik, számukra ez a kiadós reggeli, megunhatatlan és olcsó is.

Novák Csilla és két kisfia, András és Marcell elégedetten
törölgetik a szájukat, az utolsó morzsáig elfogyott az ebéd.

– A fiaim nem jó evők, de ezt a hatalmas lángost mind

a ketten megették – nevet gyermekeire Csilla. – Éppen
az orvostól jövünk, mind a ketten egy hétig nyomták az

ágyat, örülök, hogy végre valami ízlett nekik – szögezi le
az anyuka, aki először evett lángost a Flórián téri aluljáróban, de biztos abban, hogy még visszatér, és legközelebb nemcsak a fiúkat, de a férjét is hozza magával.

Csupor Réka
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gasztro

Folyamatos a sürgés forgás az óbudai Gyradiko Étterem-

nőségben kínáljuk – folytatja a nevezetes békásmegye-

nak a szakácsok. Miközben a húst szeletelik, a zöldsé-

egyedi, és amire minden vendégünk sokáig emlékezni

ben. A kis konyhában összehangoltan sürögnek-foroggeket vagdalják, a hátuk mögött ott áll Lefti néni, a hely

Lefti néni tavernája

tulajdonosa, a valódi görög ízek megálmodója és őrzője.
Az asszony 1948-ban, három évesen érkezett Magyarországra a görög polgárháború idején, menekültként. Fel-

Mediterrán ínyencségek Pünkösdfürdőn

cseperedvén magyar–orosz szakos tanárnőként szerzett

diplomát, és ezután – bár főzni mindig szeretett – évtizedekig távol tartotta magát a vendéglátástól. A Gyradikót

Tizenhat éve, tizenhat négyzetméteren nyitott meg Lefti néni gyrosos üzlete a Pünkösdfürdői stranddal szemben.

16 évvel ezelőtt a fia álmodta és nyitotta meg, amit az

A kis bodega mára hamisítatlan tavernává nőtte ki magát, ahova nemcsak a kerületből, de szinte az ország minden

édesanyja eleinte nem nézett jó szemmel. Kis idő eltel-

tájékáról elzarándokolnak a görög ízek kedvelői.

te után a fiú megkérte az anyját, segítsen neki tzatzikit
készíteni. Az első látogatása

ri taverna úrnője. – Olyan ízvilágot teremtettünk, ami

fog. Ha visszatér hozzánk, természetesen újra és újra
megkóstolhatja ezeket az ízeket.

Miközben Lefti néni magyaráz, a szomszédos asztalnál

egy fiatalember bólogat. Előtte egy hatalmas gyros tál,
minden falatot megízlel, szép komótosan fogyasztja el

az ebédjét. Gábor Székesfehérvárról jár a Gyradikóba,

ő maga is vendéglátással foglalkozik. Mint mondja, itt
a tavernában mindig finomat eszik, de közben el is les
egy-két fontos apróságot a jó vendéglátás fortélyai közül.

– Ez a hely egyike a keveseknek, ahova folyamatosan

visszajárok – szögezi le

után Lefti néni a kis görög

Gábor. – Gyerekkorom leg-

büfé konyhájában ragadt.

szebb nyarait Görögország-

A vállalkozás olyan sikere-

ban töltöttem a szüleimmel.

sen működött, hogy 13 év-

Sajnos manapság nem járok

vel ezelőtt taverna épült a

arrafelé, de ha beülök ide,

bódé helyére, és aki egyszer

az ízek és a hangulat, ha

megfordult benne, azóta is

csak fél órára is, de felidézik

visszalátogat. Ezen a helyen

a gyerekkori vakációkat.

valóban minden görög, hi-

Lefti néninek láthatóan jól-

szen nemcsak a fűszereket

és a pitát, de még a széke-

Mint mondja, van olyan törzsvendégük, aki tinédzser-

– Három éves voltam, amikor Magyarország befogadott

nőit, aztán az egyik barátnőből feleség lett, és ma már a

minket. Görög kolóniában éltünk, otthon csak a saját

nyelvünket beszéltük, a saját ételeinket ettük – emlék-

szik vissza Lefti néni. – Engem mégis magyar iskolába
járattak, mert a szüleim arra törekedtek, hogy megismerjem választott hazánk nyelvét és szokásait. Édes-

anyámtól nem volt idegen a menekült lét, hiszen örmény
származású volt, a családja Törökországból vándorolt át

Görögországba 1922-ben. Vékony, rossz evő kislány vol-

tam, ezért anyukám befizetett egy magyar házfelügyelő
nénihez ebédelni. Az az asszony olyan ízesen és szeretettel főzött, hogy minden ételét szívesen ettem. Amint

FotÓk: Szász Marcell

lán nem lepődik meg rajta.

ket, az asztalterítőt és a képeket is Görögországból hozták a tulajdonosok.
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esik a dicséret, ám egyálta-

nagyobb, 12 éves lettem, édesanyám leírta nekem a ha-

zai recepteket, és otthon sorban elkészítettem azokat. Itt
a Gyradikóban is sok ételt édesanyám eredeti receptjei

alapján készítünk el – magyarázza mediterrán temperamentummal az asszony. – Az ételeinknek az az egyik

titka, hogy ugyanazt a fogást mindig ugyanolyan mi-

ként kezdett el hozzájuk járni, majd elhozta ide a barátgyermekeikkel ebédelnek náluk hétvégente.

Márton a nagymamáját hozta el a Gyradikóba. – Amióta
megkóstoltam itt a gyrost, máshol nem eszem meg – harap

nagyot a pitába a fitalember. – Gondoltam, jó ízlésre nevelem a nagyit is, ezért tértünk be ide – mosolyog. –- Kiváló a
fűszerezés, sertéshúst adnak, ami nagyon finom, és ilyen jó
tzatzikit sem ettem még másutt – állítja Márton.

A taverna tulajdonosai nemcsak a fűszereket és az alapanya-

gokat, hanem a munkatársakat is alaposan megválogatják.
Mindazok, akik a konyhán dolgoznak, szinte családtagnak

számítanak. Évente egyszer saját otthonában vendégeli meg

őket. Az ünnepi menüsor csülkös pacalból, túrós csuszából,
rántott csirkéből, orosz hússalátából és gesztenyeroládból
áll. – Az utolsó morzsáig el szokott fogyni minden – mondja Tatai Zsuzsanna, aki 16 évvel ezelőtt diákként kezdett el
dolgozni a Gyradikóban.

Csupor Réka
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loci color

Szabóné Lendvai Zsuzsa egyike azoknak a bérlőknek,

hogy tanítsam őket – mondja Zsuzsa –, és szívesen is ten-

it. Pedig a foglalkozás, amit űz, szintén már-már kiha-

magam is nagy bajban leszek, ha tönkremegy a mostani

akik kiállták az elmúlt harminc-harmincöt év változásalófélbe kerül. Fogyasztói életvitelünknek köszönhetően

Az utolsó szemfelszedő

ugyan ki bajlódna a javíttatással, amikor újat is vehet a

sérült, szakadt holmik helyett. Pedig egyre inkább újra
népszerűek lesznek azok a szolgáltatások, amelyek se-

Harisnyát gyógyít a Flóriánban

gítségével nemcsak megőrizhetjük egy-egy jobb ruhadarabunkat, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Nézzünk

csak körül, ruhaklinikákból, cipőjavítókból, tévé- és

Gyerekkorom egyik állandó helyszíne a Flórián téri üzletközpont volt. Akkoriban mindenért ide jártunk: nemcsak

számítógép-javítókból szerencsére még mindig akad. Az

bevásárolni, a postán kívül a fodrászhoz is, időnként ebédelni a harmadik emeleti önkiszolgáló étterembe, ruhát,

óbudai szemfelszedő pedig folyamatosan várja a kun-

könyvet venni, órát javíttatni. Az azóta is változatlan, 1970-es éveket idéző épület ma már csak nyomokban őrzi az

csaftokat.

áruház egykori hangulatát, és alig néhány régi flóriános tudja csak felidézni az egykori pezsgő életet.

Hogy lesz valakiből szemfelszedő? Egyáltalán, mit is jelent ez a munka? – Szemfelszedőnek nem valamilyen iskolában tanultunk, hanem egymástól, egy-egy idősebb,

tapasztaltabb szemfelszedőtől. A hetvenes, nyolcvanas
években minden áruházban találkozhattunk velük, népszerűek, mondhatni elengedhetetlenek voltak, sok mun-

kával, nagy vendégkörrel. Pedig akkor sem volt drágább
a harisnya, ha arányaiban nézzük az akkori fizetésekkel. Mégis, mivel jóval kisebb volt a kínálat, valahogy

sokkal inkább vigyáztunk a már meglévőkre – mondja
Zsuzsa. – Én a nagynénémtől tanultam a szemfelszedést,

amikor gyesen voltam a kisfiammal. Előtte alig egy évet

dolgoztam kozmetikusként, ami a végzett szakmám. A

gyerekkel való otthonlét ráébresztett arra, hogy a szakmámban való újbóli elhelyezkedés azt is jelentené, hogy
alig lehetnék vele, leginkább a nagyszülei nevelnék. Ezt
nagyon nem akartam, ezért néztem másik pénzkereset

után. A nagynéném szívesen tanított, majd egy idős maszek szemfelszedő néninek segítettem. Soha nem felej-

tem el, hogy amikor megkaptam tőle az első javítandó
csomagot, még egyáltalán nem éreztem azt, hogy egyedül is elboldogulnék, és egy harisnyával egy egész éjszaka bajlódtam. De aztán a gyakorlat gyorsan meghozta a
rutint. Amikor aztán a gyes után visszatértem a munka
világába, a budai Skála áruházban lettem szemfelszedő.

Talán kevesen tudják, de ma már aligha lehet valakiből

FotÓ: Szász Marcell

szemfelszedő. A nylonharisnyák megmentésére feltalált
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eljárás, miszerint a leszaladt szemet egy elektromos tűvel

felszedik, ma már azért sem tanulható, mert nincs szem-

felszedő gép és tű gyártó. Az a három műszerész, akik
Budapesten készítették ezeket, sajnos már nem élnek,

utódaik pedig nincsenek. – Sokan jönnek, vidékről is,

ném. De becstelen lennék, mert gépet nem tudok adni,

tűm. Állítólag valahol Svájcban gyártottak hasonlókat,

de itthon nem tudok egyről sem. Magával a szemfelszedéssel sem találkoztam máshol a világon, csak itthon,

pedig sokat utaztam korábban. Egyszer Bécs külvárosában láttam egy kis üzletet, de sehol másutt.

Az utóbbi évtized ruha- és harisnyadömpingjében Zsu-

zsának is újabb szolgáltatásokat kellett kitanulnia, így
ma már zipzárakat javít és műszövéssel is foglalkozik.

Egyik sem divatszakma, ám szükséges és hasznos dolog,
ha csak a gyerek dzsekijének elromlott zipzárjára vagy
kedvenc kosztümünk szövetének sérülésére gondolunk.

– Akik ismernek, visszajárnak hozzám, és vannak új
vendégek is. Ami viszont a kereslet visszaesését jelenti

például, hogy évek óta nem tudok hosszabb szabadságra menni, minden héten néhány napot biztos itt töltök

az áruházban. Nyáron kevesebbet, télen többet. Amikor
a népszerű plázák mellett mára megszürkült áruházról

beszélünk, Zsuzsa szívesen idézi a jól menő nyolcvanas
éveket, és szomorúan beszél a jelenről. Pedig a Flórián

sokkal több lehetőséget rejt magában, mint amit az üze-

meltetők kihasználnak. Ő ennek ellenére nem adja fel,
szeret itt lenni, és eszébe se jut változtatni. – Minden

ilyen jellegű munka egy idő után monotonná válik. Engem sem a szemfelszedés vagy a zipzárjavítás éltet, hanem az emberek, akik megtalálnak, és akikkel mindig
tudok váltani néhány szót.

Zsuzsa és családja már igazi óbudai família, a fia nem-

csak hogy ide született és ide járt oviba, iskolába, ma itt
is él. – Óbuda nagyon jó hely, minden megvan, amire

szükségünk lehet. A piac, aminél lehet, hogy a Lehel olcsóbb, ide mégis jobb leugrani. Nagy kedvencem a Csillaghegyi strand, és nyáron, a szabadnapjaimon gyakran

viszem oda a kis nyugágyamat. Szeretem a Zöld Kapu
éttermet, és a családommal állandó vendégei vagyunk a
Fő téri programoknak is. Én már óbudai maradok, amíg
csak élek.

Ebédidőben ne keressük Zsuzsát a Flóriánban, ha mégis,

ki kell várnunk, amíg visszatér. Halaszthatatlan, fontos
dolga van: az édesapjának visz ebédet. De aztán újra elfoglalja az első emeleten lévő kuckóját, és mosolyogva
várja a megregulázandó harisnyaszemeket.

F. Nagy Ágnes
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bor

adták azt a régi jó budai bort. A budapesti Gellérthegy

lejtőjén az utolsó bort Kerkápolyi műegyetemi tanár szüretelte századunk első éveiben. Ez volt a híres-neves sashegyi vörös – vagy sok említésben „veres”. Bizonyosan

egy része a csókaszőlőből készülhetett. Egyes források

szerint már a kadarkát megelőzően itt volt a Kárpát-me-

vissza, mint maga a vármegye. Ennek bizonyítékait legnagyobb részben a mindenki által ismert borkedvelő rómaiak

dencében. Majdnem fekete, sötétkékes színéről kapta a

hagyták ránk, de a középkorban is komoly szőlőművelés folyt a Duna mentén. A budai – és ezzel együtt az óbudai

nevét, nem véletlen hát, hogy bizonyos termőhelyeken

– szőlőművelésnek is a filoxéra (1874–1914) vetett véget. Az időben nagyjából ezzel egybe eső komoly városiasodás

rácfeketének vagy vadfeketének is hívták. Rendszerint

végleg eltüntette a budai szőlőskertek utolsó nyomait is.
Buda vidékén a szőlőművelés évszázadokon keresztül

idézni: „... Kitűnő gyümölcsük is bőségesen van. Lédús

királyok idejében híresek voltak. Később az Anjouk és

inek különféle részegítő italaik vannak. Egy ketkösia

meg. (Herczeg M., Magyarország szőlő- és bortermelésének története.)

Mátyás király annak idején Champagne-ból és Burgun-

diából hozatott szőlővesszőket budai birtokaira. Habár a
helyi legenda azt mondja, hogy a francia uralkodó épp
akkoriban elégelte meg a champagne-i bor hitvány minőségét, és más bor után nézett a királyi asztal számá-

ra… Ennek persze ma már nem tudunk a végére járni, de
az bizonyos, hogy Mátyás idejében nagyobb keletje volt
a vörösboroknak, mint a fehéreknek. Ennek valamelyest

ellentmond az a tény, hogy a Kárpát-medence a kadarka

megjelenése előtt nem volt kékszőlők termőhelye. Az viszont biztos, hogy a XVII. században a Duna budai part-

vidéke vörös- és fehérborban is komoly termőhelynek
számított.

Evlia Cselebi török utazó és történetíró 1660–1664 között

a török által megszállt Magyarországon töltötte idejét, és

részletes leírást adott több településünkről. Előszeretet-

tel foglalkozott az egykori fővárossal, Budával, annak
mindennapjaival, lakóinak életvitelével. Többek között
a lakosok italozási szokásait is felemlíti, részletes leírást

adva a szőlőhegyekről is. De érdemes talán őt magát is
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a kadarkával együtt erjesztették, a budai vörösöknél

nevű sárga, topáz-szinü s kristályhoz hasonló bora van,

a minő Bodzsa-Ada (Tenedosz-szigete) és Anko szigeten
sem terem... Hetven helyen van sétahelye, minők: a Ki-

rály-szőllő, Szőllő liget, Király liget, Gürz-Eliász hegye
(Gellért-hegy), Khizir-baba kolostora, Miftáh-baba kolos-

tora, Baruthkáne vára. A budai vámfelügyelő elbeszélése
szerint Gül-baba dombjától (Rózsadomb), a közép-he-

gyektől és Muhabad dombjaitól (Szabadság-hegy) egész
a Gürz-Eliász hegyig és Kile ovaszi dombjáig (Kelenföld)

menve, onnan pedig egész Ó-Budáig széltében és hos�szában három órányi helyen 7000 szőllő kert van.” (Evlia

Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, ford.:
Karácson Imre, Budapest, 1904–1908)

Savoyai Jenő, a zentai hős a ráckevei birtok uraként 1739ben Badenből, Breisgauból svábokat telepített a mai Bu-

dafok területére, akik majdnem az egész határt szőlővel
ültették be, és csak a szőlőművelésre alkalmatlan, mély
fekvésű, part menti területeket hagyták meg legelőnek.

A XVII. század vége felé telepednek meg a szerbek is a
Duna melléki falvakban, pl. Szentendrén. A betelepülők jó része olyan vidékről származott, ahol a vörösbor

készítésének már hagyománya volt, így természetesen
hozták magukkal nemcsak a borkészítés tudományát, de

megszokott fajtáikat is. Szentendre, Buda, Budafok (akkor Promontorium) és Tétény voltak a leghíresebb vörösbortermő helyek.

legvalószínűbb

a 2/3-ad rész kadarka,

és édes-csipős szőllője van... E város korcsmás embere-

1/3-ad rész csókaszőlő

Werneske H. (M) festménye Hofbauer Nepomuk János rajza alapján , amely az Óbudai Társaskörben látható

de la Broquière, a burgundi herceg főlovászmestere 1432-

ben, Budán átutaztában kóstolva, dicsérően emlékszik

dai borokat – pont a tárolás és kezelés hiányosságai miatt

Érdemes talán azt is számba venni, miféle szőlőfajták

A ma már csak levéltárakban létező Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye szőlőművelése nagyobb múltra tekinthetett

De kitűnők voltak a fehérborok is, amelyekről Bertrand

szerint a borok minősége annál gyengébb, minél távolabb esik a termelőhely a Dunától.

Kis budai bortörténet

Mátyás király idejében még nagyobb hírre tettek szert.

tánc, lobogós fogatok, sokadalom. Lehet, hogy a borke-

súlyban. Schams Ferenc (1832), korának elismert kutatója

A rómaiak hozták, a filoxéra vitte

virágzott, a budavidéki vörösborok már az Árpád-házi

A vármegye többi részén a fehérbor termelése volt túl-

összeállítás volt. A csókaszőlőről azt tartották

a régi kapások, hogy a
„kadarkával

vegyesen

adja a legjobb vörös

bort, az egyik megadja
a savát, a másik pedig a
borsát”.

A kadarka mellett, bár
kisebb arányban ültet-

zelésre így már tényleg kevesebb energia maradt? A buis – általában fiatal korban igyekeztek eladni, úgymond
újborként már jó volt, ha gazdára találtak.

A XIX. század vége felé a borok ára meglehetősen eltérően alakult a borvidék egyes területei között. A környék

legjobban megbecsült – és persze legdrágább bora is – a
szentendrei aszú volt. Túlérett, de részben szárított sző-

lőből készült, leginkább kadarkából, amit a mai tokaji
aszúkészítéshez hasonló módon állítottak elő. A szárított

szőlőt óborral öntötték fel, így erjesztették, és az akkori
viszonyok között igencsak borsos árat kértek érte. Amíg
egy egyszerű budavidéki vörösbor akója 15–20 forintot

kóstált, az aszúért 60–
150 forintot is kértek.

Óbuda önálló említése
a szőlőtermő területek

között nemigen fordul
elő, de a Remete-hegy,
Tábor-hegy, Csúcs-hegy
oldalában még a XX.

század első felében is

lehetett szőlőskertekkel
találkozni. Ezek a területek ma nem számítanak borvidéknek. A vá-

ros körülölelte, benőtte
vagy éppen felfalta a

ték a kék fajták közül a kék góhért, a kölni kéket (Grob-

dombokat, a szőlőt, a budai bort.

bizonnyal a budai zöld volt legtovább túlélő a budai

szőlőnek, de a jó bornak és jó kocsmáknak – modernebb

schwarz), a fekete muskotályt stb. Fehérben minden

borvidéken. Meglehetősen savas, aromatikájában neut-

Még jó, hogy akadtak azért hívei – ha nem is feltétlen a
időkben is. Például Krúdy, aki életének egy darabját szin-

rális bort ad.

tén Óbudán tudhatta. „Az óbudaiak azért bortermelő

kadarka, rakszőlő, a muskotály, a vörös dinka és még né-

valódi bort, amelyet ezen a tájon itt-ott még lábbal szokás

A fehér fajták közül még a mézes-fehér, apró-fehér, fehér

hány más, régen eltűnt fajta volt jellemző. Ezekhez jóval
később a szlankamenka és kövidinka társult. Általában
a szőlőfajtákat vegyesen ültették, fajtiszta ültetvények

alig fordultak elő. Már akkoriban is bírálták itt-ott ezt a

gyakorlatot, sőt, az a vád is elhangzott a budai szőlőkkel
szemben, hogy sokkal inkább a mennyiségi, semmint a
minőségi szemléletet követve művelik azokat…

A budavidéki szüret, az egész évi munka megérdemelt
jutalma a legtöbb helyen ünnepnap volt. Zene, ének,

emberek, hogy tudják: melyik kocsmában mérnek olcsó,

taposni, addig tartogatni otthon, amíg megfelelő vevő érkezik rá, aztán ellenőriztetni, hogy a kocsmárosvevő nem
szégyenítette-e meg a bort…” (1926. Krúdy Gyula – Szüret
idején – Szőlő és bor Krúdy írásaiban, Alinea Kiadó)

S mivel Krúdyról sokaknak Óbuda kapcsán is a gyön-

gyöző húsleves jut eszükbe, a következő számban a szőlő
és bor mellé asztali örömöket is rendelünk.

Mészáros Gabriella
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város

A szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentjének kultusza a

részében felsorolják az építkezés céljára adakozókat és az

is számos városban (pl. Óbudán, Budán, Székesfehér-

gyűlt össze. A legtöbbet, 50 forintot az óbudai Szegény

rajnai borvidéken a legerőteljesebb, de Magyarországon
várott, Egerben, a balatoni borvidéken, Fertőszentmik-

Szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje

lóson, Csornán stb.) elterjedt. Budán 1724-ben a város

védőszentjévé választották. Szobrait főként az utak mentén és a szőlőkben emelték, de szerepel Szűz Mária-szo-

Szent Donát kápolna a hegyoldalban

borcsoportokban és Szentháromság-emlékeken is. Kápolnákat is állítottak neki.
A templomok harangjait

Az óbudai hegyvidék (Táborhegy, Testvérhegy) egyetlen barokk műemléke a Szent Donát kápolna (1781), a Farkas-

általában neki szentelték,

torki út 56. szám alatt épült, 78 négyzetméter alapterületű, fatornyos kápolna, amely az Óbuda Hegyvidék Szenthá-

bízván abban, hogy a ha-

romság Plébánia egyházkerületéhez tartozik.

rangok zúgása a viharban
elűzi a mennydörgést, és a
harang felfogja a villámcsa-

közül pedig Wolfgang Schebök: 10 forint 37 krajcárt. Az
iratból kiderül, hogy a kápolna nagyon rövid idő – alig
néhány hónap – alatt elkészült, mivel 1781. február 21-én

kapták meg az építési engedélyt, és ugyancsak ez év au-

gusztus 3-án Óbuda városa
vállalta a már felépült kápolna további gondozását.

Az elszámolási iratban ös�-

szesítik a kiadásokat is,

amelyeknek összege: 107
forint 26 krajcár volt, ebből
az építőanyagok és a szállí-

keletkezhetett az a Szűz Máriához és Szent Donáthoz

tási költségek 19 forint 30 krajcárba kerültek, a kőműves

tek a két világháború közötti időszakban, a Szent Donát

len név szerint is megemlített mester Johann Mangl óbu-

szóló könyörgő ének, amelyet Székesfehérvárott énekelkápolna búcsúján. Az ének szövege megjelent 1900-ban
egy székesfehérvári imakönyvben, amelyet Steiner Fü-

löp püspök engedélyével adott ki az egyházmegyei
könyvnyomda:

„Szent Donát napján,

Istennek Szent Anyja könyörögj érettünk,
Óh Mária, Krisztus anyja

Téged kérünk, Isten előtt légy szószólónk,

Szent Donátus pátronussal közbenjárónk,
Hogy mentse meg szölleinket jégesőtől,

Dértől, fagytól, mindenféle rossz veszélytől.
Hogy rendelne alkalmatos jó időket,

Bő terméssel áldaná meg szölleinket,

Tekintse meg ezen összegyűlt seregét,
Amely kéri buzgósággal segedelmét.”

A betelepített német ajkú lakosság hazánkba is magá-

FotÓk: Szász Marcell, ohegy.hu

Lelkek Testvéri Társasága adta, az egyéni támogatók

„Szent Donát, könyörögj Istenhez,
hogy védjen meg bennünket minden
káros zivatartól, záportól és fagytól
és minden féregtől.”

pást. A századforduló táján
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adományozott összegeket. Összesen 87 forint 55 krajcár

val hozta Szent Donát tiszteletét. A hagyomány szerint

egy óbudai szőlősgazdát (sajnos a nevét nem ismerjük) a
Táborhegyen egy hatalmas vihar lesodort az útról, sze-

kerével, lovaival együtt. Szerencsés megmenekülésének
emlékére építtette a helyszínre a barokk fogadalmi kápolnát. A telket a Gebhardt és a Fessner család ajándékozta a nemes célra. A Fővárosi Levéltár őrzi az építkezés közben, 1781-ben íródott elszámolást, amelynek első

bére 10 forint 30 krajcár volt. Az elszámolásban az egyetdai ácsmester, aki a torony építéséért 30 forintot kapott

– a legnagyobb összeget a kápolna építői közül. Mangl
más óbudai építkezéseken is dolgozott, például 1795-ben

a Szent Péter és Pál Plébániatemplom sekrestyéjének bővítéséhez ő készítette el a fedélszéktervet. Nagyon sokan
viszont ingyen dolgoztak.

A dokumentum harmadik lapján a még ki nem fizetett

munkákat összesítik, amelyek elég nagy összeget, 117 forint 14 krajcárt tettek ki. Ezt az összeget feltehetően Óbuda városa fedezte, hiszen mint az irat elején olvasható, a

város 1781. augusztus 3-án átvette a kápolna kezelését. A

kápolna felépítése láthatóan egy nagy összefogás eredménye volt, amelynek megőrzésére, mintegy a régi építők emléke előtt is tisztelegve, az Óbuda Hegyvidékiek
Egyesülete vállalkozott.

A kápolnát eredetileg csak ráccsal zárták le, ajtó, ablak

feltehetően csak az 1860-as évektől található rajta. 1860
és 1930 körül felújították. Belső festésének javítását Papp

László végezte 1958-ban, a homlokzat festésére pedig
1997-ben került sor Neubrant István gondozásában. Az

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete 2007-ben vállalta magára a tartószerkezetre is kiterjedő, teljes körű felújítást.

Ekkor már életveszélyes repedések jelentek meg a kápolna belsejében a falakon, és a tetőszerkezet is nagyon ros�sz állapotban volt. A helyreállítás során előkerültek eredeti építészeti elemek is, mint például az északi oldalon
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Szent Donát
Szent Donát (vagy Donatus) ókeresztény (arez-

zói) püspök – egyes források szerint eredetileg
római katona – volt, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A Donát (Donatus) név jelentése „Istentől született” (a Deo natus) vagy
„ajándékba adott” (dono datus).

Donát valószínűleg Nikodémiában született,

majd később szüleivel Rómába költözött, ahol
együtt tanult a későbbi Julianus császárral. Julianus uralomra jutása után üldözte a keresztényeket, ennek során szenvedtek vértanúságot

Donát szülei és nevelője is. Ő maga Arezzóba
menekült, ahol egy Hilarius nevű szerzetes
társául szegődött.

Mielőtt pappá szentelték, sok csodát tett a nép

körében: pl. kiűzte a gonoszt a megszállottakból,
forrást fakasztott, elrejtett kincseket talált meg.

A hagyomány úgy tartja, hogy Arezzo püs-

pökeként éppen misézett, amikor a pogányok
megzavarták a szertartást, és kiverték a kezéből a borral teli üvegkelyhet. Az összetört
szent kehely darabjait Donát összeszedte és

az oltárra helyezte, miközben buzgón imád-

kozott. A kehely darabjai csodálatos módon
összeforrtak, és Donát kezében újra eggyé vál-

tak. Bár egy kis darabját az ördög elvitte, a bor
mégsem folyt ki a kehelyből. A csoda láttán a
pogányok közül is sokan megtértek.

Donatus 362-ben halt mártírhalált: Arezzóban
lefejezték, mert nem volt hajlandó hitét meg-

tagadni. A legenda szerint, amikor 1652-ben
ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel

városába vitték, útközben egy viharban a kísé-

rő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem
történt. A csodát Szent Donát közbenjárásának

tulajdonították, s a XVIII. század óta elsősorban az elemi károk (vihar, villámcsapás, jégeső) ellen fohászkodnak hozzá.

Ünnepét augusztus 7-én tartják, amikor körmenetekkel, búcsúkkal emlékeznek meg róla.
Számos borvidéken védőszentként tisztelik.
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befalazott ablak. A kápolna harangja valószínűleg csak

az 1800-as évek második felében került a toronyba, és az
I. világháború idején feltehetően beolvasztották. A ma
is meglévő harangot Szlezák László harangöntő mester

készítette 1920-ban. A 2007–2008-as felújításkor automatikával is ellátták, így 2007 karácsonyától minden délben
megszólal a harang.

A kápolna neobarokk belső festését is restaurálták: Gedeon G. Péter festő-restaurátor művész állította vissza az

eredeti festés színvilágát. Változások is történtek: a meglevő páros angyalfejekből egy-egy maradt, és az egyko-

ri szőlőtermelő vidékre utalva, új elemként az egykor a
hegyoldalon termelt kadarka és budai zöld szőlőfürt is
felfestésre került. Szerencsére megmaradt a kápolna eredeti oltárképe, amelyen Szent Donát imádkozik. A kép

alsó részén gót betűs, német nyelvű felirat látható: „Szent
Donát, könyörögj Istenhez, hogy védjen meg bennünket

minden káros zivatartól, záportól és fagytól és minden
féregtől.” A kápolnában eredetileg még három másik
festmény is volt: Szent Lénárd (a lovak védelmezője),

Szent Vendel (a pásztorok védőszentje) és Noé képe, de
ezek sajnos eltűntek az idők folyamán.

A kápolna újraszentelésére (Tavas Gellért plébános úr
által) és ünnepélyes átadására 2008. november 16-án ke-

rült sor. Az ünnepségen Bús Balázs polgármester úr is
részt vett. A beszédében elhangzottak lényegében minden műemléki felújításra vonatkozhatnak: „Az újjáépítés
üzenetet hordoz számunkra. Azt üzeni, hogy a mélyen

levő, szem számára nem látható dolgok valódi értékét a

belső tartás, a rendíthetetlenség adja. A talmi csillogás
világában, ahol a külsőségek válnak elsődlegessé, megálljt kell parancsolnunk hagyományaink, hitünk, kulturális és építészeti emlékeink megőrzésével.”

Végül álljanak itt Felcsúti Lászlónak, az Óbuda Hegy-

vidékiek elnökének, a felújítás vezetőjének szavai: „A
hegyről – ahol a kápolna áll – 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 világát, és reméljük, teszik
ezt további századokra. Múltunk bizonyítékaiból átmentettünk egy darabkát a jövő nemzedék számára – sokak
összefogásával”.

Benyóné dr. Mojzsis Dóra, régész, muzeológus
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múzeum

– A BTM jelenlegi főigazgatója, Farbaky Péter 2010-ig

építettek és födémeket húztak be a belső térbe. Ezek fog-

tese voltam, majd 2010-től 2014 februárig vezettem az in-

Az új állandó kiállítás létrehozása számomra azért volt

volt a Kiscelli Múzeum igazgatója. Én 2008-tól a helyettézményt – kezdte a beszélgetést Rostás Péter. – Akkor

A Kiscelli kastély múltja és jövője

lettem főigazgató-helyettes a BTM-ben, amikor őt kinevezték főigazgatónak, de a Kiscelli Múzeum bútorgyűjteményét továbbra is én vezetem.

Ligetek, barlangok és kiállítások Óbuda tetején

Nagyon közel áll hozzám ez a gyűjtemény, hiszen eredetileg művészettörténész volnék, a bútor és enteriőr

történet a szakterületem. Ezen kívül jó másfél évtizede

Dr. Rostás Péter 1998 óta dolgozik a Kiscelli Múzeumban. Tizenhét év alatt nemcsak az egykori Schmidt kastély tit-

számos műemlékes projektben veszek részt. Némileg az

kait leste ki, de a környéket is úgy ismeri, mint a tenyerét. Elkészítette a kastély, a múzeum és a körülette lévő park
felújításáról szóló koncepcióját, amit már csak egy lépés választ el a megvalósulástól.

mertem a múzeumi gyűjtemény teljes anyagát. Az is a
sikerhez tartozik, hogy ez a kiállítás akkor nagyon újszerű volt. Olyannyira, hogy a bécsi várostörténeti múzeum

igazgatója, miután 2003-ban kinevezték, ide jött először
inspirációt gyűjteni.

Hogyan tovább?

A Kiscelliben az első komoly feladatom egy új állandó

– Amikor Óbuda kért tőlem egy hatástanulmányt a terü-

ri Palota kapcsán.

meglehetősen rossz álla-

potban. A folyosókon és
a szobákban látható tárlat
már az én kurátori tevé-

kenységem eredménye. Az
a címe, hogy Főváros ré-

let lehetséges fejlesztésére, örömmel és pillanatok alatt

„... a park fénykorában elegáns,
lampionos estélyeket rendeztek a hegyen,
kifejezetten elegáns helynek számított.”

meg tudtam csinálni, hiszen húszszor is végiggondoltam már, majd értő em-

berekkel meg is vitattam,

hogy mi mennyibe kerül,
mik az alternatívák – ka-

gisége, mivel korabeli régiségtárszerűen rendeztem be.

nyarodott vissza a múzeum jövőjéhez a szakember. – Ha

ahol egy múzeum saját magára, saját történetére reflek-

ben, és kiderül, hogy még mindig a tied a nyerő, akkor

Magyarországon 2001-ben ez volt az első olyan kiállítás,

tált. Onnan támadt az ötlet, hogy a Fővárosi Múzeum
eredetileg a Városligetben, a mai Olof Palme-házban
volt, onnan költözött ide. A Palme-ház pedig egy kiállítási pavilon volt, ami az 1885-ös kiállításra készült.
Schmidt Miksa 1935-ben hagyta a fővárosra az épületet,

hat évbe telt, mire átköltöztek, de a háború miatt az első
kiállítás csak 1948-ban nyílt meg. Nekem nagyon tetszett

ez a folyamat, ezért azt a régi állapotot mutattuk meg, a

modernitás előtti kiállításrendezést. Így lett a kiállításnak egy XIX. századi régiségtár jellege.

Szerencsére a műtárgyak viszonylag épségben megúszták a háborút. Egy részük az itteni pincében vészelte át
az ostromot, a többségüket pedig a Bazilika pincéjében

tárolták. Az épület viszont borzasztóan megsérült. Főleg,
mert ’44 novemberében ide költözött a rendőrség, tehát

FotÓk: Szász Marcell

különösen hasznos, mert közben töviről-hegyire megis-

építészettörténetbe is beleártom magam, főleg a Budavá-

kiállítás létrehozása volt. A korábbi már 15 éves volt,
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ták meg az oldalfalakat valamennyire.

katonai célponttá vált. Rommá is lőtték az épületet.

Itt főleg az angolok és az amerikaiak bombáztak. Egyszer járt nálunk egy német turista, aki elmesélte, hogy ő
is itt harcolt.

A templom falai is csak azért maradtak egyben, mert ka-

tonai épület korában, a XVIII. század végén közfalakat

nagyon sok véleményt meghallgatsz egy adott kérdésbízhatsz abban, hogy a saját koncepciód valóban kiérlelt

– folytatta a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese.

– Tehát Szabadics Anita tájépítésszel kidolgoztunk egy

részletes koncepciótervet a kastély környékének rehabilitációjára. Ez egyrészt a terület történetére épít, másrészt

figyelembe veszi a jelenlegi igényeket is. Véleményünk
szerint azt az állapotot kellene rekonstruálni, ami az

1910-es évek közepétől mondjuk a ’20-as évek végéig alakult ki. Schmidt Miksa bútorgyáros 1910-ben vásárolta
meg az egykor a Zichy család által építtetett trinitárius

kolostort, mely a tizennyolcadik század végétől több,

mint száz éven át katonai objektumként működött. A

bútorgyárosé lett a kastély és a körülötte fekvő tizenegy hektáros terület is, melyet angolparkká alakított át.

Az egykori elegáns parkot a korabeli fényképek alapján
pontosan tudjuk rekonstruálni. Azokon a részeken, ami-

ket Schmidt nem formált át karakteresen, épülhetne egy
hatalmas játszótér, ami Attila hun uralkodó fából épült

palotáját idézné fel. Attila egykori favárát ugyanis ezen a
területen sejtették a XIX. században.
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Áll a területen egy izgalmas épületcsoport, amihez egy

A barlang

jai tartoznak. Ebben az együttesben megszülethetne egy

– Az arra járók bizonyára felfigyeltek rá, hogy végre sike-

vá beülhetnének a kiránduló családok. A gyerekeket is

A régi fotókon látható, hogy volt ennek egy fogadóépü-

XIX. századi villa, egy présház és egy másik villa alap-

rült feltárni a kastély alatti barlang Kiscelli úti bejáratát.

gasztronómiai központ cukrászdával, vendéglővel, aho-

lete is, amit az 1860-as években építettek, majd Schmidt

nyugodtan szabadon lehetne engedni a hatalmas zárt te-

elbontotta, mert ő már nem használta. Ezt a fogadóépü-

rületen, anélkül, hogy attól kéne félni, hogy elkószálnak.

letet szintén rekonstruálni kellene, mert mozgássérült

Olyan szórakozó- és kirándulóközpont jöhetne itt létre,

bejáratként működne, illetve az új múzeumi kiállító-

mint a Mammut mögötti Millenáris Park, de sokkal ele-

térbe is ott lehetne kényelmesen bevinni műtárgyakat.

gánsabb, sokkal szebb környezetben.

A barlang maga egy 400 négyzetméteres sziklapince.

Nem messze innen találunk egy, a helyi kőbányászat

Eredetileg természetes üreg volt, amit a XVIII. század-

korában keletkezett hatalmas bányagödröt is, ahol egy

ban kimélyítettek, és valószínűleg már a kolostor építése

szabadtéri amfiteátrumot lehetne kialakítani.

előtt is borospincének használtak. Rakott kőfalakkal ta-

Fejlesztési koncepciónk fontos eleme az Óbudai Egyetem

golták, támasztották meg az üreget. A XIX. században

bevonása. Támogatnák, hogy itt is lehessen egy campus.

további falakat építettek, szintén szakszerűen. A háború

A park megközelíthetőségét is meg lehetne oldani, ha a

után polgári védelmi hely lett. A ’70-es években teleépí-

jelenleg zsákutcaként funkcionáló Podolini utca feljönne

tették a pincét további falakkal, de arra nem gondoltak,

idáig. Ez annál is inkább kívánatos, mivel az itt látható

hogy ezek a rossz minőségű téglák miatt megrepednek.

kálváriát kifejezetten erre az útra komponálták.

Kevesen tudják, hogy négy-öt méter széles promenád

melt kiscelli agyag olyan jellegzetes, hogy létezik egy

utat kitisztítjuk, rendbe tesszük, akkor egy daubneres

században ide jártak az akkori geológusok kutatni, és

visz innen egészen a Montevideo parkig. Ha ezt az
fagyival a kézben egészen a kastélyig lehetne sétálni.

Rendbe kell tenni az utat a Folyondár utcai Vasas pálya
irányába is.

Amikor Schmidt Miksa a kastélyt és a parkot 1935-

ben a fővárosra hagyta, szakemberről is gondosko-

dott. A nevezetes férfiút, aki 1905-től egészen 1961-ig

az épület gondnoka volt, Kobilárcsik Jánosnak hívták.
Több idősebb kollégám még személyesen is ismerte a

rendíthetetlen gondnokot. Tőlük tudom, hogy Kobilárcsik emlékei szerint a park fénykorában elegáns,
lampionos estélyeket rendeztek a hegyen, akkoriban

kifejezetten elegáns helynek számított. Ezt a rangot

szeretnénk visszaszolgáltatni ennek a jelenleg elha-

nyagolt, de csodálatos adottságokkal rendelkező, ma
még Csipkerózsika álmát alvó területnek.

A hely történetéhez tartozik a kő-, illetve a téglagyártáshoz szükséges agyagbányászat is. Az innen kiter-
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ilyen geológiai szakkifejezés is. A bányák miatt a XIX.
a magyar őslénytan tudománya is itt fejlődött ki. Erre

a két hagyományra építve lehetne agyaggal kapcso-

latos kézműves foglalkozásokat tartani a park egyik
épületében.

Fontos hely a magyar képzőművészet történetében
is. A festői hangulatú parkot folyamatosan rajzolták,

festették a XIX. század vége óta. Akvarellek tömege
tanúskodik erről. Az 1950–60-as években a Kiscelli

út 104.-ben egy gyerek-képzőművészeti tábor működött. Sok emberrel beszéltem, aki annak idején idejárt

agyagozni, rajzolni. Tehát létezik egy képzőművészeti

előtörténete is a területnek, amit szintén föl lehetne
eleveníteni.

Reményeim szerint, ha nem is egy menetben, de belátható időn belül megvalósulhat a park felélesztése,

amelynek révén a Kiscelli utca környéke valóságos
paradicsom lehetne.
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Mostanra az utólagos építmények életveszélyessé váltak,

minisztériumot. Gyárosunk megvette, bevagonírozta,

avatkozásra van szükség. Nagyjából a felénél tart a be-

látványos oszlopfő, az egykori Lloyd palota lebontott

aminek az elhárítását idén megkezdtük, de további beruházás. Ha megoldódik a klíma stabilizálása, a rossz

minőségű falak eltávolítása és a betonpadló fölszedése,
akkor válhat a pince múzeumi kiállítótérré.

Múzeum-medence a föld alatt
A mélypincének a múzeumépület alatti szakasza mintegy körülöleli a belső udvart. Ez adta az ötletet ahhoz,
hogy a kastély belső udvarának helyén egy nagyjából

20x20 méteres területen eltávolítsuk a talajt az említett

mélypince szintjéig. Ezáltal létrejönne egy olyan hatal-

mas, összefüggő, de mégis jól elkülönülő egységekre
tagolt medence, ahol optimális körülmények között tárolhatnánk a múzeum tárgyait, illetve keletkezne egy

több mint hatszáz négyzetméteres, rendkívül izgalmas

új kiállítótér is. A felülről megvilágított földalatti térbe a
mélypincéből is be lehetne jutni.

A tervek megvalósítására a miniszterelnökség ajánlotta fel támogatását, szerződést köt velünk a kivitelezésére, és bízunk abban, hogy a főváros a tavalyi,

2014-es közgyűlési határozatának megfelelően biztosítja a fővárosi részt is.

Újrahasznosított anyagok

darabja, de azt már a főváros hozatta ide. Látható itt
olyan oszlopfő is, ami az egykori Nemzeti Színházat
díszítette.

A bejárat utáni padlót fedő hatalmas márványlapokat

is Schmidt hozatta ide a lebontott Koháry–Coburg-palotából. Az idők folyamán sajnos rengeteg eredeti
lap eltűnt vagy tönkrement. Amikor a Corvin-sétány

projekt keretében bontották le a házakat Pesten, valaki megemlítette, hogy a régi bérházakat egyszerűen

szétverik. Odamentem, és láttam, hogy mindent ös�szetörnek, többek között azokat a gyönyörű márványlapokat is, amik a gangokat borították. Kézzel vágott
1x2 méteres, 12 centi vastag márványlapokról van szó.

Az utolsó két ház még bontás előtt állt, amikor odamentem a kivitelezőhöz, és megkértem, hogy szétverés helyett tegye már meg, hogy leemelteti a lapokat

egy munkagéppel, és felhozatja ide. Azt mondta, hogy
rendben, de másfél millióba kerül. Fölhívtam a tardosi

márványbányát, hogy náluk mennyi lenne ez. Géppel

vágva, úgy hogy Dunaalmásról nekem kell ideszállítanom őket, 5 millió forint lett volna. A kézzel vágott

ennél sokkal drágább, az pedig felbecsülhetetlen értéktényező, hogy ezek a lapok 100 éves épületben szolgáltak. Idehozattam őket, van is még 64 négyzetméternyi vörös márvány, amiket be lehet építeni.

Már a főbejárat előtti udvaron látható díszkútnak is érde-

Titkos lépcsők, befalazott szobák

tileg is itt állt, míg le nem vitték a lakótelepre 1961-ben. A

Volt a kolostor kriptájában két befalazott nyílás, amiket

lapotban, de tulajdonképpen ez a szerencséje. Ha itt ma-

egy látványos üveglépcsőt építettünk hozzá, amin ké-

kes története van. Ez a Schmidt-féle műkő alkotás eredeközelmúltig ott gubbasztott, félrebillenve, borzasztó álradt volna, már nem lenne meg. Tele volt az udvar műkő

másolatokkal, amiknek már nyomuk sincsen. Bús Balázs
polgármester azzal a feltétellel adta vissza a kastélynak,

ha az eredeti helyén újra felállítjuk. Ez nagyjából el is készült, újra csobog benne a víz.

A főbejárattól jobbra látható díszes XVIII. századi fa
kapu eredetileg a bécsi hadügyminisztériumot díszítette. Schmidt vásárolta meg és hozatta ide. Tulajdonképpen Bécsből hozatta az egész portált úgy, ahogy

van, amikor 1912-ben lebontották az osztrák hadügy-
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idehozta és beépítette a frissen vásárolt házába. Egy

kibontattam, és előkerült egy körlépcsőház. Föltártuk, és
nyelmesen le lehet menni a kriptába.

A templomnak volt egy gyakorlatilag megközelíthetetlen toronyszobája. Tudtuk, hogy ott van, de be volt falazva a kolostor felé. Amikor feltártuk a nyílást, előkerült

az eredeti ajtófélfa, tökéletes állapotban. Eredetileg itt
karzat volt, mi pedig építettünk egy hidat, ami átvisz a

másik toronyszobába. Korábban az sem volt nyitva, most

ott is le lehet jönni. Közben betekinthetünk a nagy térbe,
fantasztikus látvány!

Vig György
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A nemzet, nemzeti identitás kérdése régóta foglalkoztat-

múzeum

ja a kutatókat. Magyarországon a hatvanas évektől zajlott

Benedict Anderson: Elképzelt közösségek

kiemelkedő művek születtek, mint Szűcs Jenő írásai, ame-

A magyarul is megjelent könyvben a naciona-

vezettek vissza, de elméleti kereteket nyújtottak a tovább-

kulturális produktumaként határozta meg a

egy máig meghatározó diskurzus a nemzetről, s olyan

Képzelt közösségek, magánképzetek

lyek nemcsak a magyar nemzeti identitás gyökereihez

lépéshez is. A Szűcs Jenő által felállított tipológia – vagyis

Privát nacionalizmus Budapest

a különböző történeti korszakokban létező, egymás mellett élő vagy korszakonként változó nemzeti identitások

világos leírása – alapvetően határozta meg a későbbi nem-

Amikor meghallja ezt a címet egy képzőművészetet és múzeumot kedvelő látogató, felteheti magának a kérdést: mit je-

zetről szóló diskurzust. A nyolcvanas évek végén – nem

lent a „privát nacionalizmus”, mi a „képzelt közösség? Vajon egy – a beharangozóban hangsúlyozott – kortárs művésze-

függetlenül a világ minden táján feléledő nacionalizmus-

ti kiállítás miért pont ezt a témát választja? És miért dönt úgy egy múzeumi intézmény, hogy ezt a látogatók elé tárja?

tól – a történészek ismét a nemzet eredetének kérdései felé

fordultak, s számos meghatározó munka született szerte a

világon (Ernest Gellner, Anthony D. Smith, Benedict Anderson stb.), amelyeket a hazai történetírás is felhasznált,

s ami új lendületet adott a történeti, irodalomtörténeti és
végső soron a művészettörténeti kutatásnak is.

A hatvanas években megjelenő múzeumkritikai hullám
eredményeként megváltozott a múzeum helye, szerepe.
A múzeumkritika kétségbe vonta a múzeum abszolút

értékrendjét, a kánon változtathatatlanságát, rámutatott

lizmust és nemzetiséget egy politikai közösség
szerző, amelynek tagjai nem ismerik egymást

személyesen, mégis határozott érzéseik és elképzeléseik vannak saját népükről és más népekről. Nézetei szerint a modern kor terméke

ez a képzeletbeli és virtuális közösség, melynek
egységbe kovácsolását attribútumok, szimbólumok és ceremóniák szolgálják. Az egyes nacionalizmusok saját nemzeti repertoárjukból épít-

keznek, és nemcsak elképzelt nemzetképük, de
még kreált ellenségképük is eltérő. A művészet

és kultúra mindig is része volt a nemzetépítés
folyamatának, s ma társadalmilag elkötelezett

művészek végzik el számunkra, helyettünk a
helyi nacionalizmusokkal – ki-ki a sajátjával –
való szembenézés feladatát.

a múzeum hatalmi reprezentációban betöltött szerepére

és kritikai, önkritikai átértékelésre ösztönözte az intéz-

ményeket. Az ekkor elindult folyamatot a nyolcvanas

A múzeumi kritikai szemlélet egyik fontos vonása, hogy

alapvetése, hogy a múzeum nem csupán egyoldalúan

érvényűek, hanem történeti konstrukciók, s a múzeum

PACI, Adrian (AL/I), Milánó: Az ideiglenes állandóság központja, 2007, videó, 5’29”

évek végén az ún. „új muzeológia” tetézte be, melynek
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információkat és megkérdőjelezhetetlen ismereteket átadó hely, hanem diszkurzív tér, vagyis a társadalmi kérdések megvitatásának színtere. Ekkortól kerültek olyan

témák az érdeklődés fókuszába, mint a társadalmi nem,
az identitás vagy a nemzet. A nemzetet – a történeti kutatásokkal lépést tartva – immár nem mint megkérdőjelezhetetlen, ősidőktől létező entitást vizsgálták, hanem mint
korszakonként változó eszmét.

A nemzeti identitás okkal került napirendre a képzőművészeti múzeumokban is, hiszen a nemzetépítés folyamatában a XVIII. századtól jelentős szerepet játszott a

képzőművészet. A nemzetről való mai fogalmaink jelentős része a XIX. században született meg, s ha képet kell
hozzá társítanunk, azonnal a nemzeti romantika iskolai

tankönyvekből ismert illusztrációi jelennek meg szemeink előtt, ám ritkán gondolunk arra, hogy egy más törté-

neti korszakban más céllal születtek ezek az alkotások, s

mást jelentettek a kortársaknak, mint a kései utókornak.

rámutat arra: bizonyos máig élő képzeteink nem abszolút

feladata, hogy segítsen megismertetni a tényeket, megér-

teni ezeket a folyamatokat, ezzel gondolkodásra, önálló
kérdésfeltevésre tanítsa a látogatókat.

A nemzetről való gondolkodás múzeumi megjelenítése különösen fontos a jelent illetően, hiszen a nemzeti identitás az egyén és a közösség életében egyaránt

jelentős szerepet játszik ma is. Kiállításunk kiindulópontja egy európai uniós program, a Privát Nacionalizmus Projekt volt, amely abból a felismerésből
jött létre, hogy a nemzethez való kötődés a közép- és
kelet-európai régióban erősen foglalkoztatja a kortárs
művészeket. A művek összegyűjtését követően a régió

több városában (Prága, Kassa, Pécs, Drezda, Krakkó,
Pozsony) mutatkozott be a projekt, mindig változó

koncepcióval és művekkel. Az alkotók műveikben a
nemzeti érzület belsővé tételére, „privatizálásának”

folyamatára reflektáltak, vagyis azzal foglalkoztak,

hogyan épül be a nacionalizmus az emberek minden-
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A hidegháború utáni világ abban a hiszemben élt,

privát nacionalizmus projekt
A kiállítás annak a nemzetközi művészeti és
kulturális programsorozatnak a befejező darab-

ja, amely a Pécsett működő Közelítés Művészeti
Egyesület kezdeményezésére jött létre. A felkért művészek és a tizenöt fős nemzetközi ku-

rátorgárda elsősorban a közép- és kelet-európai

régiót, illetve annak vonzáskörzetét képviseli.
Az eddig megvalósult hat kiállítás alatt több
mint hetven művész vett részt a projektben.

A kiállítást az Európai Unió Kultúra Program
2007–2013, a Visegrádi Alap, a Nemzeti Kultu-

rális Alap és az ERSTE Stiftung támogatja. Az
ERSTE Stiftung küldetésének tartja, hogy plat-

formot biztosítson olyan reflexióknak, amelyek
a posztkommunista kelet-európai regionális

identitások, a nacionalista fragmentáció és a
közös kulturális történeti tapasztalatok közötti
ambivalenciákat helyezik a fókuszba. Ennek je-

gyében támogatja az ERSTE Stiftung a Képzelt
közösségek, magánképzetek. Privát Nacionalizmus Budapest című kiállítást és a Visualizing the Nation című nemzetközi konferenciát.

Kurátor: András Edit

Társkurátorok: Leposa Zsóka, Zombori Mónika

Projektvezeto: Varga Rita

hogy a globalizáció korában a nemzetállamok rendszere eltűnőben van, s a nemzet többé már nem meghatározó tényező. A valóságban azonban a nemzet-

közösségek mit sem vesztettek jelentőségükből, és
a nacionalizmus eszmerendszere a második világháború óta sosem volt oly erőteljesen jelen politikai,

társadalmi környezetünkben és különösen mindennapjainkban, mint ma. A „privát nacionalizmus”

meghökkentő szóösszetétele ez utóbbira hívja fel a fi-

gyelmet: a nacionalizmus nem választható el a privát

szférától, s nem is pusztán külső erők kényszeréből
létezik, de meghatározza önképünket, gondolkodásunkat, cselekedeteinket.

A kiállítás elsősorban a nemzeti képzelet tárgyára, tartalmára kíváncsi, s abból indul ki, hogy a politikai moz-

galmak közül a nacionalizmus kötődik legerősebben a
vizualitáshoz: képeken, jeleken, szimbólumokon, mítoszokon keresztül mutatkozik meg, és jelen van a kollektív vágyakban, álmokban, fantáziákban is. A kiállítás
első részében, a Budapest Galériában bemutatott műveken a nemzet-fogalom kialakulásának lépéseivel, a nemzeti képzelet megnyilvánulásaival foglalkozó művek

kapnak helyet, míg a Kiscelli Múzeum Templomtere és
Oratóriuma a nemzetre vonatkozó alternatív képzeteket

bemutató alkotásokat fogadja be. A kiállító művészek ak-

tív és kritikus állampolgárként részt vesznek a „képzelt
közösségek” jelentésének értelmezésében.

A nemzeten belül és kívül, a domináns kultúra határán
képzelt teret hoznak létre, ahol (át) értelmezési és kritikai
lehetőségeket, alternatívát kínálnak.

Kiállításunkkal és a kiállításhoz kapcsolódó programja-

kurátora, András Edit Benedict Anderson politológus-történész nagyhatású, Elképzelt közösségek című
írásából indult ki, s innen származik a kiállítás címe

is. Anderson számára a nacionalizmus fogalom ér-

inkkal párbeszédet kívánunk kezdeményezni nemzeti

identitásról, az idegen és saját, a befogadás és kirekesztés
kérdéseiről, traumákról, társadalmi aktivizmusról. Mert
a múzeum a párbeszéd színtere, ahol olvasunk, látunk,
vitatkozunk, gondolkodunk.

téksemleges, azt a nemzettel kapcsolatos eszmét érti

Róka Enikő, a fővárosi Képtár igazgatója
András Edit, a kiállítás kurátora

alatta, amelyet egy közösség hoz létre anélkül, hogy
annak tagjai ismernék egymást, mégis határozottan

érzéssel telített, s erőteljes mozgósító hatása van. A
kortárs művészek alkotásaikban e „képzelt közösség”

jelentését értelmezik, szembenéznek saját kötődéseikkel, közösségük múltjával és jelenével.
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(A kiállítás december 13-ig látható a Kiscelli Múzeumban és a
Budapest Galériában.)

FotÓ: Szász Marcell

napi életébe. A projekt záró, budapesti kiállításának
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múzeum

Száz évvel ezelőtt, 1915 őszén jelent meg először Kas-

tározottan avantgárdnak nevezhető: a kiállítótermekben

zeumban 2015. november 8-ig látható időszaki kiállítás

szerre művészeti és politikai állásfoglalásként értelmez-

sák Lajos A Tett című folyóirata, amelyről a Kassák Múszól. Igaz, hogy a tárlat a centenárium alkalmával nyílt

Dobó Gábor – Szeredi merse Pál:
Jelzés a világba: háború avantgárd Kassák

meg, mégsem csupán visszaemlékezik Kassák alakjára,

és nem is ünnepli a művész nagyhatású folyóiratát, A
Tettet. Éppen ellenkezőleg, a Jelzés a világba: háború ∩

avantgárd ∩ Kassák című kiállítás az árnyalatokra kíván-

csi: arra, hogy mit jelentett A Tett száz évvel ezelőtt, és
arra, hogy mit mond a folyóirat a mai látogatóknak.

Ennek megfelelően a kiállítás nézőpontja egyszerre

történeti és kortárs. A Jelzés a világba nagyszabású forrásfeltárásra épülő tárlat,

amely A Tett-tel kapcsolatos egy-egy fontos prob-

lémát világít meg. Ezek a

problémák azonban nem
a Kassák-kutatással kapcsolatos

részkérdések,

érzékeny az árnyalatokra: nem hallgatja el, hogy A Tett
sok szempontból jobban hasonlított saját korának folyóirataihoz, mint magának Kassáknak a későbbi, vizuáli-

san és tartalmilag egyaránt radikálisabb kiadványaihoz,

például az 1916-tól tíz éven keresztül megjelent Ma című
laphoz. A Jelzés a világba azt is hangsúlyozza, hogy A
Tett nem jöhetett volna létre máshol, csak 1915-ban és
1916-ban Budapesten. A múzeumban (Magyarországon
egyébként

először)

kiál-

lított olasz futurista, né-

met expresszionista, svájci

dada és francia avantgárd
kiadványok

hatása

nyil-

vánvaló Kassák lapjára, de
a különbségek is szembe-

tűnőek, ami a vizualitást,

szakma érdeklődésére tarthatnak számot. A Tett című

a háborúval kapcsolatos állásfoglalást vagy éppen a ter-

első világháború elején jelent meg, nagyon is figyelem-

A Jelzés a világba azonban nemcsak arra kíváncsi,

folyóirat egy tágabb kontextusba illeszkedett, hiszen az

jesztés módját illeti.

mel kísérve a háborús eseményeket. A kiállítással kap-

hogy mi volt A Tett szerepe száz évvel ezelőtt, hanem

háborúhoz való viszonyát vizsgálták. Ebből következik,

sa Rudas Klára képzőművész dizájnjának köszönhetően

csolatban végzett kutatások is Kassák folyóiratának a
hogy a Jelzés a világba című tárlat hasonló kérdéseket

tárgyal, mint a többi külföldi és magyar első világhá-

borút feldolgozó kiállítás – de különleges nézőpontból.
A látogató a kiállításon A Tett-tel a korabeli tömegsajtó
összefüggésében találkozik. A tárlat azonban szokatlan
megközelítésből tárgyalja a korabeli média szerepét: egy

akkoriban egyedülállóan elkötelezett és következetes
háborúellenes lap, Kassák Lajos A Tett című folyóiratának szempontjából, hogyan viszonyult Kassák a (nagy-

részt háborúpárti) napilapokhoz, ugyanakkor miként
vélekedtek a tömegsajtó képviselői Kassák tevékenységéről. Azonban nem az első világháború az egyetlen kérdés, amelyhez ez a kiállítás kapcsolódik.

A Jelzés a világba arra is kíváncsi, hogy mennyi-

FotÓ: Rosta József

hető szövegeket és vizuális elemeket. A tárlat azonban

„Kassák 12 pontba foglalt
manifesztumában, A Tett programjában
egyértelműsítette, hogy álláspontjuk
háborúellenes...”

amelyek csak a legszűkebb

130

láthatunk programadó kiáltványokat csakúgy, mint egy-

ben jelentett újítást (és mennyiben nem) az első magyar

avantgárd folyóirat, A Tett az úgynevezett „konzervatív”

arra is, hogy az mit mond nekünk ma. A tárlat vizualitáösszetéveszthetetlenül kortárs. Rudas Klára rendhagyó
módon infografikákba ágyazta a korabeli kiadványokat

és műtárgyakat, amelyek így egyaránt jelentik saját magukat, és válnak értelmezhetővé egy kapcsolati hálóban,

egymáshoz való viszonyukban. A kiállítás vizuális kód-

jai tehát könnyen megfejthetők a mai látogatók számára.

Maga a kiállításon bemutatott anyag, vagyis A Tett és
a lapot ért kritikák is aktuálisak. Kassák 1915–1916-ban

egyedüliként állt ki lapjával a háború ellen, aminek következtében az országos sajtó össztűz alá vette a folyóiratot. A kritikusok Kassákot és A Tettet hasonló retorikai

eljárásokkal bélyegezték meg, mint tíz évvel annak előtte a szintén idegenként érzékelt Ady Endrét, de a verbális agressziónak ezek a száz évvel ezelőtti példái a mai
újságolvasók számára is ismerősek lehetnek.

A kiállítás előkészítése során A Tettet saját politikai

vagy az esztétizáló modernség fórumait jelentő lapok-

és kulturális környezetében értelmeztük. Alapkutatá-

bemutatja azokat a stratégiákat, amelyek miatt A Tett ha-

tációk, hanem kifejezetten a kortárs források feltárására

hoz képest (utóbbira ismert példa a Nyugat). A kiállítás

sunk így nem visszaemlékezések és utólagos interpre-
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irányult. Korábban a magyar avantgárdról írott össze-

A Tett megszüntetésének apropóját ténylegesen há-

kön mutatjuk meg azokat, összevetve A Tettben megje-

rendeli alá magát egyetlen művészeti „izmusnak” sem.

október 2-i végzésének értelmében a lap megjelentetését

mellé helyezésével arra a kérdésre kerestük a választ, mi

mozgalomként” értelmezte A Tettet, íróit ugyanazokkal

foglaló igényű művekben A Tett jelentőségét beárnyé-

borúellenessége szolgáltatta: a Belügyminisztérium 1916.

Kassák saját önértelmező és visszatekintő műveiben

és terjesztését „a hadviselés érdekeit veszélyeztető tar-

kolta a Ma 1916–1925 között megjelent tíz évfolyama.

szintén hangsúlyozta első lapjának jelentőségét. A törté-

nészek a lap tárgyalását gyakran a következő két elem
felidézésére korlátozták: A Tett volt Kassák első folyó-

irata, melyet háborúellenessége miatt betiltott a cenzúra
– mindezzel teret adva a Ma megszületésének, melynek

kényszerűen-tudatosan vállalt, kevésbé politika- és sokkal inkább képzőművészet-orientált programja – vis�-

szatekintve – következetesebben felelt meg a berlini

expresszionista folyóiratok, elsődlegesen a Der Sturm

és a Die Aktion szellemiségének. Ezzel a leegyszerűsítő
eljárással szemben A Tettben megjelent verseket, novellákat és politikai írásokat olvasva egy sokkal összetettebb folyóirat képe rajzolódott ki előttünk, melyekben

a magyar avantgárd később kanonizált vezéralakjainak

útkeresése is kiválóan tetten érhető. Célunk tehát az
volt, hogy A Tett történetét feldolgozva és bemutatva

„kinyissuk” a folyóiratot a látogatók számára, egyúttal
értelmezési keretet is nyújtsunk annak közelebbi megértésének. Többek között ennek érdekében döntöttünk

amellett, hogy a kiállításban látható műveket: elsődlegesen folyóiratokat, napilapokat és könyveket nem esztétikai minőségükben, azaz műtárgyként, hanem doku-

és miért került Kassák folyóiratába. A kérdésre adható

válasz ugyanakkor sokkal érdekesebbé vált azáltal, hogy

talmára” hivatkozva tiltották be. Kassák folyóiratának

nem az egyes művészek nevét helyeztük el egy koordi-

két hónappal korábban megjelent, úgynevezett „inter-

náta-rendszerben, hanem a pontos műveket, amelyek

nacionális száma” volt az, amely a több fronton háborút

köré az eredeti megjelenési helyük is különböző kontex-

vállaló Monarchiában megerősödött cenzúra figyelmét

tusokat rajzol. Ahogy A Tett, úgy a nemzetközi művek

felkeltette. Kassák stratégiája nem a nyílt háborúellenes

esetében is számolnunk

propaganda volt: álláspontját sokkal bonyolultabb mó-

kell azzal, hogy az egyes

don fejezte ki. Az „internacionális szám” mintegy har-

művek elhelyezése nem

minc oldalán kizárólag olyan, külföldi művészektől kö-

véletlenszerű, hanem tu-

zölt magyarra fordított verseket és novellákat, valamint

datos szerkesztői döntés

reprodukciókat közölt, akiknek nemzete háborúban

eredménye volt. A pontos

állt az Osztrák-Magyar Monarchiával. Az antant orszá-

forrásmeghatározás során

gokból származó költők, írók és képzőművészek művei

vált például nyilvánvaló-

ugyanakkor nem kifejezetten háborúellenesek – mi több,

vá, hogy a német expres�-

a közölt művészek közül többek egész életművében sem
tematizálódik az első világháború. A háborúellenes ál-

szionizmus éppen annyira

el, hanem azzal, hogy az egyes művészek nemzetiségét

kozódását, mint az olasz

meghatározta Kassák tájé-

lásfoglalást Kassák nem a közölt művek tartalmával érte

futurizmus vagy a háború

minden esetben feltüntette. Az első oldalon olvasható,

előtti évek párizsi avant-

Jelzés a világba című kiáltvány jellegű írás előszavában

gárdja. Mi több: a legfon-

– amely a kiállítás címét is szolgáltatta – egyértelműen

tosabb háborúellenes exp-

antimilitarista üzenetet közvetített.

resszionista lapra, a Die

A kiállítás az „internacionális számban” közölt mű-

mentumként állítjuk ki, és egyúttal az „infografikák”

vekből kiindulva A Tett nemzetközi horizontjának fel-

„kompozíciókként” mutatjuk be.

az egyes művek forrásait, és eredeti megjelenési helyü-

rendszerébe ágyazva egész falakat beterítő, összefüggő

lent fordításukkal. A nemzetközi összefüggések egymás

Aktionra (amely címében
közeli

dolgozására vállalkozik. A kutatás során megkerestük

lapjának)

rokona

nincs

Kassák

közvet-

len hivatkozás A Tettben.

Kassák ugyanakkor kommentár nélkül közölte az

olasz F. T. Marinetti futurista szabadversét a líbi-

az 1915 nyarán a Monarchiával szemben hadba szálló
„áruló” olaszokat (azaz futuristákat).

A Jelzés a világba nem lezárni kívánja a Kassákkal

kapcsolatos kérdéseket, hanem éppen ellenkezőleg, több
irányba is meg szeretné nyitni ezt a problematikát. A tár-

lat közvetlen folytatása egy
Kassák következő lapjáról, a

Máról szóló kiállítás lesz. A
Ma budapesti időszakában

szorosan nyomon követte

az első világháború utolsó
éveit, majd a világháború

elvesztésének időszakát, végül pedig a kultúrtörténetileg is fontos Tanácsköztársaság napjaiban jelent meg,

amíg a rezsim papírhiányra
hivatkozva

lehetetlenné

nem tette a lap további publikálását. A Jelzés a világba
nemzetközi távlatait egy

visegrádi országok kutatóinak részvételén alapuló
háromnapos

konferenciá-

val nyitottuk meg. A több
mint tíz külföldi intézmény

kutatóinak részvételével, a

régió avantgárd folyóirataival kapcsolatban zajló Local contexts / International

networks című esemény kitűnő alkalom volt Kassák mun-

kiáltványának mellékleteként jelent meg „röplap” for-

is. És ami a legfontosabb: a Kassák lapjaival kapcsolatos

májában: a futurizmus kiemelt, emblematikus művének
tekinthető. Kassák és társai saját verseikben is közel

FotÓ: Kassák Múzeum

a negatív képzetekkel bélyegezte meg, mint amelyekkel

ai háborúról (a „tripoliszi csatáról”) Csata: súly + szag
címmel. A vers eredetileg a futurista irodalom technikai
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A kortárs sajtó mindettől függetlenül „magyar futurista

kerültek a futurizmus formai nyelvéhez, ugyanakkor
tartalmi, ideológiai kérdésekben nyíltan elhatárolódtak

Marinettitől. Kassák 12 pontba foglalt manifesztumában, A Tett programjában egyértelműsítette, hogy álláspontjuk háborúellenes – szemben a futuristákéval –, va-

lamint azt is kijelentette, hogy A Tett „új irodalma” nem

kásságának nemcsak hazai, de nemzetközi elhelyezésére

munkánkkal a nagyközönséget is meg kívánjuk szólítani

– nemcsak kiállítások rendezésével, hanem a kiállításban
zajló programok (köztük tárlatvezetések, családi napok és

múzeumpedagógiai foglalkozások) és internetes felületek
(köztük digitalizált Kassák-lapok) segítségével is.

(A kiállítás november 8-ig tekinthető meg a Kassák Múzeumban.)
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Játssz!

A játék népszerűsége csúcsát a ’20-as, ’30-as években érte

1938-ban másodszor is Európa-bajnok lett a magyar csapat.

vá, Magyarországon is a klubokban terjedt el.

háború miatt, másrészt a háború után nem tartozott az el-

el. A helyi klubokban vált a középosztály kedvelt játéká-

„A húszas évek szalonjaiban és kávéházaiban már egész

Kávéházakban és szalonokban verték a blattot

széles társadalmi rétegeket reprezentáló társaság ’verte a
blattot’, és az auction bridge (a gémért járó jutalompontot
akkor is megkapta a felvevő, ha csak kevesebb ütésre vál-

Kis magyar bridzstörténet

lalkozott) népszerűsége is rohamosan terjedt.” (Homonnay Géza: A magyar bridzs krónikája)

A klubjáték mellett megjelent a versenybridzs is. 1931-

A bridzs aránylag új játék. Világhódító útjára az előző század elején indult. Elődje a whist nevű kártyajáték volt.

ben megalakult a Magyar Bridzs Szövetség, és felbuk-

A bridzs végső szabályait 1925-ben alkotta meg Harold Stirling Vandebilt. Ez kiállta az idők próbáját, a mai napig

kant az első szakfolyóirat, a Bridge Újság. Az auction

szinte ugyanabban a formában játsszuk.

bridzs helyét egyre inkább átvette a contract bridzs, a
mai napig játszott versenybridzs.

„Csak mutatóban, 1931 novemberében az alábbi auction bridge versenyek voltak Budapesten: Országos Ka-

szinó háziversenye, Budai Polgári Kör páros versenye,
Szigetklub szerencseversenye, Egyesült Lipótvárosi

Ottlik Géza a Margitszigeten rendezett nemzetközi bridzsverseny résztvevőjeként, 1979. január 24. FotÓ: pim

Polgári Kör párosversenye, Ferencvárosi Torna Club
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teniszszakosztályának bridge versenye a Hungária
Szállóban, Opera-szalon versenye, Szabadság Kávéház

szalonjának páros versenye, Bristol Szálló szerencse-

Utána sok évre háttérbe szorult a bridzs, egyrészt a világismert sportok közé.

A versenybridzs sok nehézséggel küzdve szervezte újjá
magát. Hivatalos sporttá csak 2002-ben vált, amikor be-

jegyezték a Magyar Bridzs Szövetséget országos sportági
szakszövetségként. Nemzetközi versenyeken és világversenyeken addig is indultak magyar játékosok, de érmes helyezést nem értek el.

2004-ben Prágában a magyar ifjúsági válogatott bronzérmes lett az Európa-bajnokságon. Legnagyobb sikerünket

2012-ben értük el. A magyar senior csapat első lett a Bridzs
olimpián. A csapat tagjai: Bárány György, Dumbovich Miklós, Kovács Mihály, Magyar Péter és Szappanos Géza.

Napjainkban a bridzsklubok második virágzásukat élik,

elsősorban Budapesten. Több évtizedig egyetlen bridzsklub működött Budapesten, az Építők Műszaki Klubjában,

heti egyszeri játéklehetőséggel, Zánkay Péter vezetésével.
Jelenleg majdnem minden kerületben van bridzsklub, van

ahol társasági játék, van ahol versenyszerű keretek között.

versenye, Hungária Szálló Skerlee báró szalonjának
versenye, Kovács Kávéház bridgeszalonjának versenye, a Dunakorzó bridgeszalon versenye. Mindegyiken 40–60 pár vett részt, de kevés olyan pár volt, amely
a felsoroltak közül több versenyen is játszott. A pesti

A III. kerületben három klub is várja
a játékosokat és az érdeklődőket

újságok szinte mindegyikének volt 'bridge' rovata” –

Óbudai Bridzs Klub

1932-ben a szövetség megrendezte az első országos csa-

1036 Budapest, Kiskorona u. 7.

írja Homonnay.

Óbudai Társaskör

patbajnokságot. Ezen több mint 600 játékos vett részt. A

Klubvezető: Reichardt Géza (tel.: 20/946-6876)

döntőben 32 vidéki és 32 budapesti csapat mérte össze

erejét. Még ugyanebben az évben sor került az első hiva-

Játéknap: kedd 17:30–21:00

talos válogatott mérkőzésre. Berlinben a magyar csapat

Óbuda-Óhegy Bridzs Klub

kerre sem kellett sokat várni. 1934-ben Bécsben a magyar

1037 Budapest, Toronya u. 33.

legyőzte a német válogatottat. Az első nagy magyar si-

Óbuda-Hegyvidék Kultúrház

csapat megnyerte a csapat Európa-bajnokságot. A csapat

Klubvezető: Raksányi György (tel.: 30/948-4458)

tagjai: Cohen Rafael, Keleti Andor, Décsi László, Alpár
Imre, Klór László és Leitner Ferenc. Érdekesség, hogy a

Játéknap: szerda 18:00–22:00

versenyről Ottlik Géza fiatal újságíróként tudósította az

3K Bridzsklub

1937-ben világbajnokságot rendeztek Budapesten, mely

1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.

egyik budapesti napilapot.

Óbudai Kulturális Központ

egyben csapat Európa-bajnokság is volt. A magyar csapat

Klubvezető: Deák Katalin (tel.: 70/210-3247)

az Európa-bajnokságon harmadik lett, a páros világbajnokságot pedig a Kovács László–Poór Andor pár nyerte.

Játéknap: szerda 9:30–12:30 (társasági játék)
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A mai leosztás:

K64

sa, Nyugat a pikk ászon kívül nem üt többet. A felvevő üt

a felvevő? Van biztosabb megoldása is.

A treff királlyal kézbe kell mennie, és pikket kell hív-

ABT6

nia a király felé. Nyugat megint nem üthet be ászával.

Ha beütne az ásszal, a felvevőnek lenne két pikk ütése.

É

AK9865

előbb megszökteti a királyt, majd impasszt ad a tízessel a
bubi ellen, ütni tud a dámával is. De miért kockáztasson

B7

AT

kőrt kell hívni az asztalról a bubihoz. Nyugat üthet a kőr

egy kis szerencsével megszerezhető ez a két ütés. Ha

KD54

AB2

Ezzel van hét ütése, már csak kettő hiányzik. Pikkben

9875

Ny

K

98762

Így kénytelen kicsit tenni, és a felvevő üt a királlyal. Egy

újabb ütéssel közelebb került céljához, a felvétel teljesítéséhez. A kilencedik ütést már könnyű lesz megszerezni,

ásszal, de a felvevőnek még mindig megvan a káró fogánégy treffet, két kárót, két kőrt és egy pikket.

A felvevő azt használta ki, hogy Nyugat nem üthetett be
azonnal egyik ászával sem, mert ezzel ütést ajándékozott

volna a felvevőnek, pontosan annyi ütést, amennyivel

teljesíteni tudta volna a felvételt. Végül az ütéskihagyás-

sal sem tudta megakadályozni a felvevőt, hogy a hiányzó
ütéseket kidolgozza.

Hajlik Gábor

2
984

73
D

DT3
B3
DT43
KD52

Licit:

Ny

É

K

passz

3szan

vége

1

kontra

passz

D

2szan

A felvevő feladata, hogy kilencet üssön adu nélküli já-

ellenfél hagyná, tudna ütni két kőrt és egy pikket. A prob-

játékot. Szanzadu felvételben meg kell számolnia, hogy

ász Nyugatnál van. Amikor a felvevő megpróbálja kidol-

tékban (szanzaduban). Alaposan meg kell terveznie a
hány biztos ütésre számíthat, és melyik színben vagy
színekben tudja megszerezni a hiányzó ütéseket. Arra is

figyelnie kell, hogy az ellenfél egy-egy pillanatban hány
ütést tud lehívni. Nem adhatja ki az ütést, ha az ellenfél
meg tudja buktatni a felvételt.

Ebben a leosztásban Nyugat a káró ásszal indul. A káró

királlyal folytatja, majd harmadszor is kárót hív. Terve,
hogy a két nemes ász beütésével felmagasítsa káró színét, és így buktassa meg a felvételt.

A felvevő a harmadik kárót megüti a káró tízessel, és játéktervet készíthet. Lesz két káró és négy treff ütése. Még

három ütést kell szereznie a teljesítéshez. Hogyan? Ha az
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léma az, hogy a licit alapján valószínűleg mindkét hiányzó

gozni kőr ütéseit, a bubit Nyugat megüti az ásszal, és ne-

gyedszer is kárót hív. Ezzel felmagasít két kárót a kezében,
és a pikk ásszal ütésbe kerülve le is tudja hívni őket. Így
Nyugat előbb üt ötöt, mint a felvevő kilencet. A felvevő nem
jut hozzá pikk ütéséhez, megbukja a felvételt. Hogyan tudja

elérni a felvevő, hogy ő üssön előbb kilencet, mint az ellenfél ötöt? El kell kerülni, hogy Nyugat megüsse kőr bubiját.

A káró tízes ütés után a felvevőnek kis kőrt kell hívnia

a király felé. Ha Nyugat beüt az ásszal (esetleg szingli a
kőr ásza), a felvevő azonnal hozzájut három kőr ütéshez,

a hiányzó három ütéshez. Nyugat nem üthet be az ásszal,
kis kőrt kell tennie, a felvevő üt az asztalon a királlyal.
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Játssz!

Dr. Medvegy Nóra és Gyimesi Zoltán az egyik legismer-

vezetőként. Közben mindvégig sakkozott, igaz, 2010 óta

magyar bajnok, kétszeres olimpikon, női nagymester és

ket szünetelteti. A „csúcson”, 2004-ben a női világrang-

tebb sakkozó házaspár Magyarországon. Nóra kétszeres
a férfiak között is nemzetközi mester. Zoli is nagymester

Egy nagyon kedves óbudai sakkcsalád

természetesen, magyar bajnok, világbajnokjelölt, négyszeres olimpikon. Mégsem ez a különlegességük, hanem az, hogy annak ellenére, hogy a világ sakkelitjének

A versenysakk is lehet hobbi

tagjai, a sakk, amely ma is nagyon fontos az életükben,

„csak” hobbi, szabadidős foglalkozás, játék, nem a megélhetés forrása ebben a családban.

A gyerekek általában úgy kezdenek sakkozni, hogy az édesapjuk megtanítja nekik a lépéseket. Több testvérnek is egy-

Nagyszombat utcai lakásukban természetesen hatalmas

szerre. Ha az egyik elkezd versenyezni, akkor a többiek is követik. A sakkozók nyüzsgő társaságában pedig szerelmek,

kupa- és éremtömeg található. Gyarapodhat még a gyűj-

kapcsolatok alakulnak ki, ezek gyakran végződnek házassággal. Így keletkeznek a 3–6 fős sakkcsaládok, amelyekből elég

temény, hiszen a harmadik

sokat ismerünk. Az óbudai kilenc fős sakkcsalád azonban, amelynek több tagja a világ élvonalába is eljutott, egyedülálló

nemzedék is elkezdett ver-

a világon. Mindnyájan a harmadik kerületben élnek. E cikkünkben elkezdjük Medvegyék és társaik bemutatását.

senyezni.

A történet Dr. Medvegy
Mihállyal, a neves kardiológussal és rovarszakértő-

vel kezdődik, aki maga is
versenysakkozó volt, gye-

inkább már csak csapatban játszik, az egyéni versenyelista 45. helyén állt, de még ma is a hatodik a magyar női
mezőnyben, és ha ráérne edzőtáborozni, természetesen
tagja lehetne a női válogatottnak.

Hogyan lehet élsakkozónak lenni, három diplomát szerezni, vezető állásban dolgozni, három gyereket szülni

és felnevelni? A különleges képességek és akaraterő
mellett a sakk is sokat segített ebben. Miként kell a lehetőségek közül az optimálisat kiválasztani, minden
szituációban nyerésre törni, a rendelkezésre álló időt jól

„A Medvegy–Gyimesi családban
a sakkozás – és minden más,
a matematika, a rejtvényfejtés,
az egész élet – lényege a magas szintű
problémamegoldó gondolkodás.”

rekeit pedig természetesen

beosztani – ezekre a sak-

kozás, kiváltképp a magas
szintű

versenysakkozás

tanít meg a leghatékonyabban Nóra szerint is.

Gyimesi Zoltán Kecskemétről indult. Már a korosztályos

világversenye-

ken érmeket szerzett, 18

megtanította a játékra. Az elsőszülött Nóra, utána öccse,

évesen pedig ezüstérmes lett a magyar felnőtt bajnok-

senyezni kezdtek. A két idősebb testvér a legmagasabb

lágbajnokságon túljutott az első körön Conquest legyő-

Medvegy Zoltán és húga, Judit is ügyesen játszott, verszintig jutott, nagymesterek lettek, és Judit is ott van a

világranglistán. Mindhárman sakkozó házastársat „importáltak”. Medvegyné Balogh Emese női FIDE-mester, Judit férje, Könnyű János pedig nemzetközi mester.

Mindhárman a sakkcsapatáról most is híres Árpád Gimnáziumba jártak. Kivétel nélkül óbudai lakosok ma is.

Nóra a gimnázium után orvosi egyetemre ment, utána

pedig még jogi és közgazdasági diplomát is szerzett. Jelenleg a gyógyszer-értékesítésben dolgozik marketing-

ságban. 24 éves korára eljutott a csúcsra: a kieséses vizésével, és csak a világklasszis Shirov állította meg. A
következő évben részese volt Bledben a magyar olimpiai sakkválogatott ezüstérmet eredményező sikerének,

ugyanott egy nagyon erős nyílt versenyt is megnyert.

2005-ben, talán legsikeresebb évében magyar egyéni

bajnoki címet, rapid Európa-bajnoki címet szerzett, és
megnyerte az Európai Unió bajnokságát is. Csapatbajnoki címeinek száma 12.

Amikor a legjobban ment neki, a világranglistán a 71.

helyen állt, 35 éves korában, az emberélet útjának felén

úgy döntött, visszavonul. Érzése szerint már nem tu-

dr. Medvegy Nóra
(Tatabánya, 1977. március 29.) orvos, jogász,
közgazdász, magyar sakkozó, női nemzetközi
nagymester, férfiak között nemzetközi mester,

családi fotó

U18 korosztályos és kétszeres felnőtt női magyar
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bajnok, U18 korosztályos Európa-bajnoki bronz
érmes, kétszeres sakkolimpikon.

dott volna tovább fejlődni, nem látott a maga számára

igazi perspektívát a versenysakkban. A közvéleményt

sokkolta ez a döntés (akkori értékszámával, 2674-gyel
ma a harmadik helyen állna a magyar ranglistán!),

nemigen értettük az okát. A mai Gyimesi Zoltán azonban kiegyensúlyozott, tevékeny, boldog ember, és ez
meggyőz szokatlan döntésének helyességéről.

A pénzügyi életben kezdett tevékenykedni, ahol az előbb

említett sakkozói erények sokat segítenek a siker elérésében. Folytatja többi hobbiját, a logikai rejtvényfejtést és
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a sudokut. Mindkettőben magyar bajnok és világbajnoki

(5. és 12.) helyezett. Idén is ő nyerte a logikai rejtvényfejtő
magyar bajnokságot, igaz, két fő konkurense nem indult,
mondja szerényen.

Nézzünk meg egy szép Gyimesi-partit
a győztes elemzésében!

lág élmezőnyének játszmáit lejátssza, elemzi. Gyakran

Gyimesi Zoltán – Bistric Faruk (Bosznia, 2008)
Benoni védelem

áll kötélnek. Saját gyerekeivel viszont foglalkozik, júni-

1. d4 Hf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. Hc3 d6 5. e4 Fe7 6. g3 0-0 7. Fg2

portos magyar bajnokságon.

le sötét a vezérszárnyat, a másik oldalon is hátrányban

A sakktól sem szakadt el. Követi az eredményeket, a vikérnek tőle szakvéleményt. Edzőnek is hívják, de ritkán

usban, Lellén ő volt Péter és Flóra szekundánsa a korcsoPéter, a legnagyobb gyerek (13) a korcsoportos magyar

bajnokságon idén szerzett 4. helyével érte el eddigi legna-

Ha6 8. Hge2 Hc7 9. 0-0 a6 10. a4 b6 11. Bb1 a5 (Hiába zárja
van.) 12. f4 Hd7 13. Fe3 exf4 14. gxf4 Ff6?

gyobb sakksikerét. Az ő igazi területe a matematika, job-

A sakkozók között vannak rámenős, agresszív, gyakran

Medvegy Nóra – Vidéki Sándor (Harkány, 1993)

az ellenfél legyőzésének állandó vágyán alapszik. Nóra

Vxh7+! és sötét feladta, mert 28. – Kxh7 29. Bh3+ Kg8 30.

kellemetlen egyéniségek. Hiába, ez a játék a küzdelmen,

27. – Vb5? (27. – h6 után sötét nem áll rosszabbul.) 28.

és Zoli azonban nem ilyenek. Barátságosak, kedvesek,

Bh8+-kal mattot kap. 1:0

mindenkivel jó kapcsolatokat ápolnak. A jó minőségű
élet, egy érdekes új gondolat vagy a kellemes légkörű
otthon többet ér számukra, mint egy újabb győzelem.

Köztudott, hogy a sakkjáték művészet, tudomány és

sport is. Vannak, akik kegyetlen, megalkuvás nélküli
küzdelemnek fogják fel. Mások a szép megoldásokat

élvezik, esztétikai örömöt lelnek benne. A Medvegy–

Gyimesi családban a sakkozás – és minden más, a matematika, a rejtvényfejtés, az egész élet – lényege a ma-

ban érdekli, mint a sakk. Ebben az évben már négy matek-

gas szintű problémamegoldó gondolkodás. És ez nagy

versenyt nyert. Öccsével együtt a Veres Péter Gimnázium

örömet tud szerezni.

tanulója. Felmerült a Fazekas a matek miatt, de nagyon

Szabolcsi János

jól érzi magát a Veresben, maradt. Gergely (11) sportága a

kenu, ő nem sakkozik. Flóra (9) viszont elkezdte látogatni
Guba Miklós edzéseit az Óbudai Sakkiskolában, kedvet

E számunk három kombinációja is a bemutatott család-

Vajon kinek a stílusát fogja követni az új nemzedék? Mert

használják ki.

tól származik, ellenfelük hibás lépését frappáns módon

kapott, és idén tavasszal versenyezni kezdett.

Nóra és Zoli sakkstílusa nagyon is különbözik. Gyimesi
nagymester vezérgyaloggal nyit, pozíciós sakkozó, higgad-

Gharaian – Gyimesi (Belfort, 2012)

Gyimesi Zoltán – Czebe Attila (Ohrid, 2001)

tan építkező stratéga. Nagy kedvence a végjáték. Nóra szerint kimagasló végjátékedző lenne, ha ambicionálná. Nóra

Kf3? (Egy perc gondolkodás után villant be a meglepő

vadabb, taktikusabb, támadó sakkot játszik, a királygyalog-

mattkép, amely egyben pályafutásom utolsó lépése is

34. – Va6? Itt három lépéses mattot jelentettem, mire ellen-

lett.) 1. – He1+! (És világos – látva a kétlépéses mattot –
54. Ke3 f4+ 55. gxf4+ 56. gxf4+ és matt – feladta.) 0:1

gal nyit. Megnyitási repertoárjuk sötéttel is egészen más.
Mióta Zoli készíti fel feleségét a csapatbajnoki meccsekre,
bele kellett magát ásnia a szicíliai védelembe.

Gyimesi Zoltán
(Kecskemét, 1977. március 31.) magyar sakko-

zó, sakkedző, nemzetközi nagymester, ötszörös
korosztályos magyar bajnok, U20-as sakkvilágbajnokság 3. helyezett, Európai Unió bajnok, ra-

pidsakk Európa-bajnok, magyar bajnok, magyar
rapidsakk- és villámsakkbajnok, több nemzetkö-

zi verseny győztese, négyszeres sakkolimpikon
(1998, 2002–2006), a sakkolimpiai 2. és 5. helye-

zett csapat tagja, 2001-ben világbajnokjelölt.
1992-ben szerzett nemzetközi mesteri, 1996-ban
nemzetközi nagymesteri címet.
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felem feladta. (35. Vh5+! g6 Vxh7+ Ke8 36. Ve7+ matt. 1:0

15. e5! Fe7 (15. dxe5-re 16. d6 tisztet nyer.) 16. e6 Hf6 17.
f5 (Álomállás világossal. Sötét figurái teljesen beszorultak, csak tisztáldozattal juthatna némi levegőhöz.) 17. –

Hg4 18. Ff4 Fg5 19. He4 Fxf4 20. Hxf4 He3 21. Vh5 fxe6 (A

bástya elfogadása is csinos matthoz vezetett volna: 21.
– Hxf1 22. Hg5 h6 23. Vxf7+! Bxf7 24. exf7+, majd 25. Hg6

matt.) 22. fxe6 He8 (22. – Hxf1 23. Hg5! Bxf7 24. Vxh7+
Kf8 25. Vh8+ Ke7 26. Vxg7+ Ke8 27. Bxf1 Bxf1+ 28. Kxf1

Fxe6 29. Hxe6 Hxe6 30. dxe6 vagy 28. – Ve7 29. Vg6+ Kd8
30. Hf7+ Ke8 31. Hxd6+ Kd8 32. Hf5 volt világos nyerő

terve, bár más megoldások is vannak.) 23. Bf3! Hxg2 24.
Kxg2 Fa6? (Elnézést, de már teljesen reménytelen volt
sötét állása. Most csinos áldozat tesz pontot a játszma

végére. 25. Vxh7+! (Sötét nem várta be a mattot 25. –
Kxh7 26. Bh3+ Kg8 27. Hg6 után, hanem feladta.) 1:0.
***

A feladványok megfejtését a következő számban közöl-

jük. A nyári szám feladványainak megoldása: I. 1. Kh1!
Vf1+ 2. Fg1 II.1. – Bf2+! A harmadik ábra hibásan jelent
meg, elnézést kérünk!
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kedvenc

Aquincum

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Gyimesi László költőt kértük fel.

Aranyhegy
Belső-Óbuda
Békásmegyer
Békásmegyer-Ófalu

földrajzi hely

Óbuda, a Balaton-felvidék Füredtől Keszthelyig

víz

Balaton

évszak

Kora nyár

étterem, kocsma

Rozmaring / Faház

étel, ital

pörkölt, paprikás csirke nokedlivel / Száraz vörösborok

szín

kék

növény

muskátli, talán

állat

fecske

színész / színésznő

Cserhalmi György / Udvaros Dorottya

intézmény

Aquincumi Múzeum

film / rendező

Júlia és a szellemek / Fellini

író / könyv

Garcia Marquez: Száz év magány, Bulgakov: A mester és Margarita, Steinbeck: Lement a hold

sport / sportoló

foci, a gázgyár meccseire mai is kijárok / Hidegkúti Nándor, Illés Béla

Remetehegy

képzőművész / műalkotás

Gulácsy Lajos, Tenk László, Mór Tamás, Szentgyörgyi József, Kőfaragó József / Kokas Ignác: A merülő Ginza

Rómaifürdő

zenész / zenemű

ravel, Sári László, Cseh tamás / Bartók: II. rapszódia hegedűre és zenekarra

tudós / tudomány

Maxwell: Csillagászat, űrhajózás / Max Weber: Társadalomtudományok

költő / vers

T. S. Eliot, Csoóri Sándor, Dylan Thomas, Juhász Ferenc, Burns, Kormos István, Webster, Kiss Anna...

piac

békásmegyeri piac

kávézó

Lions

filmsorozat

A bor nem válik vízzé (BBC)

idézet

„Ölelni másutt is ölelhetsz, de ölni csak itt maradt jogod.” (Csoóri Sándor)

szólás / közmondás /
aforizma

Az elefántok nem felejtenek

Csillaghegy
Csúcshegy
Filatorigát
Hármashatárhegy
Kaszásdűlő
Mátyáshegy
Mocsárosdűlő
Óbudai-sziget

Római-part
Solymárvölgy
Táborhegy
Testvérhegy
Törökkő
Újlak
Ürömhegy
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ÜDVÖZL E T ÓBUDÁRÓL!

