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kedves olvasó!

Aquincum
Aranyhegy

1778-ban

óbudai

Belső-Óbuda

szőlősgazda vermet ásott a

Békásmegyer

ra talált, ezekről Schönwies-

Békásmegyer-Ófalu

táros, nagyváradi kanonok

Csillaghegy

hogy a római kori Aquin-

Csúcshegy

hetnek. Schönwiesner a ka-

Filatorigát

részletét tárta fel, és védő-

Hármashatárhegy

a látogatóknak. 1820-ban a

földbe, és közben régi falak-

núskodnak az egykori középkori királynéi város jelentőségéről.

A Zichyek Óbudájának emléke a XVIII. századi kis-

celli egykori trinitárius kolostor, amelyet II. József rö-

(1738–1818) állapította meg,

XIX. században katonai használatra átalakított épület

tonavárosi nagyfürdő egy
tetővel lefedve be is mutatta
romokat megtekintette az

uralkodócsalád egy tagja, és így nyilatkozott: „Íme, itt a
magyar Pompeji és Herculaneum!”

Intézményem, a Budapesti Történeti Múzeum tör-

Mátyáshegy

klarissza kolostor alapfalai ma már helyreállítva ta-

ner István egyetemi könyv-

cum város maradványai le-

Kaszásdűlő

ténete Óbudával több szálon is szorosan összefügg,

viddel elkészülte után feloszlatott. A deszakralizált, a

az 1910-ben Max Schmidt/Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros tulajdonába került, aki „kastélyát” 1935-ben végrendeletében a fővárosra hagyta. Az 1940-es évek óta a
főváros múzeumának újkori osztályai működnek ebben
az épületben. Az egykori templom egyedi hangulatú

kiállítótérként (sőt egy osztrák múzeumvezető véleménye szerint Közép-Európa legszebb kiállítótereként) ad
otthont kortárs és történeti tárlatoknak, koncerteknek.

Budapest egyik legnagyobb barokk épülete a most mun-

kába vett sziklapincével, új kiállítótereivel és raktáraival
helyreállítva, néhány év múlva remélhetőleg megújulva

fogadhatja a látogatókat. Az épület mellett az egykori

Mocsárosdűlő

jobban, mint bármelyik más fővárosi kerülettel. Ennek

Óbudai-sziget

tel elkezdődött Aquincumi Múzeum. Egy évszázaddal

Remetehegy

zsef és Gömöri Havas Sándor, majd Kuzsinszky Bálint

kén, az egykori gótikus Tompa László-házban, amelyet

Rómaifürdő

történet azóta is töretlenül folytatódott, többek közt a

158. szám alatt immár a múzeum részeként működik a

Római-part

helytartói palotájának feltárásával, a Táborvárosi Múze-

Solymárvölgy

valamint az ásatási terület bővülésével, legújabban pe-

Táborhegy

volt ELMÜ-épület átalakításával, a festőházzal és a Pan-

egyik kapcsolódási pontja az 1894-ben egy kis épületSchönwiesner után, 1880-tól Torma Károly, Hampel Jó(1864–1938) vette át az aquincumi ásatások vezetését. A

két amfiteátrum, a cella trichora vagy a hajógyári sziget
um, a Fürdőmúzeum, a Herkules villa megnyitásával,
dig az új iroda- és raktárépület, a restaurátorműhely és a
nonia Provincia Programmal.

Testvérhegy

Ürömhegy

FotÓ: Assay Péter

Újlak

Schmidt-parkot a főváros és a III. kerület együttes erőfeszítésével lehetne rekonstruálni, s válhatna Óbuda kiemelt zöldterületévé.

Az óbudai plébániatemplom és a zsinagóga környé-

a barokkban serfőző háznak alakítottak át, a Lajos utca
Budapest Galéria központja és kiállítóháza. Itt ugyancsak kortárs kiállítások kerülnek időről időre bemutatásra. A Galériához tartozik az óbudai Fő tér mellett, a
Laktanya utcában egy helyreállított műemlékházban az

egyik legjelentősebb életművel rendelkező kortárs szobrászművészünk, Varga Imre kiállítása.

A Budapesti Történeti Múzeum a jelenben és a jö-

A középkori Óbuda megismerése ugyancsak a XVIII.

vőben is szeretne Óbuda-Békásmegyer élénk kulturális

nak keresésével, a régészeti kutatásoknak Érdy János,

zai és külföldi idelátogatók számára régi épületekben,

században kezdődött Fehéregyházának és Árpád sírjá-

Törökkő
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egy

Rupp Jakab és Rómer Flóris voltak az úttörői. A XX.
században az ásatásokat a Fővárosi Múzeum, majd

jogutódja, a BTM Középkori Osztályának régészei végezték. A főbb épületek maradványai: a Szűz Mária
prépostsági templom, a királyi, majd királynéi vár, a

kínálatának része lenni, úgy a helyi lakosok, mint a hakorszerű kiállítóterekben, ám mai nyelven szólva történelmünk tárgyi örökségéről és mai kortárs művészetünkről egyaránt.

dr. Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója
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intézmény

A Pihe nevet Török Tamástól (a Budapest Galéria osz-

Amikor 1985-ben rendbe hozták a Fő teret, Merényi Judit

Aztán vittem tovább, a középiskolában már így hívtak

gon hagyjuk? Nekiláttunk. Akkortájt kezdtük a Karácso-

tályvezetője) kaptam még általános iskolás koromban.

a tanárok is. Néha még mindig nehéz hallgatnom arra,

EZ SZÁMOMRA EGY OSCAR-DÍJAS ÁLLÁS

ha valaki Máriának, Marinak szólít – árulta el becenevének titkát az Óbudai Társaskör vezetője, majd folytatta
az emlékezést:

Az Óbudai Társaskör igazgatója hagyományról és megújulásról

– Kezdetben a Hazafias Nép-

frontnál dolgoztam Óbudán,
a mostani Óbudai Társaskör

Sokan ismerik az Óbudai Társaskör igazgatóját, hiszen az általa vezetett intézmény nemcsak a kerület, hanem a főváros

épületében lévő irodájukban.

egyik megkerülhetetlen kulturális színtere is. Azt viszont jóval kevesebben tudják, hogy hivatalosan Harsányi Mária a

Előtte itt működött a Frankel

neve, mivel minden ismerőse, barátja és munkatársa Pihének szólítja. Ez a becenév külsőleg illik rá, más szempontból

Leo Művelődési Otthon, ami

viszont megtévesztő – Pihe több mint hét éve irányítja az Óbudai Társaskört, ami határozottan fajsúlyos feladat.

az épület felújításának idejére
átköltözött a Zichy-kastélyba.

Már folytak az ezzel kapcso-

latos feltárások, 1981-ben még
láttam a nagytermet feltúrva.

got, a Húsvéti Vásárt, Népzenei Napot, térzenéket. Ilyen
programokat Óbudán kívül akkoriban kevés helyen

talált a közönség. Volt még egy különleges, sikeres rendezvénye a Fő térnek, az álta-

lam kitalált Kulturális Piac. Ez

évente egyszer, szeptemberben
volt. Na, ilyen jellegű esemény
nem volt addig a fővárosban,
de az országban sem.

A környék is vendégcsalogató.
Itt volt a Sipos a legendás, nem-

rég elhunyt Fejér Miklóssal,
aztán a Vasmacska, a Postakocsi a Juhossal. Mind fantasztikus vendéglátók voltak, és ak-

is itt állt már – többször megpróbálták feltörni, de senki-

kor még nem is szóltunk Béla bácsi kocsmájáról vagy a

Kedvemre való feladatot kaptam: az óbudai lakótelepek-

ról és vezetőjéről, akit Piri cicának hívtunk. Ezért érthető,

nek nem sikerült.

re szerveztem kulturális programokat, elsősorban gyerekeknek. Közben azzal biztattak, hogy amint a Zichy-kas-

télyban dolgozó Merényi Judit csapatánál üresedés lesz,
jelentkezzek. Nem is kellett sokat várnom, 1982. április
15-én már velük folytattam a munkát.

Azok a fantasztikus nyolcvanas évek
– A ’80-as évek aranykorszak volt! Nagyon

jó társasággal kiváló dolgokat csináltunk,
éltünk át. Rengeteg koncertet szerveztem a
Zichy-kastély kertjébe. Például volt klubja a

Mini együttesnek és balkáni táncháza a Zsarátnok együttesnek. Hátul, a kastély mögötti

részen lehetett táncolni a régi presszó teraszán, ahol az a gyönyörű gesztenyefa áll. Fantasztikus estékre emlékszem! Még a Playboy

Fotó: Felvégi Andrea

nyi Vásárt, az Óbudai Vigasságokat, a Szüreti Vigassá-

„Akkortájt kezdtük a Karácsonyi
Vásárt, az Óbudai Vigasságokat,
a Szüreti Vigasságot, a Húsvéti
Vásárt, Népzenei Napot,
térzenéket. Ilyen programokat
Óbudán kívül akkoriban kevés
helyen talált a közönség.”

A mostani páncélszekrényünk
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feltette a költői kérdést: ugye nem gondolod, hogy parla-

Radeberger sörözőről. Nem is beszélve a Kastély presszóhogy jó érzés látni nekem is, hogy a Fő tér és a Zichy-kastély kertje napjainkban második virágkorát éli.

Muzsikálás a mosdóban
Az Óbudai Népzenei Iskola akkoriban szintén a Zichy-kastély főépületének baloldali

részében kapott helyet. Olyan szűkösen

voltak, hogy Csoóri Sanyi néha a vécétetőn
ülve hegedült, a diák meg vele szemben állva leste el a fogásokat. Emlékezetes marad

az első Európa Kiadó koncert is, amit én
szerveztem. Félelmetesen sok ember jött

el. Szerencsére hangfelvétel is készült róla,
és Európa Kiadó a Zichy-kastély kertjében
címmel kiadták kazettán.

Na és az irodánk! Még most is megvan a

Magazint is megnyertem egy jazzkoncertünk támogatásá-

kastély szárnyépületében, ahol jelenleg az Óbudai Mú-

mentem, és szépen elmondtam: jazzestet csinálunk Óbu-

a bejárattól balra, ahol mindenki együtt nyüzsgött – most

ra. Akkoriban az Astoriánál volt a szerkesztőségük, odadán, nem akarnák-e támogatni? Akarták. Jól emlékszem a
szórólapjára – sárga volt, kis fekete nyuszival.

zeum és a Térszínház található. Egy kicsike kis helyiség
nem is tudom, ki használja. Volt benne egy asztal, annál
ült a Merényi, két telefon és egy zöld színű kanapé, meg
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Sokat segített, hogy szakmailag itt nőttem fel, és szinte

sokszínű kerület, az Óbudai Társaskör is egy színfolt a pa-

koncertet, kellékeztem színházi előadásban, öltöztettem,

2013-ban, a Krúdy-emlékév kapcsán kezdeményeztem,

minden területet kipróbálhattam. Szerveztem vásárt és
ügyeltem, klubokat vezettem, tanfolyamok indulásánál

bábáskodtam, pályázatokat írtam. Amikor elkezdtük a

Zempléni Művészeti Napokat, amit végül tizenkét évig csináltunk, akkor a fesztivál szervezését is megtanultam.

Az Óbudai Társaskör valójában egy közművelődési intéz-

Fotók: Bánlaki Szabolcs

mény, amelynek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a

Esterházy Péter dedikálja Hangoskönyvét

fenntartója és támogatója. Nagyon fontos számomra, hogy
nálunk sok, szorosan hozzánk köthető különleges esemény
legyen, ami máshol nem található. Legutóbbi nagy sikerünk például a Seress-est, amit Fesztbaum Béla és a Kék

Duna Koncert-Szalonzenekar hozott létre a felkérésemre,
és ez már a második évad, hogy műsoron tudjuk tartani.

Úgy gondolom, hogy napjainkban csak az a kulturális in-

Jubiláló cserebogarak című műsor Fehér Andrással

tézmény tud új embereket vonzani magához, és közben

akkor mentünk be, ha valamit gépelni kellett. És mégis
minden működött, fantasztikus volt!

A Krúdy-negyed

Amikor Török Ádám először idejött, teljesen elámult,

1988-ban elkészült az Óbudai Társaskör gyönyörű épü-

a jazzkoncertek, és ott működött az Ádám vezette Mini

Judit visszaköltözött, én meg ott maradtam Nyuszival a

együttes klubja is, ahol most a Kobuci van. Először úgy
neveztük el, hogy Kis Ifi Park
a Zichy-kastély kertjében. Merényit felhívták a pártbizott-

ságról, közölték, hogy ilyen
címmel nem mehet, felejtsük el
a Kis Ifi Parkot. Így lett a neve

a Mini együttes nyári klubja a
Zichy-kastély kertjében. A Zichy főépületében, a nagyterem-

ben működött Szakcsi Lakatos

Béla jazzklubja, amit szintén
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um), Zábó Attilában (Mókus Sörkert és Étterem) és Cecei

Gergőben (Kéhli Vendéglő) remek partnerekre leltem,

később csatlakozott hozzánk a nemrég elhunyt Kobzos

Kiss Tamás (Óbudai Népzenei Iskola). Ez egy újabb színfolt lett a palettán, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának köszönhetően közös programokat is tudunk

szervezni. Szóval már nemcsak az Óbudai Társaskörért
dobog a szívem, hanem a Krúdy-negyedért is.

Idén lesz 35 éve, hogy itt dolgozom Óbudán, és nyolc éve,
hogy az Óbudai Társaskört vezetem. 2013. október 1-jén,

a Társaskör 25. születésnapján el is mondtam a közönség
előtt, hogy az én szakmámban, az én életemben ez egy
Oscar-díjjal felér.

VIG GYÖRGY

alatt mindhárman rájöttünk,
hogy ez nem megy. Hagytuk
a Zichyt, és az Óbudai Társas-

körben folytattuk együtt. Judit
találta ki a nevet. Az épület
nagyszerű adottságokkal rendelkezik, Judit pedig ezeket is

kihasználva egyedi, különle-

ges intézménnyé tette a házat.
Pontosan érezte, hogy ennek

a különleges épületnek, ami
2018-ban 200 éves lesz, speciáli-

sokszor az épp Budapesten játszó külföldi sztárok is, és

Amikor átvettem Judittól a stafétabotot, nem volt kön�-

tesen ezen kívül is rengeteg minden történt a kastélyban,

rében (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-

Zichyben. Próbáltuk együtt vinni a két házat. Egy-két év

san kell működnie. Igazgatóként 2008 óta én is azon dol-

hatalmas spontán muzsikálások alakultak ki. Természe-

vezetőn kívül mindig kell egy jó csapat is. Óbuda nagyon

gasztronómiai élményeket az ide látogatóknak. Kiss Im-

Merényi Judittal a Krúdy-negyedben

költöztettük a Raderberger söröző pincéjébe. A koncer-

tek végén mindig benézett egy csomó csodálatos zenész,

ni. Ez nagyon sok munkát jelent, amihez egy megszállott

les terület, Krúdy-negyed néven nyújtson kulturális és

lete. Tíz éven keresztül újították, de megérte. Merényi

„2013-ban, a Krúdy-emlékév
kapcsán kezdeményeztem,
hogy a Társaskör környéke mint
egy életrajzilag hiteles terület,
Krúdy-negyed néven nyújtson
kulturális és gasztronómiai
élményeket az ide látogatóknak.”

én szerveztem. Ezt később át-

arculatot teremteni, és azt évről évre megújítva megőriz-

Évának hívják). Nagyon-nagyon jó idők voltak!

A párt leszólt
milyen kiváló helyszín a Zichy-kert. Hátul kaptak helyet

megtartani törzsközönségét is, amelyiknek sikerült saját

amit Judit és a Nyuszi szervezett (őt hivatalosan Wéber

hogy a Társaskör környéke mint egy életrajzilag hite-

gozom, hogy ezen a pályán haladjunk tovább.

nyű dolgom, hiszen magas színvonalon működött a ház,
és ezt a nívót meg kellett őriznem.

FotÓ: Sarudi Gyula

néhány szék, egy polc. Hátul is volt iroda, de oda csak

lettán, amire a kerület határain túl is figyelnek.
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intézmény

Gelencsér Ágnes: Óbudán a III. Kerületi Állami Zeneisko-

kitüntetve végzem ezt a tevékenységet. A hangszerész

tésével, Till Ottó igazgatása alatt. Az Óbudai Népzenei

zene szakot Nyíregyházán, majd Pomázon dolgoztam

25 évesek. Negyed évszázadon át Kobzos Kiss Tamás

Ott már az első növendékeim közül kiemelkedett két

lában indult először népzenei tagozat Béres János vezeIskola 1991 januárjában vált önállóvá, tehát most leszünk

„EGYELŐRE CSAK ÚGY LÁTÁSBÓL”

vezette az intézményt. Sajnos ő már nem élhette meg a
jubileumi ünnepséget, árván maradtunk, de folytatjuk,

Európában is egyedülálló az Óbudai Népzenei Iskola

amit elkezdett, amire tanított minket. Tamás 1992 nya-

rán jött be hozzám a Néprajzi Múzeumba, hogy áthívjon
Óbudára tanítani, ahol 1993 óta (két év kihagyással) igaz-

Idén huszonöt éves az ország, sőt Európa egyetlen olyan művészeti iskolája, az Óbudai Népzenei Iskola, ahol au-

gatóhelyettes vagyok. Azóta itt

tentikus és legmagasabb szintű népzenei képzés folyik. A népi hangszeresek és énekesek óbudai fellegvárát a nemrég

dolgozom, és őszintén mond-

elhunyt Kobzos Kiss Tamás vezette 1991-től egészen haláláig. Az intézmény két vezetője – Gelencsér Ágnes igazgató-

hatom, nem bántam meg, hogy

helyettes és Szerényi Béla megbízott igazgató beszél a mesterről, az intézmény múltjáról és a terveikről.

akkor egy másik zeneiskolának mondtam búcsút. Itt egyből „otthonra leltem”. Ez min-

denképp Tamás szeretetteljes

fogadtatásának is köszönhető,
és ez sok-sok éves közös munkánkra is jellemző volt.

olyan tehetség, akikből azóta tanár lett. Egyikük, Le-

geza Márton tíz éven keresztül itt tanított, másikuk,
Németh András ebben az évben lett nálunk tanár, amellett, hogy a Zeneakadémián is tanít.

Kobzos Kiss Tamás emlékezete
Tamás nemcsak azért hívott
ide öt évvel ezelőtt, hogy át-

vegyem a tekerő tanszakot,
hanem azért is, hogy elvégezzem a közoktatási vezetőkép-

zőt, és – ha bizalmat kapok és
lehetőségem nyílik rá – folytat-

ni tudjam azt a munkát, amit

Szerényi Béla: Én annak idején az Árpád Gimnáziumba

ő elkezdett. Tamás elképesztő vezető volt, mindenben

Népzenei Tagozat közreműködésével. Én is itt kezd-

kedő rangja az iskolának, mert megkérdőjelezhetetlen a

tem el a népzenét – tekerőt – tanulni, négy évig jártam

ide. Ez a négy esztendő nem is annyira a szigorúan vett
hangszertanulásról, hanem sokkal inkább a zenei anyanyelv megismeréséről, életmód, műveltség megszer-

zéséről szólt. Ebben az időszakban rengeteg táncházi
muzsikálás, koncert, népzenegyűjtés töltötte ki a mindennapjaimat olyan intenzíven, hogy mindössze négy

év tekerő tanulás után megkaptam a Népművészet Ifjú
Mestere címet. Ugyanebben az időben megalakítottuk a

hosszú távon gondolkodott. Azért is lett ilyen kiemelszakmai munka, mindig a legjobbak közül lehetett vá-

logatni. Itt csupa olyan kolléga tanít, aki igazán kiváló
szakember. Tamás mindig meglátta a fiatal tanárokban

a lehetőséget, hogy majd merrefelé lehet vinni a pályájukat. Ez az iskola nemcsak Magyarországon, Európában
is egyedülálló, nincs még egy olyan alapfokú művészeti

iskola, ahol csak népi hangszerekkel foglalkoznak. Ez
abszolút kuriózum.

Magyar Tekerőzenekart, amely a hazai tekerőmuzsika

Gelencsér Ágnes: Tamás utánozhatatlan egyéniség volt. Veze-

tikus CD-felvétellel. A gimnázium után hangszerkészí-

hiszen a lénye maga sugározta a tekintélyét. Hihetetlenül

legjobb műhelyévé nőtte ki magát, jónéhány emblematést tanultam. Végzettségem szerint hegedűkészítő vagyok, de minekutána abban az időben hunyt el Bársony

Mihály, a Népművészet Mestere – aki az utolsó hagyo-

mányőrző tekerőkészítő volt –, egyértelművé vált, hogy

Fotók: Sánta Balázs

tizennyolc évig a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában.

„Ez az iskola nemcsak Magyar
országon, Európában is egyedülálló,
nincs még egy olyan alapfokú
művészeti iskola, ahol csak népi
hangszerekkel foglalkoznak.
Ez abszolút kuriózum.”

jártam, ahol működött egy népzene-néptánc szak a
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iskola után elvégeztem az akkor induló ének-zene, nép-

tekerőlantokat fogok készíteni. Érdekesség, hogy – egészen egyedüli módon – a Népművészet Mestere címet

háromszor is elnyertem: először szólistaként, majd a

Tekerőzenekarral, végezetül hangszerkészítőként. Ma
már Ezüstkoszorús Hangszerkészítő Mester címmel

tőként soha nem volt szigorú, de nem is volt rá szüksége,
művelt ember volt. Ugyan vegyészmérnöki végzettségű,

de a szüleitől az irodalom, a történelem, a zene szeretetét is megörökölte. Apja költő, anyja tanárnő. Sokoldalú

műveltségét tanúsította többek közt az is, hogy többször
szervezett iskolánkban előadássorozatokat Látó emberek címen, ahol kéthetente kiváló néprajzosok tartottak

előadásokat. Tamás legalább olyan magas színvonalú
tudásról tett tanúbizonyságot a hozzászólásaiban, mint
a néprajztudósok. E terület minden fontos szereplőjét
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személyesen ismerte, legtöbbjük a Művészeti Akadémia

Az iskola fejlődése

2014-ben Kossuth-díjat kapott, melyet szellemi és mű-

Gelencsér Ágnes: Az első időkben a Nagyszombat utcában,

ért eredményeiért érdemelt ki. Föl se tudnám sorolni az

többségével olyan jóba voltunk, hogy volt, aki lejárt hang-

tagja, ahol Tamás a Népművészeti Tagozat vezetője volt.
vészeti munkássága mellett a népzeneoktatás terén elegyéb díjait, de talán ennél is fontosabb az a mérhetetlen
tudás, amit birtokolt.

Szerényi Béla: Amikor még tanu-

lóként találkoztam Tamással,
leginkább azt éreztem, hogy

sugárzik belőle a jóság. Sze-

mélyiségének másik alapvető

meghatározója a mérhetetlen
tudás volt. Végtelen intelli-

gencia és hatalmas műveltség
jellemezte.

tanszakon hegedűt, kontrát, bőgőt tanulnak növendéke-

egy lakóépületben működött iskolánk. A lakók nagy

versenyeinket, vizsgáinkat meghallgatni. Szigorúan délután 1-től este 7-ig tanítottunk. 2013-ban költözhettünk

át ebbe a csodálatos épületbe, amely korábban Építészeti

„Amikor még tanulóként találkoztam Tamással, leginkább azt éreztem, hogy sugárzik belőle a jóság.
Személyiségének másik alapvető
meghatározója a mérhetetlen tudás
volt. Végtelen intelligencia és hatalmas műveltség jellemezte.”

Múzeum volt. Tamásnak igen

ink, ezen kívül furulyát és dudát, népi éneket tanítunk,
de különböző korosztályokban népdalkörre is járnak

gyerekeink. A pengetős tanszakon belül citera-, koboz-,
tamburaoktatás is folyik, de ne hagyjuk ki a tekerőoktatást sem. Emellett természetesen meg kellett erősítenünk

a zeneelmélet- és szolfézsoktatást is, mely a zenei pályára
készülőknek a felvételikhez elengedhetetlen.

nagy szerepe volt abban, hogy

Szerényi Béla: Megerősítettük a zeneelméleti képzést is. Az

re kerülhettünk. Az épületet

nyesült népzeneoktatás, mindig az volt a hivatalos állás-

hosszú idő után méltó hely-

teljesen fel kellett újítanunk,
korszerűsítenünk, egy kicsit
„magunkra

formálnunk”,

melyhez az önkormányzat na-

gyon komoly pénzösszeggel
járult hozzá. Idén 212 diákunk

tanul az iskolánkban. A vonós

elmúlt negyven évben, amióta egyáltalán van intézméfoglalás, hogy mivel a népzene szájról szájra terjed, ezért
a tanulási folyamat is – pedagógiailag nagyon helyesen
– közvetlen ismeretátadással történjen. A tanár mindig

együtt muzsikál a növendékkel, a növendékeket is a lehető legkorábban egymás mellé tesszük, tehát folyama-

tos a közösségi zenélés. Ennek van azért hátulütője is,
hiszen ez a fajta munka akkora leterhelést jelent a taná-

roknak, hogy a zeneelméleti kérdések, illetve a szolfézs

kicsit a háttérbe szorultak. Csakhogy, amióta egyetemi
képzés is létezik a népzenészek számára, fel kell készítenünk a növendékeinket arra, hogy adott esetben közvet-

lenül innen, az alapfokú művészeti iskolából jelentkezve
is legyen esélyük az egyetemi felvételin. Ehhez viszont

meg kell erősíteni, és hosszú távon föl kell építeni a ze-

a zeneoktatásba, nálunk egyáltalán nem számítanak fe-

Olyan alapfokú művészeti képzést folytató intézményt,

ben diákjaink szüleinek is föltettük a kérdést: ha módjuk

neelméleti képzést. Ez egyébként megint helyi csoda.

ahonnan közvetlenül jelentkezhetnek a diákok akár
egyetemre is, rajtunk kívül nem nagyon ismerek.

Gelencsér Ágnes: Valóban, idén két tanítványunkat is felvet-

nyílna rá, lenne-e kedvük zenélni? A szülők nyolcvan
százaléka azt felelte, hogy ő is bekapcsolódna a zenetanulásba, ha lenne rá lehetőség.

ték a Zeneművészeti Egyetemre.

Gelencsér Ágnes: Hozzánk már családok, generációk tartoz-

Szerényi Béla: A diákjaink egy része a környékről érkezik

gyerek jár az iskolánkba. Fábián Évike például úgy tartja

hozzánk. Természetesen környéken nemcsak a III. kerületet kell érteni, hanem az észak-budai agglomerációt, de

gyakorlatilag az ország bármelyik pontjáról jelentkeznek, sőt, határon túlról is érkeznek diákok. A külföldi-

ek esetében még az idegen nyelvűeknek is besegítünk.
Diákjaink életkori megoszlása is egyedi, hiszen nagyon

sok 18 vagy akár 22 évesnél idősebb növendékünk is van.

Sokan úgy kapnak kedvet a népzenetanuláshoz, hogy elmennek egy táncházba, jól érzik magukat, és azt mondják, jó lenne zenélni is. Ők, akik később kapcsolódnak be
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hér hollónak. Tavaly készítettünk egy felmérést, amely-

nak. Van olyan nyolc gyerekes család, ahonnan idén öt

a kicsiknek az úgynevezett előképzőt, ami nálunk népi
játék, hogy az óra végén mesél a gyerekeknek. A népzene, a népi játékok és a mese elválaszthatatlanok egymástól. És ami más, mint egy másik zeneiskolában, hogy

hozzánk nemcsak az jár, aki be van iratkozva, hanem
hozza a kistestvérét, szüleit is. Igazi, értékes emberi kapcsolatok alakulnak ki, és ez meghálálja magát. Bármilyen
hangverseny, népzenei verseny adódik, számíthatunk a

fellépő gyerekek mellett a szülőkre is, igazi házigazdaként segítenek nekünk a rendezvények lebonyolításában.
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A kerületi intézmények között is nagyon jó az együttmű-

pedig az elmúlt tíz-húsz-harminc évben kidolgozták, elké-

gyedben van az iskolánk. Ez most Óbuda egyik legin-

it. A legritkább népi hangszereknek is megvan ma már a

ködés, az pedig különösen szerencsés, hogy a Krúdy-nekább pezsgő kulturális központja.

hiszen a mi kisebb növendé-

kink is hamar színpadképessé
fejlődnek. Óriási a repertoár-

juk, ami egy klasszikus zenei
iskolában nehezebben megvalósítható.

játékokkal összekapcsolva alakítottuk ki. Nagyon szoro-

„A tanár mindig együtt muzsikál
a növendékkel, a növendékeket is
a lehető legkorábban egymás mellé
tesszük, tehát folyamatos
a közösségi zenélés.”

Gelencsér Ágnes: Én magam is klasszikus hegedűsnek in-

dultam, de el kell ismernem, itt a gyerekek fél év alatt

eljutnak olyan szintre, ami már a közönség számára is
élvezhető.

Szerényi Béla: Minél kisebb egy gyerek, annál inkább jel-

lemző rá, hogy mindent másolással tanul. Tehát lát és
hall, majd megpróbálja utánozni. Amikor népzenét gyűj-

töttem, megkérdeztem egy öreg tekerőst, hogy ő hogyan
tanult meg játszani. Válasza a következő volt: „egyelőre

csak úgy látásból”. Ez azt jelentette, hogy már totyogós
korában leállt a muzsikus elé a lagziban, figyelte, leste,

és mire annyira megnőtt, hogy a hangszert kézbe tudta

venni, gyakorlatilag egy csomó információt a saját emlékezetéből tudott előszedni. Az alapokat már rögzítette.

Nálunk is valami ilyesmit kapnak a gyerekek, hiszen az

idősebb gyerekekkel és a tanárral együtt csinálnak mindent. Nem kell különösebben megmagyarázni, hogyan

formálunk meg mondjuk egy trillát, hiszen már öt évvel ezelőtt is látta az ujjamat, csak akkor még nem tudta
megcsinálni.

Gelencsér Ágnes: Én mint klasszikus zenész is elismerem,

ez sokkal hatékonyabb tanulási módszer, ám épp emiatt

nehéz szolfézsra tanítani a gyerekeket, mert nem nagyon
használják a kottát, legfeljebb emlékeztetőnek.

Szerényi Béla: Szerencsére a hazai szolfézsoktatás európai
szinten is nagyon magas színvonalú, az itt lévő tanárok
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Futok a szívem után

elérni. A szolfézsoktatást a legkisebb gyerekeknél a népi

Beszélgetés Szekeres Adriennel

san együttműködik az ének és a

szolfézs tanszakunk. Évek alatt
kiválasztódnak azok a tehetsé-

ges gyerekek, akik zenei pályára

Szekeres Adrien popénekesnő számára Óbudán élni érzelmi kérdés. Ragaszkodás, kötődés, szeretet. Bár nem itt szüle-

tokba vonjuk, és a felvételi előtt

az elmúlt időszakban több nagy koncertet is adott az Óbudai Danubia Zenekarral.

tett, „csak” a választott otthona, és – mára már – a hazatérés helye. Nem is tervezi, hogy továbbálljon innen. Ráadásul

készülnek. Őket külön csopormegoldjuk, hogy egyéni vagy

nagyon kiscsoportos képzést is
kapjanak.

Legendás zenészek a tanári karban

Miért éppen Óbuda?

beszélünk. Gáborral, a férjemmel (Kiss Gábor zeneszer-

Egri születésű vagyok, és amióta, alig húszévesen Buda-

nem lógunk ki. Ha bemegyek a Cziniel Cukrászdába,

pestre költöztem, sok helyen laktam, többek között Óbu-

Szerényi Béla: Az itt dolgozó tanárok jelentős részét látja,

dán is. Ez jó pár évvel ezelőtt volt, még a kislányaim meg-

hallja a közönség a nagy koncerteken. Mi természetesen

születése előtt. Jól éreztem magam

pedagógiai szempontból is figyeljük a csapatot. Fontos,

itt, borzasztóan sajnáltam, amikor

hogy a leendő tanáraink ne csak kiváló muzsikusok le-

elköltöztem, és mindig nosztalgiá-

gyenek, ne csak színpadokon állják meg a helyüket a vi-

val gondoltam a III. kerületre. Az-

lág bármely pontján, hanem az iskolában tanárként is.

tán néhány évvel később, amikor

Ebben hallatlan nagy segítségünkre szolgálnak a régi
tanárok. Mint például Jánosi András, akinek az együt-

gebbi táncházas zenekar alapítója. Ilyen kincsünk Budai

vagyunk itt.

mutatnak a most idekerülő fiatal tanárkollégáknak is. A
mi iskolánkban dolgozó nagy múltú tanárok mindannyi-

Meg tudná fogalmazni, mi az,

hazai régizene, az énekmondás nem létezne mint műfaj.

lyükön?

ami itt más, mint a korábbi lakhe-

an műfajteremtőek. Kobzos Kiss Tamás nélkül például a
Abban is nagy szerepe van, hogy a Zeneakadémián hat

Több dolog is. Egyrészt a közeli

évvel ezelőtt elindult a Népzene Tanszék, illetve az Óbudai Népzenei Iskola fél tanári kara az akadémián is tanít.

Olyan magasra tette a mércét, hogy bizony igyekeznünk
kell, ha követni szeretnénk.

VIG GYÖRGY

szönhetően – amelyeket az alatt az

öt év alatt is ápoltunk, amíg nem

laktunk itt – választottunk például ovit és iskolát a gyerekeknek.

kolába járnak? Az ovival kapcso-

lepedtünk le, és nagyon boldogok

hazai nagymestere. Ők olyan szaktekintélyek, akik utat

ga az, amitől szeretem. Az itteni kapcsolatainknak kö-

akkori otthonunk szűkössé vált,
új lakóhelyet. A Római-parton te-

éneklésnek, vagy Juhász Zoltán, aki a furulya-duda

nem érzem magam csodabogárnak, sőt az otthonossá-

Jázmin 12 éves, Emília 10, már

egyértelmű volt, hogy itt keresünk

Ilonka is, aki évtizedek óta meghatározója a népdal

ző) művész házaspár vagyunk, de az itteni közegből

kiderült, hogy bővül a családunk,
mert ismét kisbabát várok, és az

tese együtt indult a Muzsikással, tehát az egyik legré-

FotÓ: Szász Marcell

szerepelünk rendezvényeken,

kottaanyaga, módszertana. Ezekre a módszerekre támaszkodva tudunk a klasszikus szolfézsban is eredményeket

Népzene és szolfézs
Szerényi Béla: Sokszor és szívesen

Hallgass!

szítették, leírták a népi hangszerek oktatásának metodiká-

Duna nagy élmény a mai napig. A
parton szoktam futni, és mindig

mindketten iskolások. Melyik islatban jó tanácsot kaptak?

Nagyon is, és milyen jól tettük,

hogy megfogadtuk! A mai napig
szeretettel emlegetjük a Gyermekvilág Óvoda Kanóc utcai intézmé-

nyét. Murgács Kinga óvodavezető
és munkatársai egyszerűen csodát

„művelnek” ott a gyerekekkel, pedig ha jól tudom, Kinga három intézménynek is a vezetője. Amikor

otthagyjuk a gyerekünket egy ide-

hálával tölt el, hogy itt lehetek, a vízen játszó, fák között

gen helyen, azt szeretnénk, hogy szeretgessék, simogat-

Az itt élőkkel is jó együtt lenni, barátokra, jó ismerősök-

többet, jobbat is, mint amire számítottam, példamutató

átszűrődő fény meghat és örömmel tölt el napról napra.

re találtunk, olyan emberekre, akikkel közös nyelvet

va terelgessék őket. Mi ezt kaptuk ettől az ovitól, még
türelemmel és szeretettel foglakoznak a gyerekekkel.
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Most a Béres József Általános Iskola két épülete között

a Traviata Pezsgőáriáját. Magamtól talán csak hosszú

szól elsősorban, hanem önmagamról, önmagunkról. Ar-

engem érdekelnek, hiszen csak azokban tudok jó lenni,

re itt is jó kezekben vannak.

lalkozom operaáriákkal. Igen, ma már nem csak titkos

akik lehúzzák, és hogy megtalálja-e az útját. Egy ilyen

talom, hogy van közönségem.

Az Óbudai Danubia Zenekar révén is kapcsolódik a
kerülethez. Tavaly májusi koncertjükön, a Zeneakadémián én is ott voltam, amikor a betegsége miatti távolléte csalódott morajlást váltott
ki a nézőkből.

Életem egyetlen koncertje volt

ez, amit lemondtam, de valóban
nem tudtam volna végigénekelni a megbeszélt két számot.

Mint minden énekes számára,
nekem is az egyik legnagyobb
félelmem, hogy mi lesz, ha

olyan, hogy mindenféle szteroiddal és csodaszerrel talpra

állítottak egy-egy fellépésre, de ezt tavaly tavasszal tény-

éneklés, azt hiszem, valóban fontos pillanata az éle-

temnek. Eddig úgy gondoltam, nincs átjárás a műfajok
kes, az operaénekes operaéne-

kes. Az utóbbinak nehezebb

nagy dolog.

Először arról volt szó, hogy egyedül énekelek a koncertjén, majd jött a duett ötlete, méghozzá a Cinema című lemezéről az E Piu Ti Penso című dal. De hogy operát? Erre

én sem számítottam, valószínűleg, ha engedik, hogy válasszak, a popdal mellett döntök. De Maestro Rota, Bocelli európai turnéinak karmestere csak annyit válaszolt

arra a kifogásunkra, hogy én mégiscsak egy popénekes
vagyok: „Meg tudja csinálni, jó lesz neki”.

Változtatott valamit ez a bizalom és megmérettetés?
Életem egyik legnagyobb elismerését jelentette ez a

felkérés, fantasztikus volt Andreával együtt énekelni

koncert előtt nem lehet jegyet kapni. Vagy ahogy a Bo-

lőlem is érzelmeket vált ki. Szerelemről természetesen,

általában zenehallgatók, zenét szeretők, akikre hatnak

popénekes? Miért is ne? És én

azok a zenék, amelyeket szeretnek, amik megmozdíta-

miért ne vállalhatnám ugyan-

nak bennük rejlő érzelmeket, emlékeket. Ilyen hatóere-

úgy fel, mint Bocelli, ez a

jű énekes szeretnék lenni azokban a témákban, amik

nagyszerű, világhírű művész,

akinek a repertoárjába a könnyű műfaj dalai ugyanúgy

mindössze az arcom kiplakátozásával már hetekkel a

celli-koncert után záporoztak rám a pozitív visszajelzé-

sek. Az az igazi siker, hogy ott vagyok, ahová mindig
is tartottam. Szép koncerteket csinálok, amelyeken a kö-

zönség és a magam örömére énekelek. És ahogy az Örök
láng-ban elhangzik: „odataláltam, ahol az otthonom az,
ami vár”.

F. Nagy Ágnes

beleférnek, mint a legnagyobb tenoráriák?

rom is, még Egerben, klasszikus énektanár volt, aztán

Bocellivel duettet énekelni azért mindezek mellett is

énekel, kikhez jutnak el a dalai?

összetartozásról, vágyról, álmokról. Az emberek úgy

Müpában rendezett jótékonysági hangversenyen is.

szimfonikus koncertjeiről nem is beszélve, Andrea

Amikor például egy-egy vidéki helyszínen gyakorlatilag

rai stílust levetkőzni. De egy

Mindig szerettem volna elénekelni a Nessun Dormát.

operaáriával ajándékozza meg a hallgatóit, gyönyörű

Teltházas koncertjei vannak, mégsem lehet azt állíta-

Arról szólnak a dalaim, ami engem is megérint, ami be-

voltak a kísérőzenekar Andrea Bocelli koncertjén, velük

Bár már évek óta nem titok, hogy időnként egy-egy

Mit tart a legnagyobb sikernek?

is popdalt énekelni, az évtizedekig gyakorolt, tanult ope-

azokkal tudok üzenni. Hiszem és hála istennek tapasz-

mindent. Mi most jutottunk el ide.

ni, hogy a „csapból is Szekeres Adrien folyik”. Kiknek

között, a popénekes popéne-

Ön is énekel tenoráriát, a Nessun Dorma az egyik.

énekeltem december végén az Arénában és január elején a
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áriákkal léptem volna fel. De a Bocellivel való együtt-

leg nem tudtam volna megcsinálni. Szerencsére a Danubiával nem ez volt az egyetlen közös produkciónk. Ők

üzenetű dal megírásához meg kell érni, meg kell élni sok

hobbim, hiszen tavaly tavasszal a Danubiával is opera-

„Maestro Rota, Bocelli
európai turnéinak karmestere csak
annyit válaszolt arra a kifogásunkra, hogy én mégiscsak egy popénekes vagyok: Meg tudja csinálni,
jó lesz neki.”

éppen jön egy megfázás, és elmegy a hangom. Volt már

ról, hogy mennyit ér az ember, kikre számíthat, kik azok,

évek múlva jutottam volna el idáig, pedig tíz éve fog-

2015. December 28. – aréna koncert az Óbudai Danubia Zenekarral

Lehet, hogy az sem véletlen, hogy az első énektanáSík Olgánál tanultam, aki maga is operaénekes volt. Jelenleg – hosszú évek óta már – Kővári Judithoz járok

énekórákra. Leginkább az ő buzdítására hangoltam

magam az operák világára, igazi öröm számomra ez a
tanulás, mint ahogy az olasz nyelvet is szeretem. Persze, a mai napig angolul is tanulok, hiszen például Bocelli menedzsmentjével angolul tárgyaltunk. De mielőtt

legelőször kiálltam volna a Nessun Dormával a közönség elé, hiába Judit és a férjem, Gábor győzködése, még

Harazdy Miklóst, az Operaház korrepetitorát is felkerestem, mit gondol a hangomról. Azóta is folytatom a
tanulást, szóval nem beszélt le róla.

Van néhány egészen kiemelkedően népszerű dala – ki
ne ismérné őket –, az Olyan mint te, a Híd a folyót, a
Kikötők. Lesz újabb nagy sláger?

Remélem, már van. Az utóbbi hónapokban már játsszák

a rádiók is az Örök láng című dalunkat, amit Gáborral
közösen csináltunk. Ugyan ez a dal nem a szerelemről

FotÓ: Óbudai Danubia Zenekar

ingázunk, a Kiserdő és a Keve utca között, és szerencsé-
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Intézmény

Jó hosszú neve van az intézménynek: Klebersberg In-

szereznek itt. A szülőknek így lehetőségük van a munka vi-

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális

a visszajelzések alapján a kollégiumi szolgáltatásunkkal se-

tézményfenntartó Központ III. Tankerület Csalogány

Szakiskola, Egységes Módszertani Intézmény, Diák

HÉTKÖZNAPI CSODÁK A SAN MARCO UTCÁBAN

otthon és Gyermekotthon.

Japánul énekelnek és olimpiára készülnek a Csalogányban tanuló gyerekek

tük birtokba, ami egy minőségi ugrás volt, hiszen 8000

Az épület minden egyes négyzetméterét kihasználva,

az oktatás, az új épületben a kollégium és a gyermekott-

Háromtól nyolc éves korig négy óvodai fejlesztő szobában

hon kapott helyet. Az összekötő részben van az ebédlőnk, uszodánk és a nagy, kettéosztható

segítést igényelnek. A San Marco utcában több mint kétszáz középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek él optimális körül-

tornatermünk. Kétszáztizenöt gyermek

mények között, tanul, sportol, játszik.

tanul

intézményünkben,

csoportban folyik oktatásuk.

huszonhat

Milyen problémákkal küzd ez a kétszáztizenöt gyerek?

Az intézményünkbe járó gyermekek

elsősorban középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők, de egyéb társuló fogyatékosság sem ritka (mozgásfogyatékosság,

látássérülés,

hallássérülés,

autizmus spektrum zavar). Gyermeke-

folyik az iskolára való komplex felkészítés. Az iskolában

változó nagyságú termek vannak, melyek elosztásánál figyelembe vesszük az

életkori és a társuló fogyatékosságok sajátosságait. Osztálytermeinken kívül zene-

terem, egyéni fejlesztő termek, logopédiai
szobák, gyógytornász termek, AAK Műhely (alternatív kommunikáció fejleszté-

se), tanműhely, tankonyha, tornaterem,
uszoda, valamint szabadtéri sportpálya
és játszóudvar áll rendelkezésre.

Itt különösen lényeges a kiscsoportos
munka?

A kiscsoportban zajló munka valóban a leghatékonyabb,

bizottsága utalja be hozzánk.

ban nyolc fő, de maximum tizenkét fő van egy osztály-

Mozgáskoordinációs problémák?
A legtöbb gyermekünk mozgáskoordinációs problémá-

törekszünk is erre. Átlagos létszám az egyes csoportokban. Utóbbi a szakiskolára jellemző.
Mit jelent az, hogy szakiskola?

val küzd. Több kerekes székes, illetve járókerettel köz-

A mi szakiskolánk, ahogy a neve is mutatja: Készségfej-

ezért a korai fejlesztést, és az óvodai nevelésen belül a

ők nem tudják teljesíteni, ezért tanúsítványt kapnak az

lekedő gyermek ellátását biztosítjuk. Kiemelten kezeljük

kimondottan erre a területre irányuló fejlesztési munkát.
Miért fontos a kollégium?

FotÓk: Szász Marcell

nincs olyan helyiség, ahol ne folyna valamilyen oktatás.

inket egy részletes, átfogó vizsgálat alapján a Fővárosi

Pedagógiai Szakszolgálat tanulási képességet vizsgáló
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lenne, akkor is telt házzal működnénk.
Hol folyik az oktatás?

négyzetméteren dolgozhatunk. A régi épületszárnyban

intézményről, ahol azon gyermekek sorsát egyengetik szívvel-lélekkel az itt dolgozó szakemberek, akik folyamatos meg-

gíthetjük a családokat. Sőt, ha kétszer ekkora kollégiumunk

Ritókh Tamásné igazgatónő: Összetett, több célú intézményként

működünk. San Marco utcai épületünket 2008-ban vet-

Tavaly ünnepelte 140. születésnapját a Csalogány. Természetesen nem egy madárról szól a történetünk, hanem egy olyan

lágában való elhelyezkedésre. Örömmel tapasztaljuk, hogy

Sokéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a gyermekek

egyéni sajátosságait figyelembe véve a kollégiumi nevelés
több irányból támogatja az óvodában/iskolában folyó mun-

kát. Segíti az önállósodás folyamatát, hiszen sok praktikus,
a mindennapokban jól használható gyakorlati ismeretet

lesztő Speciális Szakiskola. Az OKJ-s vizsga feltételeit
elvégzett szakmai modulról, amellyel védett munka-

helyen tudnak elhelyezkedni. Képzéseink: udvaros és
árufeltöltő. A képzés folyamán a szakmai munka mel-

lett kiegészítésként kézművesség folyik – gyertyaöntés,
szövés, peddignád-fonás, asztalosmunkák, különböző

kreatív tevékenységek –, a tankonyhában pedig megismerkednek a háztartási munkákkal. Végzős fiataljaink

időnként felnőtt felügyelet mellett besegítenek az óvodásoknál a gondozási feladatok ellátásában.
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Mik a tapasztalataik ezen a téren? Van fogadókészség
a végzett szakiskolásokra?

Nehéz erre pontos választ adni, hiszen tanulóink többsé-

ge felnőtt intézményben folytatja életét. A dolgozni tudó
és szerető fiatalokat ott rögtön tudják alkalmazni. Ha

nem is munkavállalóként, de udvarsöprésben, kertészkedésben részt vesznek. Van olyan felnőtt intézmény,

ahol hatalmas üvegházban dolgoznak a gyerekek. A szülői háttérrel rendelkező fiatalok esetében is van lehetőség

védőmunkahelyen elhelyezkedni (pl. élelmiszerboltban
árufeltöltőként), több fiatalunk is munkát kapott egy

élelmiszerláncnál. Álmaink ennél ugyan tovább mutat-

Legnagyobb számban gyógypedagógusok dolgoznak

említem: 2014-ben Antwerpenben az Európa Játékokon

Kollégáink elhivatott gyógypedagógusok, akik kimond-

Az egyéb készségtárgyakat erre szakosodott kollégák,

ban arany-, ezüst- és bronzéremmel tértünk haza. A

jukra, vállalták a munkával járó plusz feladatokat. Gyak-

az intézményben, ők oktatják a közismereti tárgyakat.
testnevelők, gyógytornászok, konduktorok, logopédusok, egyéni fejlesztők, szakoktatók látják el. Az óvodától kezdve vízhez szoktatás, emelt szintű ének-zene

oktatás, illetve állatasszisztált terápiák zajlanak. Lovas terápiára az Aranypatkó Lovardába járnak a gyerekeink hetente kétszer az Aranyhegyi útra, a kutyaterápia az iskolán belül zajlik. Mindezek hozzájárulnak

a gyermekek érzelmi gazdagodásához, személyiségük
fejlődéséhez.

nak, de minden apró előrelépésnek nagyon örülünk.

Komoly sportélet is zajlik az intézményben.

Hány évig maradhatnak a gyerekek?

Iskolánk 25 éve, tehát a kezdetektől tagja a Magyar

A korai fejlesztéstől, tehát csecsemőkortól kezdve 23 éves

rült emberek sportolási lehetőségét biztosítja. A 2013-

korig itt nevelkedhetnek a gyermekek.

Milyen szakemberek dolgoznak itt, illetve milyen foglalkozások, terápiák vannak a gyerekek számára?

Speciális Olimpia Szövetségnek, amely az értelmi séban alakult Csalogány Diáksport Egyesület képviseli
iskolánk sportolóit a szövetségben. Büszkék vagyunk

eddigi eredményeikre, akár hazai, akár nemzetközi
versenyekről beszélünk. A legutóbbi két nagy versenyt

három sportolóval vettünk részt. Úszásban és atlétiká2015 nyarán Los Angelesben megtartott Világjátékokon egy úszónk és egy teniszezőnk képviselte egyesületünket. Úszónk 8. és 4. helyezést ért el, teniszezőnk

egy arany- és egy ezüstéremmel zárta a tornát. Büszkék vagyunk a Kölyökprogramra bázis intézményként.
Ezen kívül tanulóink részt
vehetnek
kon,

labdarúgó

nyáron

torná-

focicsapatunk

részt vett Göteborgban egy
nemzetközi

futballtalálko-

zón. Mindemellett természe-

tesen túráznak, teniszeznek,
tollaslabdáznak,

asztaliteni-

szeznek, bocsa és petanque

ran ez teljes hétvégi elfoglaltságot jelent számukra, de
panaszkodni még nem hallottam őket, vagy hogy nem
mennének legközelebb. Természetesen örülnék, ha honorálhatnám, de jelen pillanatban csak szóbeli bátorítással üdvözölhetem eredményeiket.

„Legyen elhivatott, gyerekszerető,
önironikus, jó pedagógus,
jó szakember, gazdag humorérzékkel megáldott, de ha egyszerűen
szeretném megfogalmazni,
akkor elsősorban ember.”

szakkörünk is van, korcso-

Fontos terápiás lehetőség a
zene és a művészet is.
Már

korai

életszakaszban

megjelenik a zene és a mű-

vészetre való felkészítés, mi

sem bizonyítja jobban, hogy a

Csalogány kórus tagjai között
tudhatunk

két

óvodáskorú

lyázunk, görkorcsolyázunk, bowlingversenyekre is

gyermeket. Kórusunk rengeteg fellépésnek tesz eleget,

megismertetni a mozgás örömével, ezzel is színesítve

UNICEF gála keretén belül Roger Moore-nak is énekel-

járunk diákjainkkal. Igyekszünk minden gyermeket
az életüket.

Van egy kiváló uszodájuk is.
Remek lehetőségeink vannak az uszodánkban, két kolléganő vállalta fel, hogy az uszodában szakszerű úszásoktatás működjön. A délelőtti uszodai foglalkozások tanó-

sok helyen megfordultak, országos hírnévre tettek szert.

tek. Gyerekeink énekelnek olaszul, angolul, németül,
törökül és kínaiul is. Soronként, szinte szavanként tanulják meg a dalok szövegét.

Arról még nem esett szó, hogy most volt 140 éves az
intézmény.

ra keretein belül zajlanak (vízhez szoktatás, gyógyúszás,

Intézményünk az első Magyar Gyógypedagógiai In-

uszodát biztosítjuk egyesületünk úszóversenyzőinek a

gyatékosok fölkarolása, oktatása ennek az intézmény-

vízi torna, úszásoktatás). Hetente két délután a teljes
felkészülésre. Fogadjuk a III. kerületi óvodásokat és kis
iskolásokat, akikkel külső oktatók foglalkoznak. A kerületben működő iskolákkal, óvodákkal, egyetemmel köl-

csönösen jó kapcsolatot ápolunk, hiszen a Szent Miklós
Téri iskola sportolói, egyesületünk leigazolt versenyzői
hetente háromszor jönnek úszóedzéseinkre. Az Óbudai

Egyetem segítette a felkészülését a Nyári Speciális Olim-

pián résztvevő teniszezőnknek, teniszpályát és oktatót
biztosított versenyzőnknek.

A lelkesedést nem mindig lehet pénzen megvásá-

rolni, igaz, manapság nem is nagyon próbálkoznak
ilyemivel.
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va vagy kimondatlanul, amikor felesküdtek a diplomá-

tézmény jogutódja (Frím Jakab, 1875). Az értelmi fonek volt a feladata. Kitűnő emberek voltak az elődeink.
Bárczi Gusztáv, akiről a gyógypedagógiai kar a nevét

kapta, szintén az intézmény igazgatója volt. Nagyon
sok jó pedagógus fordult itt meg, akiknek az is fontos

volt, hogy fejlesszék a meglévő tudást, akár tankönyveket írjanak. A mostani tankönyveinket is ők készítették. Mindenképpen meg kell említeni a pedagógiai

munkát segítő kollégákat: összesen nyolcvannyolcan

segítik a tanárok munkáját. Gyermekfelügyelők, dajkák, gyógypedagógiai asszisztensek látják el a védő-,

óvó, gondozói munkát a mindennapokban, a nap 24

órájában az óvodában, az iskolában, a gyermekotthonban és a kollégiumban.
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Milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki ezen a
munkahelyen helyt álljon?

Mit nevezünk helytállásnak? Ezt a definíciót nehéz a mi

szakmánkban értelmezni. Legyen elhivatott, gyerekszerető, önironikus, jó pedagógus, jó szakember, gazdag

humorérzékkel megáldott, de ha egyszerűen szeretném

megfogalmazni, akkor elsősorban ember. Olyan ember,
aki azt látja, amit fejleszteni lehet, és nem azt, hogy mi hiányzik a tökéletességhez. Ezek a gyere-

még autista jellemzőkkel is bírnak. Ez egy speciális osztály,

számára is, akik nem képesek rendszeresen sportolni. Itt

labdáznak az egészségesekkel, és azt látom a fiatalokon,

tönként, délután pedig jön a sport. Kedden és csütörtökön

gyerekek is élveznek. Vagy ott van a mozgásélménynek

szívesen töltik velük az idejüket. Egy-egy fiatal vagy

és speciálisan is tanítjuk őket. Ezzel foglalkozom délelőtvan az úszócsapat hivatalos nagy edzése, ők már verseny-

közeli állapotban vannak. Miután kedden és csütörtökön
lemegy a nagy úszás, jönnek a pici óvodások, akiket előbbutóbb szeretnénk berakni a nagy úszócsapatba.

Miért fontos, hogy a gyerekek versenyezzenek?

kek olyan embereket tudnak elfogadni,

Ezek a gyerekek kétszer egy héten becsü-

és cselekedni.

úszni, hogy legyen eredménye. Önérté-

akik képesek velük együtt gondolkodni

letesen leússzák azt, amit le kell nekik

kelés szempontjából rettentően fontos ez,
hiszen érzik, hogy ők is le tudtak tenni

Óbudától Los Angelesig

valamit az asztalra. Nyilván más kategória egy olimpia meg egy speciális olim-

Az uszodában Oravecz Éva bíztatja a

pia, de nekik ugyanolyan kategóriának

gyerekeket. Megkérdeztem, milyen út

számít, mert becsületesen edzettek, és

vezette ide.

elértek valamit, aminek az eredménye
ott csillog a nyakukban. Rengeteg egyéb

Oravecz Éva: Első diplomámat egészségtan

dályozott szakon. Utána a Testnevelési Egyetemen mint
úszó-szakedző végeztem.
Úszóversenyző volt?
Nem, nem volt közöm az úszáshoz, soha nem versenyeztem, sőt a vicc az, hogy nagyon későn tanultam meg úszni.

Hatéves koromtól kajakoztam, és igazából az adott moti-
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rekeket a társadalomba. Jelen pillanatban egy gyógy

pedagógus azért küzd egy életen át egy gyerekkel,
hogy az megfeleljen a társadalomban, helyt tudjon állni. Azért nevelgetjük őket, hogy megtanulják azokat a

társadalmi normákat, amiket mi normális esetben automatikusan elsajátítunk életünk során. Szerintem ez

kevés. Kevés, hogy mi megtanítjuk húsz év alatt arra,
hogyan kell a társadalomban viselkedni, miközben a

társadalom nem igazán befogadó közeg. Ezen segítenek
az integrált versenyek. Közösen úsznak, futnak, kosár-

Van férjem és két nagy gyerekem. A nagyfiam 20 éves,

és már az önálló életét éli. A kisebbiket megfertőztem
kicsit, ő is sportoló, sportgimnáziumba jár, és délutánon-

ként, ha ideje engedi, bejön, és segít nekem az ovisokkal.
A férje hogyan viseli azt, hogy a felesége ennyire elfoglalt?

Ő is olyan területen dolgozik, ahol rengeteg a munkája,
így nem unjuk meg egymást. Ez a hosszú házasság titka.

Vig György

mi is csak kapkodtuk a fejünket, rohantunk egyik programról a másikra, de fergeteges volt, hatalmas élmény.

A többi srác mit szólt ehhez, hogyan érintette őket,
hogy innen került ki két olimpikon?

versenyre igaz, nem csak az olimpiára. Bármilyen kis
hétfőn, kedden mindenki az érmekkel a nyakában járkel. Nagyon sok gyerekünk úgy kezdett el úszni, hogy

látta az osztálytársain, hogy állandóan éremmel térnek
vissza, és akkor ő is jönni akart. Most éppen huszonhét
úszónk van.

Mennyire kicsiket?

Azok is sportolnak, akik nem versenyeznek?

Ötödik osztályig vannak nálam. Vegyes csoportnak kell

Számukra ott a szurkolói csapat. Amikor itt van a verseny,

elképzelni az autista csoportot, ők az értelmi sérülés mellé

Rengeteg lehetőséget ad arra, hogy integráljuk a gye-

Van családja?

mindent élvezni. Igazából még sok is volt nekik. Néha már

versenyről hazatérve azt lehet látni az iskolában, hogy

tályfőnökként tanítok kicsiket az autista csoportban.

Miben segít a sport a fizikai előnyökön túl?

tudnak diákjaink.

részt vettünk Los Angelesben a speciális

Ráadásul elvégeztem a vízimentő tanfolyamot is.

Tizenöt éve. Délelőttönként gyógypedagógus vagyok, osz-

denkinek találunk mozgáslehetőséget.

híres sportoló meg is döbben azon, hogy mi mindent

olimpián. Iszonyú várakozással indultunk, és próbáltak is

Természetesen hajtja őket mindenképpen. Ez minden

Mióta dolgozik a Csalogányban?

mozgásban is fogyatékos gyerekeknek kínálunk. Min-

úszónkkal és egy teniszezőnkkel mi is

vációt, hogy megtanuljak úszni. Amikor apukámnak bejelentettem, hogy úszóedző leszek, kicsit mosolygott rajta.

nevezett foglalkozásunk, amelyet kifejezetten súlyosan,

hogy nem menekülnek el, hanem szívesen játszanak,

program mellett tavaly júniusban egy

tanárként szereztem, majd gyógypedagógiát végeztem Szegeden értelmi aka-

van a bocsa, ez a golyósport, amit a gyengébb képességű

akkor ők jönnek drukkolni. Rengeteg lehetőség van azok

Blaskó Bálint Antwerpenben a Nemzeti Európa Játékokon gyorsban, mellben és váltóban indult, és ezüstöt, bronzot, aranyat hozott haza. Mészáros Szabina 2011-ben Athénban a Világjátékokon harmadik helyezett lett mellúszásban, gyorsúszásban nyolcadik. Miklosits Péter – aki egyébként remek úszó – Antwerpenben atlétikában váltóban és a távolugrásban is ezüstöt hozott.
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Emlékezik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

Loci color

Fiatal koromban jártam először Óbudán. Akkor a Föld

A Féja család otthonra talált Óbudán

Ezzel tartoztam elsősorban nevelőanyámnak, Manna

márról járt be, Bernát bácsihoz jártam. Az 1960-as évek-

szeszedtem a leveleket, amik megmaradtak közülük, és

ben a fiát tanítottam a Toldy Ferenc Gimnáziumban. Később az óbudai sétáim során a Krúdynál olvasott utcákat
kerestem, de már nem sok sikerrel.

Féja Endre több mint negyven éve él a Faluházban családjával. Még édesapjával, Féja Gézával együtt költöztek Óbu-

Egész életében tanított?

s minél több kötetet megjelentethessen írásaiból. Krúdy Gyuláról írt cikkeinek válogatását is kötetbe szerkesztette,

Ötven éven át tanítottam: 1953-ban kezdtem, és 2003-ban

dára. Féja Endre 85 éves kora után is lankadatlanul dolgozik, hogy megmentse és rendszerezze édesapja hagyatékát,
mely Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának kiadásában jelent meg a Krúdy-év kapcsán.

emellett még egy kort is be akartam mutatni: a történelem, az irodalom, a vidék, a főváros, az írók, a politikusok és az emberek világát.

Ha végigolvassa az ember, akkor bővül a képe az egyes
személyekről?

Bővül, mert benne vannak azok a békési emberek, akik

államosították, mert korábban a piaristáké volt. Végül

és az írók közül azok is, akik megtartották a barátságot,

prémi Lovassy László Gimnázium volt az első, akkoriban

73 éves koromban. Két hosszabb időszak kötött egy-egy

iskolához: tizenhét évet töltöttem el a Toldy Ferenc Gimnáziumban, és tizenöt évet a rákospalotai Dózsa György

Gimnáziumban, ahol igazgató voltam. A rendszerváltás

után váltam meg az igazgatóságtól, és 62 éves koromban
visszamentem tanárnak, a piaristákhoz. Végre újra taníthattam, és osztályfőnök lehettem!

Mert tanítani jobb, mint iskolát vezetni?
Tanítani sokkal jobb!
Milyen szakon végzett?
Magyar–történelem szakon, és mindkét szakomat taní-

tottam is, de muzeológián kezdtem, a régészet–néprajz
szakon, az ELTE-n. Aztán valahogy meguntam az ásatásokat, a csontokat, és inkább átmentem magyar–törté-

FotÓk: Máté Balázs, féja családi archívum

néninek, meg tartoztam apámnak is. Nagy nehezen ös�-

fejeztem be, ez az idő öt gimnáziumban telt el. A vesz

pedig a pesti piaristáknál fejeztem be a tanári pályám,

24

a levelezést?

utca még kiszaladt a Flórián térre, és a végén volt egy kis
kocsma, amelyet Sarlós Bernát bácsi vezetett, aki Soly-

Beszélgetés Féja Endrével, édesapja hagyatékának gondozójával

lett keresztülmenni. Milyen érzés volt feldolgozni ezt

nelem szakra. Abban az időben – hiába voltam jó tanuló

– sosem jutottam volna be az egyetemre, ha nincs Erdei

Ferenc segítsége. 1945 tavaszától Békéscsabán éltünk, a
politikai rendőrség úgy vélte, jobb, ha apám Békés megyéből nem mozdul ki, 1956 őszéig nem is sikerült néki.

Nemrég megjelent a szerkesztésében édesapja, Féja

Géza és Supka Magdolna levelezése, sokan reagálnak
rá úgy, hogy igen szemléletes képet mutat arról, hogy

az 1950-es években milyen megrázkódtatásokon kel-

egy nehéz korszakban is becsülték, segítették apámat,

és leveleztek apámmal: Dénes Zsófia, Földessy Gyula,
Hatvany Lajos, Remenyik Zsigmond, Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Darvas József, Szabó Pál. Aztán voltak, akik

időlegesen eltávolodtak, elkerülték, Veres Péter is köztük
volt. Sok érdekes és értékes embert megismertem apám

mellett abban az időben. Amikor néha pár napra föl tudott jönni Pestre, akkor Remenyik Zsigmonddal mindig

megbeszélt egy találkozót: fölmentünk Hatvany Lajos
bácsihoz a Pozsonyi úti lakásába, Tamási Áron, Remenyik Zsigmond, apám és én. Az éjszakába nyúló hosszú,
felejthetetlen beszélgetéseket hallhattam.

Kik voltak a kor- és írótársak közül a barátai?
A nők közül Sárközi Györgyné, aki kiváló ember volt, és
Dénes Zsófiát említem, Zsuka nénit, aki 102 éves korában
halt meg. Ő majdnem mindenkit ismert, mindent tudott

erről a korról. A barátai zömében népi írók közül adód-

tak: a mártírhalált halt Sárközi György, Tamási Áron,
Sinka István, Szabó Pál, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Darvas József, Veres Péter, de Vas István, Fábry Zoltán, Ter-

sánszky Józsi Jenő, Török Sándor nevét is említhetném,
többek között.

Az irodalomhoz kötődő munkássága a tanítás mellett

édesapja hagyatékának a gondozása. Ezt kötelességérzetből teszi, vagy úgy gondolja, hogy vannak még

olyan fontos iratok, amelyeknek mindenképpen meg
kell jelenniük?
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E mellett apám irodalmi hagyatékát a békéscsabai Mun-

Mikor jöhetett fel a család?

van: az íróasztala, az asztali lámpája, az írógépe, a kalap-

Apám ’56-ban, a forradalom alatt jöhetett fel Békéscsa-

zetten, gondosan megőrizve mind. A könyveiből bő 1000

nagy nehezen kapott egy tanácsi bérlakást Lágymányo-

kácsy Mihály Múzeumnak adtam. Zömében már ott is

ja, a sétabotja, a kabátja, a kéziratai és a levelezése; rendepéldányt, sok dedikáltat is a Békéscsabai Megyei Könyvtárnak juttattam. 1945 tavaszán kerültünk Békéscsabára,

mondhatni, száműzetésként, az évek során azonban meg-

Aczél György nyújtott támogatást. Apám a forradalom

Óbudára.

Óbudán közel nyolc évet élt. Szerette Óbudát, régen is

Mi az oka annak, hogy sok kiadatlan szöveg maradt

vel is. Örült, hogy végül, idős korára Óbuda lehetett az

sokat járt ide barátaival, köztük Tersánszky Józsi Jenőotthona. A hangulatát, a környezetet közel érezte magá-

lenését is támogatta. Voltak ilyen gesztusai is.

iről, mindenféle. Majd 1957 után átkerült a „tiltott”-ból a

Szerintem, mert kedves kiskocsmák voltak erre kockás

akkor azokat kiadták. Azért maradt annyi minden a ha-

jártak ide, feltehetően vonzotta őket a városrész hangu-

És ő közben nem változott szellemiségét tekintve, különböző korszakok értékelték különbözően?

a betegsége. Napi sétái a mostani Krúdy-negyed, az öreg

abrosszal, apró házak leánderes udvarokkal. A barátaival
lata, s ami a múltból még magmaradt, az Tersánszkyt a

azonban csak jóval később, halálát követően jelenhetett

összes írása Tersánszkyról és a kapcsolatuk. Tersánszky

sa, több mindent revideált, átértékelt; néki is megvoltak

közegben nőtt fel.

Mikor költöztek Óbudára?

Ezek mind kiadatlan szövegek voltak?

1971 tavaszán, amikor ez a ház – a Faluház – felépült.

Ezek részint másodkiadások, de publikálatlanok is van-

De akkor már nem Békéscsabáról?

megmaradt, ha nem is tudom kiadni, legalább megle-

Nem, akkor már Budán éltünk.

sarkot és a Visegrádi estéket tartotta a legjelentősebbnek.

állítottam egy kötetet, ez is készen van egy lemezen: apám

– néha én is velük tartottam. Jó barátságban voltak. Össze-

Önnek voltak irodalmi ambíciói annak idején? Azt

ami életében megjelent.

történetét és a novelláit is jelentősnek vélem. Ő is a Vihar-

Mindvégig az 1848-as forradalom „bűvöletében” élt. Már

egykori cselekedeteit is. Apámmal sem történt ez más-

az erényei és a hibái, tévedései, mint mindnyájunknak.

robbant” az irodalomba, de a három kötetes irodalom-

zóban találkoztak, meg Tersánszky Avar utcai lakásában

keztette. Később aztán már a Márvány utcai Csemői boro-

ezt csinálom. Ha már az Úr nékem ilyen viszonylag hos�-

képp. Ha lényegében nem is változott az emberi alapállá-

egyik legjobb könyve. A Viharsarok volt az, amivel „be-

Ilyen erős hatással volt rá az 1848-as élménytörténet?

A múló idő során mindenkinek alakul, változik a véle-

ménye, máshogy ítél meg sok mindent, önmagának az

Görgey Artúrnak megjelenik Visegrádon Kossuth szel-

régi Nagybányára, apámat pedig az egykori Lévára emlé-

Kötelességérzet, részben, de még sok minden más is van

gyenek a számítógépben vagy lemezen, megszerkesztve.

Kórházban gyógyítsák. Apám néhány könyvének megje-

leme, és beszélgetnek, vitatkoznak éjszakánként. Az

mindazt, ami megmaradt.

nak közöttük. Szeretném, hogy ami apám hagyatékából

látáshoz jusson, Aczél azt is elintézte, hogy a Kútvölgyi

Tersánszkyval? Miért ide jártak?

tőle, és 1957 után sem minden. Szeretném megőrizni

több könyvét sikerült kiadnom. Ez majdnem több, mint

Gyula fiával.) Mivel gyakran betegeskedett, hogy jobb el-

éjszakai órákban. Születtek versek meg esszék, Goethé-

gyatékban, mert 1945 után semmi sem jelenhetett meg

egy korról. Mióta apám meghalt 1978-ban, húsznál is

Ervin Könyvtárba. (Különben itt együtt dolgozott Krúdy

Talán a Visegrádi estéket, amit Görgeyről írt. Az idős

„tűrt” kategóriába, és történelmi regényeket kezdett írni,

a hagyatékban megmaradt. Értéket jelentenek, vallanak

gosultsághoz. Ekkor, arra az egy évre besegítette a Szabó

utcák meg a piac felé vezettek.

től Bulgakovig, meg Bölcsődal címmel regény az ifjú éve-

szú életet adott, szeretném tető alá hozni mindazt, ami

után állástalan lett, s még egy éve hiányzott a nyugdíj-jo-

Édesapja munkásságából mit tart a legértékesebbnek?

tiltva. Nem tudta megállni, hogy ne írjon az esti meg az

ebben. Rengeteg időt elvettem a családomtól azzal, hogy

szintén nehéz helyzetben voltak. Különös, hogy pont

hoz. Békés, nyugodt éveket remélt még itt, de közbeszólt

dolgot a „fiókjának” írt, 1945 után egészen 1957-ig be volt
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son, majd azt meg a feleségem lakását cseréltük ide,

nemcsak kenyeret adott, hanem óvta is apámat.

Részint nem jelenthetett meg a maga idejében, rengeteg

Supka Magdolna és Féja Endre

Szűkösen élt, a barátai nem tudtak, hiszen legtöbben

Akkor ő 1971-től haláláig élt itt Óbudán.

utána?

a nehéz években?

báról, és itt is maradt. Először albérletben éltünk, aztán

szerettem a várost. Apámat ismerték, szerették, hiszen

a Viharsarok című könyve részben róluk is szólt. Csaba

Ki segített az édesapjának a forradalom után, azokban

kedves, felejthetetlen alakja volt a régi világnak.

gondolom, hogy nem lehet, hogy nem voltak, ha ilyen

Lettek volna, de reménytelennek véltem, mivel a Féja

1943-ban megkezdte könyvét Kossuth Lajosról, amely

meg. Ezt követte a Visegrádi esték Görgeyről, majd az élete végén Széchenyi István életét, sorsát akarta még megír-

ni Örökégő címmel. Ennek azonban már csak a tervezetét
és egyes fejezeteit tudta papírra vetni. Mélyen érintette
ez a kor, és közel állt hozzá. Majdnem minden történelmi
forrást összegyűjtött 1848–49-ről. Mindhármukat tisztelte,
becsülte: Kossuthot, Görgeyt és Széchenyit.

névvel nem lehetett sehová sem jutni. Nem mondom, egy

Krúdy Gyulát is szerette. Hogy talált rá?

sek, elő- és utószók. Megjelentek folyóiratokban itt-ott,

Apám Léván volt gimnazista, és mindig kiment a pá-

tehetséget nem éreztem magamban ilyen irányban. Bor-

ta a Nyugat egyik példányát – egy példány jött Lévá-

bő kötetnyi írásom van: tanulmányok, könyvismertetéde különösebb irodalmi vágyaim nem voltak. Akkora
zasztó dolog, amikor utódok követni akarják az ősöket,
akár festészetben, zenében, irodalomban, és sehogy sem
megy. Van, aki ezt belátja.

lyaudvarra, amikor megérkezett az a vonat, amely hozra, az 1910-es években vagyunk. A Pesti Napló meg a
Magyarország Tömörkény tárcáit hozta le, meg Krúdy
Pesti leveleit. Azóta lett a szerelmese. Összeszedte az
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antikváriumokban a Krúdy-könyvek első kiadásait.

Féja Géza a költészettel nem kacérkodott?

zistakori élményei.

Apám gimnazista kora óta írt verseket, majd esztergomi

Pont a legerősebb hatásuk idején kapta el őt akkor ez

Nyugatban. Egy verseskötete is megjelent a Szépirodal-

Ady, Krúdy és Móricz Zsigmond voltak a nagy gimna-

a három ember…

Valószínűleg ilyen alkat is volt, hogy ezekre az írókra tudott rezonálni leginkább. Valamint mindhárman olyan
kisvárosokat, sorsokat és embereket írtak meg, amelyek
az ő gyermekkori lévai világában is jelen voltak.

Sok publikációja jelent meg Krúdyról különböző folyóiratokban, ez adott lehetőséget egy kötetnyi szöveg

tábori tanár korában is. Babits Mihály közölt belőlük a

mi Könyvkiadónál, Illés Endre adta ki, de ez egy nagyon
vékony kötet: hatvan vers fért bele. Végső napjaiban, a

kórházi ágyon is versek voltak az utolsó írásai. A verseiből is összeállítottam egy kötetet, de még nem jelent

meg. Vannak ezen kívül műfordításai is kínaiból, japán-

ból, melyeket feltehetően németből ültetett át magyarra.
Az életét végigkísérték a versek, bár nem ez volt a fő alkotási területe.

összegyűjtésére.

Azt olvastam valahol, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endré-

Ritka az a tisztesség és megbecsülés, ahogy az önkor-

resztségben az édesapjától?

mányzat őrzi Krúdy Gyula emlékét. Úgy véltem, hoz-

hez fűződő barátsága miatt kapta az Endre nevet a ke-

zájárulok ehhez, ha összegyűjtök egy válogatást apám

Igen.

a kis könyvnek. Emellett örülök, hogy a függelékében

Ilyen erős volt a barátságuk?

diákéveiről szóló dolgozatom is bekerülhetett. Hálás va-

Jó barátságban voltak, többször is együtt mentek nya-

Krúdyról szóló írásaiból. Itt, Óbudán van a helye ennek
még Supka Géza halotti beszéde és az én Krúdy podolini
gyok, hogy ez így együtt napvilágot látott.

ralni a Balaton-felvidékre, fényképek is őrzik ezek emlékét. Bajcsy-Zsilinszky lapjának, az Előőrsnek, majd a

Szabadságnak az egyik fő munkatársa, szerkesztője volt,
és szervezte Zsilinszky pártját is. Később elhidegültek

egymástól: személyes okok, félreértések lehettek közöttük, de erről én bővebben nem tudok. Ennek dacára még

utóbb is kapcsolatban maradtak, együtt dolgoztak a Magyarország című napilapnál, s 1941-ig megküldte könyveit is apámnak.

Az előbb említetteken kívül édesapja hagyatékában
maradtak még más területekről is írások?

Maradtak. Az egyik ilyen témakör, amely talán az olvasókat és az önkormányzatot is érdekelné „a régi Budapest”. Egy kisebb terjedelmű kötetnyi összeállítás a XX.

század első felének fővárosról készített írásaiból. A gyerekek, munkások, tisztviselők, az anyagi és kulturális
helyzetük, szóval az emberi sorsok: az egykori budafoki
barlanglakások lakóitól a kávéházak világáig.

A. Horváth András
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Olvass!

Vig györgy: A VIHARSAROK SZERZŐJE SZINDBÁD MEGÁLMODÓJÁRÓL
Féja Géza: Krúdy és legendái

Krúdy Gyula nevét napjainkban is elég sokan is-

tének végső napjaiban, a kórházi ágyon egy Ady-kötet

következtében kevesen találkoznak azzal a már-már

íróval kapcsolatos publikációi és naplószerű feljegyzései.

misztikus érzéssel, ami akkor következik be, ha valaki
belefeledkezik az utolsó nyírségi gavallér borongós, mosolygós, mámoros meséibe. Neve hallatán sokakban a

nőbolond, kocsmákban élő magányos korhely sematikus
képe idéződik fel. Arról, hogy
milyen volt valójában ez a hatalmas író, miért is tarthatjuk

a nagyszerű magyar nyelvű
prózairodalomból is kiemelke-

dő zseninek, sokat megtudunk
Féja Géza róla szóló írásaiból.

Féja, aki maga is kiváló

Egyik legkedvesebb könyve Krúdy Gyula Ady Endre éj-

látszólag henye életforma, amely a külvilág szemében ki-

az angyalok és a démonok leszármazottjait. Mágikus

szavában, melyben összegyűjtötte és kötetbe szerkesztet-

körül zajlott, csak kulisszaként szolgált, és lehetővé tette,

ezért becsülte olyan kevésre, ezért nem félt a haláltól”

mit írt, egykettőre el is felejtet-

nélkül bestsellernek számító A vörös postakocsi hőseit

silányságaival, hanem azok fölé emelkedett. Egy szelíd

általában ceruzás jegyzetekkel kísérte munkáikat, és éle-

A huszadik század elején amerikai tempóban fejlődő
Magyarországon, ahol a pénzzel és korrupcióval, befek-

szétszórt tömegét valaki elébe

tetéssel vagy panamával gyorsan megszerezhető haszon

lehetősége szinte narkotikus anyagi függésbe sodorta a

viszont pontosan tisztában volt azzal, mekkora életművet
vellái mellett újságcikkeit is felkutatta, olvasta, elemezte.

„Krúdy úgy élt, mint a vérbeli muzsikus, aki csupán

– folytatja a portrét, majd lírai sorokban magyarázza el,

mindvégig a visszatérő és a leggyakoribb olvasmányai,

írójuk tudatosan szakítja ki kora anyagias valóságából.

talán a legjobban, ha műveinek

„A századforduló és a XX. század eleji magyar iroda-

nulmányt kívánna. Ady versei és a Krúdy-művek voltak

dául, hogy az országos sikerű, megjelenése után túlzás

te, önmaga álmélkodott volna

önmaga kedvéért szólaltatja meg a húrokat, s merő vé-

– objektív és szubjektív okainak elemzése – külön ta-

Krúdy mindig a saját törvényei szerint írt és élt, „új

arcot adott a regénynek, izgalommal telítette az ese-

ménytelen novellát, a rajzot, a karcolatot, sőt az újságcik-

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata adott ki 2014-ben, a

lett Krúdy Gyula állt legközelebb apámhoz. Vonzódása

– fogalmaz az elemző.

ge alaposan félreértette Krúdyt. Nem vették észre pél-

mése. Számba se vette, hogy

vetett papírra ez a bohém álmodozó, hiszen regényei, no-

lom alkotói közül Ady Endre és Móricz Zsigmond mel-

A szerző rámutat arra is, hogy a kortársak többsé-

és démonikus erők átjáróhelyének tartotta az életet,

azzal, hogy merre gurul a ter-

lával, utánajárt a róla szóló legendáknak, értelmezte és

zseniális író részletes és valósághű portréja bontakozik ki.

dóan modern, máig érvényes életműve.

„Krúdy olyan volt, mint a

gyümölcsfa, mely nem törődik

tárja” – olvasható Féja Géza egyik tanulmányában, aki

című kötetben található szövegei is. A könyvből, melyet

hogy létrejöhessen Krúdy Gyula korát messze meghala-

te édesapja Krúdyról készült cikkeit, tanulmányait.

irodalmár, szociológus, politológus és nem mellékesen

elemezte műveit. Erről tanúskodnak a Krúdy és legendái

zárólag a női szoknyák, borospoharak és kártyaasztalok

szakái című munkája volt” – írja Féja Endre a könyv utó-

„Krúdy úgy élt, mint a vérbeli muzsikus, aki csupán önmaga kedvéért
szólaltatja meg a húrokat, s merő
véletlenség, hogy mások is gyönyörködnek muzsikájában.”

elhivatott tanár volt, rengeteget foglalkozott Krúdy Gyu-
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volt az utolsó olvasmánya. – Pályáját végigkísérték e két

letlenség, hogy mások is gyönyörködnek muzsikájában”

miért volt fontos az író számára a kiskocsmák csendje, az éjszaka sötétje: „Az éjszaka kellett neki, midőn a
valóságos élet körvonalai lágyan szétomlanak, s helyet

adnak apáinknak, nagyapáinknak, őseinknek, titokzatos kapcsolatainknak, napfényben láthatatlan összefüg-

géseiknek.” Féja Géza ugyanakkor leszögezi, hogy ez a

FotÓk: Féja családi archívum, krudyevobudan.hu

merik, de a kelleténél kevesebben olvassák. Ennek

társadalmat, elsorvasztva, kiölve belőle a régi értékeket,
Krúdy régimódi hősei méltóságos tempójukkal, idejét-

múlt erkölcseikkel, megélt álmaikkal szállnak szembe az
új világgal.

A pokoli világégés, mely a magyarság számára a

tragikus trianoni diktátummal ért véget, természetesen mély nyomokat hagyott az alkotói ereje teljében

lévő Krúdy munkásságán is. Féja Géza úgy látja, hogy
az író legnagyobb művei épp az 1915–1920 közötti időszakban születtek. Talán az sem véletlen, hogy ekkor

készült novelláiban, regényeiben „az alvilág és a démonok lakóhelyét látta az emberben, legjobb esetben

ket is költői műfajjá nemesítette.” (...) „Nem harcolt kora

óriás megértő jóságával szemlélte a törpe embereket. Lát-

szólag semmibe se vette a valóságot, ám igazából kora
legnagyobb leleplezője volt.” – hangsúlyozza a máig utánozhatatlan író valódi értékeit Féja Géza. Elemző írásai-

ban a legendák mögé néz, és Krúdy műveivel bizonyítja
az irodalomtörténeti közhelyeket leleplező állításait. A
kötetben olvasható dolgozatai nemcsak fontos és eredeti

megállapítások sokaságát tartalmazzák, hanem olvasás
élményként is elsőrangúak. Akik szeretik Krúdyt, azok

ínyencnek való csemegére lelnek ezekben az írásokban.

Más szemmel olvassák ezentúl Szindbád történeteit, és
talán akad közöttük olyan is, akinek kedve támad, hogy
az álmokban született szavak mesterének kevésbé ismert
művei után is tájékozódjon.

(Féja Géza: Krúdy és legendái. Kiadta Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata, 2014, 166 oldal.)
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1726-ban meghalt a gonosz gróf. Mintha még holtá-

módos óbudaiak mindenáron szabadulni akartak a ter-

Óbuda birtokjogán, végül Zichy Miklós került ki győz-

A II. József-féle népszámlálás adatai alapján Óbudán

ban is átkot szórt volna: örökösei csúnyán összevesztek

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között

tesként a harcból.

1784–85-ben 871 keresztény és 285 zsidó család élt. A

zsellér és 24 zsidó családfő élt ekkoriban itt, abból pedig,

gek képviselői – csizmadiák, vargák, szabók, takácsok –

Egy 1727-es összeírás szerint 237 telkes jobbágy, 53

hogy kilencedként 1000 akó bor folyt be, arra lehet követ-

3. rész: A gonosz földesúr

hek alól – a kamara pedig mindenáron adóbevételt akart.

keztetni, hogy a lakosság ekkor már nagyrészt szőlőtermelésből élt. Óbudának ekkor a Lajos utca – Kiskorona
utca környéki része volt lakott, illetve a Fő tér, valamint a
Laktanya utcai rész.

szőlőművesek, kocsmárosok, hagyományos mestersémellett megjelentek a patikusok, órások, könyvkötők és
az első kékfestő manufaktúrák is, köztük a Goldberger

műhely. Ekkoriban keletkezett a selyemgombolyító épülete is, amelyet egy olasz vállalkozó építtetett, és a másik
selyemgombolyító,

Nemcsak a braunhaxlerek, a

latin nevére – filatolum – ma

szőlőtermelő-kocsmatulajdonos

egy egész óbudai városrész, a

németek Óbudájának alapjait

Filatorigát emlékeztet.

sikerült ekkor, a XVII. század-

Vagyis a XIX. század már

ban lerakni, de Zichy Péter öz-

egy polgárosodó német–ma-

legendás kiscelli kék agyagra

tött rá: a katolikus szőlőtermelő

vegye, Bercsényi Zsuzsanna a

Előző cikkünkben akkor hagytuk el Óbudát, amikor

jó gazda, Zichy István, örököse, Péter pedig olyan volt, mint

városrészbe. Még be sem rendezkedtek, amikor 1684-

jobbágyaiból. 1703-ra elmenekült a lakosság fele – aki nem

által felprédált, a harcokban súlyos károkat szenvedett

ben a meginduló keresztény seregek elől – pontosabban
a háború elől – megint menekülniük kellett. Bár Vetus
Buda 1686-ban felszabadult, ezután még két évig lakatlan maradt.

Végül negyven bátor család költözött vissza egy 1688.

október 9-én kelt menlevéllel, bő egy évtized múlva pe-

dig, 1699-ben megérkeztek az első német telepesek is.
1703-ban már német volt a bíró és a lakosság nagy része,
a terület földesurai, a Zichyek pedig mindent megtettek,

hogy a Habsburg betelepítési politikával összhangban

a mesék gonosz földesura: az utolsó csepp vért is kisajtolta
a terhek miatt menekült, hát menekült azért, mert reformátusként nem gyakorolhatta a vallását. A református kö-

zösségnek ugyanis nem engedélyezték, hogy prédikátort
tartson, sőt azt sem, hogy kérelmének megfelelően beköl-

Thomas Hientzmal vezetésével ekkor az óbudai

polgárok a császárhoz folyamodtak, hogy állítsa vissza

lőt is telepített, annak pedig öt évig nem kellett adóznia.

örültek volna, hiszen a terület szép nagy falat lett volna a

Az első betelepülők „szabad évei” 1701-ben jártak le, ekkor összeírták a lakosságot.

A fennmaradt forrásokból kiderül, hogy addigra

többségbe kerültek a katolikus németek a kálvinista magyarokkal szemben – akik a sorozatunk előző részében

Óbuda koronabirtok státusát – aminek az udvarban is
kincstár számára. Ám a fondorlatos Zichy Péter addig járta a bécsi köröket, megkenve néhány hivatalnokot, míg a

császár visszautasította a menekülni vágyó óbudaiak kérését. Hientzmal házát Zichy elkobozta, őt magát elűzte.

Volt azonban egyetlen jótette is ennek a mesebelien

zsidó közössége élt itt, utóbbi

gyári munkásoké. (Bár ebben

mesteremberei külön kézmű-

az időben még aligha beszélhe-

ves céhbe tömörültek már a

tünk XIX–XX. századi értelem-

XVIII. században.

ben vett „munkásosztályról”.)

A

megjelentek a kis házakban

emberibb Miklós – Bercsényi

hajógyárnak

Budai festő: Gróf Zichy Péter hegedűvel

köszönhetően

a lakatosok, gépészek, asztalosok családjai, de ekkoriban

Zsuzsanna és Zichy Péter fia – uralma alatt mégis virág-

már tánctanító, mosónő, kesztyűs, bábos és két „kávés”

számaránya miatt ekkor már így, német nevén említik a

a huszonkét tanító mellett. A bortermelők aránya 1840-

zásnak indult. A szűken vett Altofen – a német lakosság
legtöbbször Óbudát – az 1740-es években új városrésszel

bővült. Neu Altofennel, amely a mai Kiscelli utca, Pacsir-

tamező utca, Föld utca, Szőlőkert utca, Vörösvári utca,
Raktár utca, Harrer Pál utca jelentette részt foglalta ma-

is számon tartatott Altofen lakosai között a nyolc pap és
ben már mindössze 27 százalék volt, amiben a szőlőket

kipusztító filoxérajárvány nagy szerepet játszott. Ekkor

már nyomuk sem volt a régi jobbágy- és zsellérházaknak.
Az 1838. évi jeges árvíz úgy elmosta a régi Óbudát,

gában. Zichy Miklós, megépítve Fő téri kastélyát, ekkor

hogy a lakosok csónakokon menekültek az összedőlő

A kastély azonban üres maradt. Zichy Miklósnak

da, amelyet Krúdy-regényekből ismerünk – és ekkorra

helyezte végleg Óbudára uradalmi központját.

az először nekik adományozott Péter-Pál templomot a

amelyben Péter gróf kifejti, hogy a kegyes gesztus oka an�-

adót fizető Óbudát, hogy megkezdődjön az évtizedekig

nyi volt, hogy a zsidók jó sok készpénzbeli adót fizetnek...

órások

lassan magához térő város-

nem született fiú utóda, az özveggyel kiegyező kamara

földesúr visszavette, és átadta a katolikus németeknek.

és

mellett az 1836-ban alapított

kegyetlen Zichynek: ő fogadta be a városrészbe a zsidókat.

Mielőtt meghatódnánk, felhívjuk a figyelmet arra a levélre,

patikusok

1739-ben a pestis ismét ki-

említett Madarassy Gergely azonos nevű leszármazottja
birtokán alakítottak ki maguknak oratóriumot, miután

református

ri Magyarország legnagyobb

egy új társadalmi csoport, a

rész azonban a Zichy Péternél

költözött birtokára, ismét prés alá helyezte jobbágyait.

mellett

magyarok és az egész akko-

nek köszönhetően megjelent

századi óbudai népességet, de Zichy Péter csak nem javult
meg: amint véget ért a Rákóczi-szabadságharc, és vissza-

németek

Óbuda első téglagyárát is, ami-

pusztította a lakosság felét, a

ságharc, a pestis és az árvíz aztán tovább tizedelte a XVIII.

gyar–zsidó Óbudára köszön-

alapozva 1737-ben létrehozta

tözhessen a néptelen Békásmegyerre. A Rákóczi-szabad-

minél több lakost költöztessenek be Óbudára. Aki itt telepedett le, három évre adómentességet kapott, aki sző-
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Aztán 1700-ban becsapott a ménkő Óbudára. Meghalt a

a református magyarok lassan visszaköltöztek a török

amelynek

pedig pillanatok alatt visszaperelte a koronának a szép
tartó harc a lakosság és a kamara között. Az akkor már

épületekből. Az újjáépítés nyomán alakult ki az az Óbutehető a Gelléri Andor Endre-féle „munkáskerület” alapjainak létrejötte is.

Folytatjuk.
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Séta

Zeke Gyula: tükör által

A külső Bécsi út elején, a Laborc utca torkolatában álló

tisztában vagyok vele, nem véletlen, hogy az épületek

Kőnig Tamás–Wagner Péter építészpáros asztalán ugyan

lések, értékek és világképek irtózatos távolsága miatt

már 1995-től formálódtak, s a régi-új épületet 1998-ban

át is adták egy magáncég használatára, én csak a harma-

dik évezred elején pillanthattam meg a saját szememmel.
Életem ugyanis úgy alakult, hogy három és félévnyi né-

metalföldi tartózkodás után 2002 végén érkeztem vissza
Budapestre, s lettem tizenöt év múltán újra óbudai lakos.

A városból kifelé tartva a kocsinkkal gurultam el előtte,

s ahogy a látvány magához vonta a tekintetem, kissé még
a záróvonalat is megtapostam – nem csupán azt utálom

a vezetésben, hogy nem ihatom, de ezt még inkább, hogy

általában nem is nagyon vitatkozunk. Ott van azután a
belső bizonytalanság, hisz magunk is csupán körüljárni

tudjuk a dolgot, ami ugyan érdekesebb, mint az ítéletalkotás, ám ez a hajlamunk már önmagában elválaszt minket az emberiség többségétől, akik a kerek-perecet kedvelik. Nem marad hát egyebünk, mint az öröm: vannak

körülöttünk emberek, akik hozzánk hasonlóan látnak,
és így a mondandóink kölcsönösen fontosak lehetnek
egymásnak.

Az itt látható épület – amely miatt 2002 karácsonyán

nem nézelődhetem kedvemre, pedig annyi mindent nem

a sávválasztó vonalra hajtottam – sem a régisége vagy

gón, ahová a sorsom vetett. – Mit csinálsz? – kiabált rám

téglás épület ez is, épp, mint a Vörösvári úton a Czabán

láttam még élemedett koromra ezen a nem túl nagy bolya feleségem az anyja üléséből apokaliptikus altján, me-

lyet az efféle helyzetekre tartogat, miközben én épp arra
lettem volna kíváncsi, hogy mások mit csináltak, amíg

én a szélfútta, esőáztatta mélyföldön jártam. Van ez bennem: az építészeti különösségek épp oly erővel vonzzák

magukhoz a szemem, mint az érett nők, akik gondot fordítanak fogaik ápolására.

Olcsón adom a figyelmemet, nem csupán a „régi”

házakat nézem odaadón a koruknál fogva, de minden

építményt, amely tehetséget mutat, korra, funkcióra
és anyagra való tekintet nélkül, vagy amelyik legalább
nagyjában őrzi az évezredek óta kimunkálódott embe-

ri léptékeket. Nem vagyunk beljebb e meghatározással,
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szépségén vagy csúnyaságán az ítéletek mögött álló íz-

az anyaga miatt keltette fel a figyelmemet. (Nyers vörös-

Samu Általános Iskola, amely ugyan pontosan tíz évvel

FotÓ: Oláh Gergely Máté

valahai ortodox zsidó halottasház átépítésének tervei a

épült Krúdy születése előtt, mégsem tetszik, mert laktanyára hajaz, és iskolának ma végképp alkalmatlan, szegény gyerekek és a tanárok naphosszat rázkódnak a hat

sávos autóforgalom és a villamosok nem szűnő ütései

alatt, melyet zárt ablakok mögött is hangos dübörgés és

A harmadik évezred eleje óta azonban nem emiatt nézek

felével egészül ki, és e tükörben a törvénytábla még üres,

ből tudtam ugyan, hogy ortodox halottasház volt (A zsi-

ratlanul szokatlan építészeti megoldás miatt. A középvo-

nem láttam felújított épületet, amely ilyen erővel lett vol-

bűz egészít ki.) Komoróczy Géza és szerzőtársai kötetédó Budapest, Budapest, 1995, Első kötet, 87-88. p.), amely

már a fölé telepített több vallású temető 1905-ös bezárá-

sát követően használaton kívül került, és az omladozó
romkor évtizedei alatt arra jártomban rendre fölpillan-

tottam a timpanon-oromzat csúcsán álló törvénytáblára.

rá mindig, hanem az új funkciónak helyet teremtő pánalasan szimmetrikus épületet hossztengelyében félbe

szelő fal ugyanis nem pusztán elfedi a mögötte álló – s
az eredeti ház belsőjével egybenyíló – beton irodateret,

de egyben óriás tükröt is tart mögé. Szemből nézve így
a szertartási épület megmaradt fele önnön valahai test-

íratlan hátoldala is láthatóvá válik. Magam életemben
na képes beszélni múlt és jelen, pusztulás és élet, vallási
hagyomány és szekularizáció, valamint isteni intelem és
bűnbe esettség viszonyáról.

A kertből ősfa hajlik a Bécsi út fölé, a kerítés peremén

Juda oroszlánja vigyáz.
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Loci color

Mielőtt letelepedett Csillaghegyen, életrajza szerint

Rögzíti is ezeket?

gondolom, el kellett jönniük a háború után…

Mindig van velem anyag, de a rögzítés nálam nem feltét-

… előtt. Ez egy sodródás szinte, mert apám bányaiskolai

mokat vázolok föl, színeket írok bele a magam olvasha-

sokfelé megfordult. Nagybányán született, ahonnan,

Tükör és ablak – A művész és az ember

tanár volt, és a bányaiskola, ahogy Észak-Erdély visszakerült, kitelepült Pécsről Nagybányára. Ahogy jöttek az

Interjú Tenk László festőművésszel

oroszok, az iskolát evakuálták. Egész Sopronig menekültünk, ott ment át rajtunk a front, aztán vissza Pécsre,

majd az iskolát helyezték át a feltörekvő bányavárosba,
Tatabányára.

Tenk László Munkácsy Mihály-díjas festőművész Nagybányán született 1943-ban. A képzőművészeti főiskolán Bernáth
Aurél osztályába járt, de saját bevallása szerint Gruber Béla munkássága tette rá a legnagyobb hatást. Több mint har-

minc éve él Csillaghegyen, ma már elképzelhetetlen nélküle Óbuda kulturális élete. 1990-ben alapította meg feleségével,

egész élménynek a hangulata rögzül bennem. Itthon, ha
pár hónapon belül előveszem ezeket a firkákat, elő tudom hívni azt a képélményt, amely akkor jött létre bennem, és azt a képet, amit akkor „kottáztam” le.

változásaival?

Ennek a könyvnek Ars poetica című bevezetőjében

da egy nagyon szeretett városrészem lett, itthon érzem
magam már régen, viszont hozzá kell tegyem, hogy az én

vándorlásaimnak nem feltétlenül csak a belső igény volt

az oka, hanem a sodródás, a zaklatott élet, a változó világ,

s ez a címe 2007-ben megjelent életműkötetének is.
azt írja: „A festészetet már nagyon fiatalon is önmagam és a világ megismerése eszközének tekintettem.”

Ezek mintha kiegészítenék egymást, hisz a tükör az

önmagunkra, míg az ablak a világra való rátekintést
jelképezheti.

változó igények, lehetőségek, amelyek miatt ez a keresz-

Ezt így is gondolom, és pont ez a kettősség vezetett arra,

nem egy eredendő kíváncsiság is az ismeretlen részekkel

nek tekintsem, melyek alkalmasak arra, hogy akár az

tül-kasul vándorlás adatott nekem. Ugyanakkor van benszemben. Az a kalandozás, ami ebből az igényből fakadt,
azóta se szűnt meg. Ha tehetem, akkor utazom. Régebben

feleségemmel innen Óbudáról bejártuk egész Európát.
Általában egy-egy utunk – akkor is, amikor még csak hetven dollár volt a kiosztott pénz – egy hónapig tartott. Ez

volt a felső határa a kint tölthető időnek. A legelső nap haj-

nalban léptük át a határt, és az utolsó nap éjfél előtt értünk
vissza. Volt, hogy tízezer km-t vezettem Európában egy
ilyen harminc napos úton.

Ezek az utazások szerepet játszottak az alkotói folyamatban is?

Természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a témáim vagy nagyon közeliek, vagy nagyon messzik. A kö-

fotók: Assay Péter

változó átmeneteit, és tulajdonképpen a firka során az

1976-ban Tükör és ablak címmel két képet is festett,

Nyilván kapcsolatban van a helyszínnel is, hiszen Óbu-
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tatlan írásával, a firkán belül nyilakkal jelzem a színek

Amióta Csillaghegyre költözött, a vándorlás meg-

szűnt. Ez a helyszínnel van kapcsolatban, vagy az élet

Csordás Erzsébettel a T-Art Alapítványt, melynek egyik deklarált célja egy óbudai kortárs gyűjtemény létrehozása volt.

lenül festményben jelentkezik, hanem firkában. Motívu-

zeliek az ismertségük, a meghittségük, a leheletnyi változásaik, a rezdüléseik által váltanak ki erős emóciókat,

a távoliak viszont az ismeretlenségük, a hirtelenségük
révén hozzák elő a „kapzsiságom”: ezt most meg kell

ragadni, mert holnap már nem itt vagyok, és akkor ez
elvész. Szinte fölszívja az ember ilyenkor az élményeket.

hogy ezt a két képet én magam is emblematikus képekéletműalbum a címüket viselje. A megismerési szándék

nem irányulhat csak kifelé. A külső megismerés persze

a kíváncsiságunk, az érdeklődésünk központjában áll,
de ennek a megismerésnek a felfogója én vagyok. Ha

én magamat nem ismerem eléggé, akkor a felfogásom
torzulásait, a felfogásaim hiányosságait, hibáit tévesen
értelmezem, és a világnak tudom be, pedig azok az én

alkatomból következő, a szűrőnek, a tükörnek a homá-

lyosságai. Emiatt a két megismerési iránynak egyszerre
és egymást segítve kell működnie. Nemegyszer a külső

világban fedezem fel önmagamat, a külső világot pedig
önmagamban. Ez ugyan paradoxonnak hat, de úgy tudnám ezt mondani, hogy én akkor szoktam egy képnek

nekiállni, hogyha olyan élményt kapok, olyan impulzust, ami elől nem lehet kitérni, rögzíteni kell.

Az utóbbi évtizedekben a tájban találtam meg ezeket az
impulzusokat. Ezzel együtt nem a táj hiteles leképezésére
törekszem, hanem a tájban lévő nagy-nagy impulzusok

engem arra figyelmeztetnek, hogy ennek a hangulatnak,
ennek az érzésnek, ennek a ritmusnak, tehát a világból

rám ható valaminek olyan hordereje van számomra,
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a kép, amin rögzítem ezt az érzületet, segít megfejteni

akkor is ott motoztak bennem, tehát mindenképpen

Ez párhuzamba vonható az önarcképek ritkulásával

kézírásból megállapítja az ember jellemét. Én azt mon-

járkáltak a tájban. Mindig személyiségük is volt ezek-

volna, mint az utóbbi időben.

önmagamat. Ez olyan, mint amikor egy grafológus egy
dom, hogy a festő kézírása a festmény. Ha őszinte va-

gyok, és nem manipulálom magamat, akkor én magam
is megtalálhatom azokat a grafológiai elemeket, amelyek
segítségével magamról egyre többet tudok meg.

Említette, hogy az utóbbi időben a tájképekben találja
meg önmagát. A korai képein többségében embereket

ábrázolt, vagy legalábbis ők álltak a középpontban.

Megfogalmazta magának, hogy ez tudatos váltás volt
vagy öntudatlan?

Megfogalmaztam, de csak utólag. Nem lehet, hogy

az ember ne vizsgálja a saját képeit, lehetőleg úgy,
mintha kívülálló lenne, és próbálja a változások irányát, értelmét, jelentőségét megfejteni. Korai mun-

káim idején természetszerű volt az emberi alakokkal

való kifejezés, hiszen a főiskolai tanulmányai során
a festő modellekről, portrékkal, aktokkal, többfigurás képekkel tanulja egyrészt az ábrázolás, másrészt

a kifejezés lehetőségeit, eszközeit. Természetes volt,
hogy amikor elsajátítottam a kifejezés egyes elemeit,
ezeket tovább használtam, és élveztem, hogy egy-egy

jellemet, egy-egy karaktert meg tudtam portréban, fi-

gurás képben jeleníteni. A gondolkodásom is e körül
mint lehetőség körül kereste az újabb és újabb képté-

mákat. A korai időkben alkalomszerűen kínálkozott
olyan téma is, amelyet a táj élménye adott, de a születő kép mint a többi képemtől idegen, egy kicsit zár-

ványként, magányos maradt. Debreceni éveim alatt
már több tájkép született, bár tudom, hogy nagyon

kínosan küzdöttem velük, mert ugyanazokat a festői

Tükör és ablak I., 1976, olaj, tempera, farostlemez, 180x90 cm

megoldásokat próbáltam alkalmazni, mint a figuráknál. Ugyanakkor egy táj karaktere más módon hívó-

hogy szinte olyan, mint én vagyok. Azért rezonálok en�nyire rá. Nemegyszer előfordul, hogy megyek az úton,

évekig látom ugyanazt a motívumot, és azt gondolom,
milyen szép. Egyszer csak egy viharos vagy egy napos,

vagy egy hajnali, vagy éjszakai pillanatban hirtelen valami belém üt, és azt mondom: te úristen, én e mellett

megyek el évek óta! Ilyenkor valami olyan erővel rezonál

bennem, amit én magamban nem ismertem eddig. Tehát

38

dik elő, mint egy pszichés megközelítés. Ezek a korai

tájak nálam – utólag szemlélve – nem voltak olyan ere-

jűek és szintűek, olyan kifejezési képességűek, mint a
figurák, ezért sosem törtek előrébb. Viszont, amikor

idekerültem Csillaghegyre, olyan óriási tájélmény
ért, hogy szinte gátszakadásként érte a munkámat,
merthogy elszabadult a táj, iszonyú erős lett, kifejezésben erősebb, mint az addig már megszokott figu-

rális előadásom. Természetes volt, hogy a figurák még

oda kerültek a képre, ott tébláboltak, ácsorogtak vagy

nek a figuráknak. Már az odavetett első vonalakból

is? A korai években mintha több önarcképet festett

is látszott, hogy ez egy öreg ember, vagy egy fiatal,

Valószínűleg ezzel is összefügg, de én régen se festet-

azt az állapotot, amikor a külső világból már nem

azért, mert az önarckép a tanulmánynak is kézenfekvő

peck es csaj lesz. Valahogy a kilencvenes évek hozták
annyira a lelkesítő szépség: a napsütés, a virágzás, a
tenger adták a legnagyobb él-

ményt, hanem egyre inkább
a

természet

összetettsége,

belső ellentmondása izgatott.

Nemcsak a szépség, hanem

az árnyoldala: a drámája, a
kihaltsága.

Kiderült,

hogy

egy olyan egyensúlyt szeret-

nék a szép és a csúnya között

tem sok önarcképet. Az egész fiatalkori kicsit több, de
alanya, akkor, ha nincs modellem, festek egy önarcké-

„... egy olyan egyensúlyt szeretnék
a szép és a csúnya között
létrehozni, amelyikben a természet
teljességére, és nem az ember által
beleképzelt rossz vagy jó oldalra
kerül a fő hangsúly.”

létrehozni, amelyikben a ter-

pet, mert kéznél vagyok. A ké-

sőbbiek során azért nagyjából

három-ötévenként azért egy-

egy önarckép odasikeredett.
Általában ezeknek meg is volt
a jelentőségük. A 2000-es agy-

vérzésem után, amikor a jobb

oldalam béna volt, és bal kézzel
kellett megtanulnom festeni,

akkor még két-három nagyon

mészet teljességére, és nem az ember által beleképzelt

drámai önarckép sikeredett. Utána néhány évvel készült

hogy ebben a világról való gondolkodásom változása

tavalyelőtt festettem egy ágbogas önarcképet, amelyen

rossz vagy jó oldalra kerül a fő hangsúly. Valószínű,
is szerepet játszott.

A kilencvenes évek nagy átalakulást hozott az éle-

tünkben. Lelkesen vártuk az új, szabad világot, de a
kezdetektől tisztán látszott, hogy szakmai létünkben

új és nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéz-

még egy, aminek van jelentősége, és talán tavaly vagy
a száraz ágak rácsán keresztül csak egy kis arc látszik.
Tehát nem maradtak el az önarcképek, csak öncélúan ön-

magamat ismételni nem látom értelmét. Ha a belső igény
indokolja, ezután is fogok önarcképet festeni.

nünk. A műkereskedelem, a támogatások rendszere,

1990-ben alapította a T-Art Alapítványt, ami közösségi,

mentek át, hogy következményei az alkotómunka

létben való erőteljes részvétel?

a mecenatúra vagy eltűntek, vagy olyan átalakuláson

alapfeltételeit érintették. Alkalmazkodnunk kellett

közéleti gondolkodást tükröz. Honnan jön a közösségi

a körülményekhez, de féltem, hogy kollégáim zöme,

Mindig is ilyen természetem volt. A főiskolai kollégium-

Túl voltunk azon a koron, amikor az ember könnyen,

utálta ezt a szobát, mert voltak két-három ágyas szobák

leginkább a kortársaim erre nem lesznek képesek.

gyorsan alkalmazkodik. Úgy éreztem, nekem is részt

kell vállalnom az átalakulás menetében, a zökkenők
csökkentésében, elviselhetővé tételében. Ebben az

időszakban a közösségi feladatok minden időmet lekötötték, a szakmai munkára szinte csak lopott idő

jutott. Valószínűleg ez is benne volt abban, hogy az

emberalakok elhagyták a tájat. De ez korántsem volt

tudatos, hanem, amikor visszanézek tíz, tizenöt évvel
korábbi képeket, akkor döbbenek rá, hogy ezek már

rég eltűntek. Korábban úgy voltam, hogy ha fölrajzoltam két fát, akkor már oda kellett firkálnom egy figurát is, hogy tolja a taligáját.

ban egy műteremszobában laktunk nyolcan. Mindenki

is, oda vágytak. A mi szobánkban viszont mindig volt

élet. Kiállításokat rendeztünk, körbe a falra fölraktuk a
képeket, néhány hét múlva szóltunk egy másik kollégának: te, ha vannak rajzaid, akkor tegyük már ki. Közös

lét. Maga a szakma egy individuális szakma. Festeni

nem lehet közösségben, ez egy magányos foglalatosság.
Viszont a kép értelme akkor látszik, amikor az általam

beletett hatást le tudom mérni. Amikor valakiken látszik a hatás vagy a hatás hiánya. A művek megmuta-

tása, felmutatása is egy közösségi szerep. Igaz, hogy
individuálisak vagyunk, de egymás nélkül nem élhe-

tünk. Hiszen ahányféle ember van, annyiféle kifejezési
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forma. És egymás lehetőségeiből, hiányaiból, hibáiból

Mi a célja ön szerint ma a T-Art Alapítványnak?

Megvalósulni látja ezeket a célokat?

eddig tíz albumot olyan kollégákról, akiknek az élet-

sajátunkra is. Az egymással való tisztességes baráti,

A céljaink nem változtak. Az alapításkor a célunk

Nagyon sok sikert értünk el működésünk 25 éve alatt,

maztuk meg elsőként az ő helyzetüket, jelentőségüket.

másik oldala, amelyik véleményem szerint nagyon jót

létrehozása volt. Az alapító okiratunk 1990-ben ezzel

lériás kiállítássorozatból már kinőttünk, mert kezdet-

és erényeiből tudunk valamiféle rálátást teremteni a

szakmai beszélgetések a mi közösségi életünknek egy
tesz a munkánknak.

Debreceni koromban a képzőművész szövetség területi szervezetének szervező titkára voltam. Ott két tábor
volt, így nem tudtak önmaguk közül vezetőt választani,

mert mindegyik a másikra haragudott. Én voltam a jövevény, aki egyensúlyoztam köztük, és próbáltam kibékíteni őket, igyekeztem szakmai irányba terelni mindent.
És sikerült. Ahogy Pestre kerültem, a szövetségben azt

mondták, neked van területi szervezeti tapasztalatod,
akkor tessék itt a területi bizottságban működni. Később a festő szakosztály vezetőségében dolgoztam. Amikor létrejött a Művészeti Alap után az Alkotóművészeti
Közalapítvány, annak kurátora lettem. Tulajdonképpen

a kurátorokat a teljes tagság választotta meg szótöbb-

séggel. Óriási dolog volt, hogy nem én akartam kurátor

lenni, nem valakik akartak engem kinevezni oda, hanem
a szakma egészétől kaptam ezt a bizalmat. Dolgoztunk,
harcoltunk, csináltuk, amit lehetett és amíg lehetett.

Ugyanígy a szakma küldött el a Nemzeti Kulturális
Alaphoz, ott is voltam évekig kurátor. Aztán a Dunaszerdahelyi Kortárs Művészeti Gyűjtemény egyik alapító

kurátora voltam. Ma a legnagyobb magyar kortárs gyűjtemény Dunaszerdahelyen van, itthon sincs ilyen széles

merítésű. A Ludwig Múzeum nem nevezhető igazi kortárs múzeumnak, hiszen a létező kortárs stílusoknak és
kvalitásoknak csak egy kis szegmensét gyűjti.
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egy III. kerületi kortárs képzőművészeti gyűjtemény
kezdődött. További célunk volt a magyar képzőművészet közönségének megteremtése. Hiszen a pártállami világban nem volt a közönség és a művészek

között átjárás és kapcsolat. A pártállam ott állt közöttünk: akit ők pártoltak, azt engedték, akit nem akartak, azt nem engedték. A többséget pedig csak épphogy engedték. Ez egy langyos víz volt, hiszen ez az
épphogy csak engedés jutott a szakma túlnyomó részének. Egy-kettőt engedtek kinőni, azok voltak a barátok, egy-kettőt nem engedtek, azok voltak az ellen-

ség. A többség pedig itt volt és éldegélt. Ilyen langyos
vizes iszapban élt mindenki. A szabadság ennél jobb.
De ha nem veszi át senki az állam szerepét, akkor ho-

gyan tovább? Csak a közönség veheti át a támogató
szerepét, közönségünk pedig nincs. Nincsenek tájékozódási pontok és nincsenek kortárs gyűjtemények

sem. Az érdeklődő nem tudja, kik vagyunk, hányan
vagyunk, mit csinálunk. Nem tudja, hogyan tudna
tájékozódni, hogyan tudná az ízlésének megfelelőt

megtalálni, támogatni, hogy tud vásárolni, hogy tud

gyűjtő lenni, ha már meg is gazdagodott? Az elsőd-

leges célom az kellett legyen, hogy a gyűjtéssel egy

időben a közönséget informáljam arról, hogy kik
vagyunk, kiket tekintünk jónak, minőségnek, és ehhez egy közösséget építsek, akikből majd a művészet
fenntartói válnak tíz, húsz, harminc év múlva.

több száz kiállítást rendeztünk, a kezdeti műterem-gaben nem volt más módunk, mint a saját műtermemben

rendezni a tárlatokat. De azt kell mondjam, hogy itt is

elértük azt, hogy egy-egy kiállításra 100–120 látoga-

tó jött fel a hegyre akkor, amikor a belvárosban 20–30
ember volt egy-egy kortárs kiállítás megnyitóközönsége. Márpedig szinte kívül vagyunk a városon. Azt el

tudtam érni, hogy megszólítottam és megnyertem en�-

nyi embert – ez még nem a „közönség”, de már a mi
pártolóink. Mára elértem azt is, hogy egy-egy jelentős

műve a magyar művészet élvonalába tartozik. Mi fogalEzért is van, hogy ma már nem lehet Magyarországon
a T-Art gondolkodást, a T-Art szemléletet úgy megke-

rülni, hogy na, ez hülyeség, ilyen nincs is. Van. Ezeket
a könyveket eljuttattuk az ország valamennyi megyei

könyvtárába, valamennyi múzeumi könyvtárba, képzőművészeti vonatkozású intézményhez, gyűjteményhez. Ez azt jelenti, hogy még ha a képzőművészeti

trendek ideológusai nem is értenek egyet a mi érték-

rendünkkel, nem tudnak minket kikapcsolni, meg nem
történtté tenni.

kiállításra 200–300 főt össze tudok verbuválni. A kor-

Hajnal, tavasz című festményét a III. kerületi önkor-

darabot számlál. Ezek között tucatnyi Kossuth-díjas,

háza épületében látható. Miért pont aquincumi témát

társ gyűjteményünk pedig ma már több, mint ötszáz

40–50 Munkácsy-díjas és sok díj nélküli, de komoly

életművet produkáló művész munkája is megtalálható

mányzat felkérésére készítette tavaly, amely a Városválasztott?

itt, amelyek mind a művészek támogató felajánlásaként

Aquincumot nagyon szeretem. Az évek során most már

ján. Mindig magas minőséget képviselő művészt kér-

az óbudai amfiteátrum, vagy az aquincumi amfiteátrum

kerültek a gyűjteménybe, a kuratórium felkérése alaptünk fel, megnyertük ahhoz, hogy a céljainkkal egyet-

értsen, és adományozzon a gyűjtemény számára olyan
munkát, amelyik jól képviseli ezt az értékrendet. A KOGART Alapítvány (amelynek nagyon jó gyűjteménye

van és sok pénze) „könnyen” tudott kortárs művészetet

vagy tíz képet festettem az aquincumi rommező vagy

fáiról, romjairól – ezek nagyon kedvesek nekem. Az ábrázolt romok a múlt emlékeinek megőrzését is közvetítik, a tavasz és a hajnal pedig a jövő és a megújulás szimbólumai.

vásárolni, gyűjteményt létrehozni, de nekünk nem volt

A. Horváth András

rintem nem olyan elkeserítő. Emellett kiadtunk 26 vagy

(A következő oldalpáron: Hajnal, tavasz, 2014, olaj, tempera,

tőkénk. Így is létrejött egy ilyen gyűjtemény, s ez sze27 kisebb művészeti katalógust, a Paletta-könyveket és

vászon, 150x210 cm)

41

42

43

Betegség után, 2000, olaj, tempera, farostlemez, 60x50 cm
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Ág-bogas kép, 2010, olaj, tempera, farostlemez, 90x80 cm
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Ködös téli temető, 2001, olaj, tempera, farostlemez, 150x110 cm
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Jazz-kálvária, 1991, olaj, tempera, vászon, 150x110 cm
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Lépcső este és lent a tenger, 2008, olaj, tempera, farostlemez, 110x90 cm
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Lépcsős, 2014, olaj, tempera, farostlemez, 110x80 cm
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Szinte biztos benne az ember, hogy egész életében

intézmény

könyvtárban dolgozott.

Nemcsak hogy nem így volt, de tulajdonképpen szinte

AZ OVISOK HOZZÁK BE A SZÜLEIKET

véletlen, semmiképpen sem tudatos döntés eredménye,

hogy könyvtáros lettem: érettségi után munkát keres-

tem, az egyik lehetőség a Szabó Ervin Könyvtárban

Visszatérhet a névadó platánfák árnyékába az Óbudai Platán Könyvtár

adódott, a másik egy vegyészeti üzem adminisztrációs
részlegén, szóval kevésen múlt, hogy nem egy nyug-

díjazás előtt álló vegyipari dolgozóval beszélget ma.
Mindenesetre a Fővárosi Sza-

A Platán Könyvtár vezetőjével, Gyulai Ivánnéval beszélgettünk a kerületi fenntartású könyvtár sajátságairól, lehetősé-

bó Ervint választottam végül,

geiről, a jövő könyvtáráról általában és arról a 15 évről, ameddig a Platán Könyvtárban dolgozott. Az épület nemsokára

könyvtáros-asszisztensként

elköltözik, ő pedig nyugdíjba megy, de azért részt vesz még az új helyen az új működésmód kialakításában.

álltam munkába 1974-ben, le-

velezőn végeztem el mellette
a bölcsészkar könyvtár–tör-

ténelem szakát. Tizenhárom

vittük. Azután, hogy 2003-tól vezetőként dolgoztam itt, a

gyerekkönyvtári rész kialakítása volt a munkánk fókuszában, persze ez sem előzmények nélkül. Amikor átvettem a
könyvtár irányítását, még csak négyen voltunk, jelenleg tíz
felsőfokú végzettségű kolléga dolgozik itt és a Csobánka

téri fiókintézményünkben, egyikőjüket már önálló munka-

körben művelődésszervezőként tudjuk foglalkoztatni, és
velünk van még két technikai munkatárs is. A fiókkönyv-

tárunk is 2003-ban nyílt meg,
ekkor derült ki, hogy a Szabó
Ervin Könyvtár becsukja egy
békásmegyeri kis fiókját, a kerület pedig átvette tőle, és hozzánk kapcsolta. Fontos, hogy

egy közösségi házban legyen

évet töltöttem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban,

könyvtár is, még ha csak kicsi, 15–16 ezres állománnyal is.

13 évre pályaelhagyóvá, míg a szüleim fodrászüzletét

ma van, napi 100–120 ember kölcsönöz, szóval nagyon is

vezettem. Ez a munka jobban illeszkedett a két gyerekem időbeosztásához, az iskolai teendőkhöz, ezért vál-

Mindössze 60 m2-en működik, de igen tekintélyes forgalélénk igényeket elégít ki.

tottam. Aztán 2000-ben itt kerestek könyvtárost, illetve

Jó eloszlás az, hogy mindkét kerületi fenntartású

tunk, ahová a tervek szerint nemsokára vissza fogunk

lálható?

nem egészen itt, akkor még a Kalászi Úti Iskolában volköltözni. Állásinterjúra még a Kalászi útra mentem, de

könyvtár ennek a nagy kerületnek az északi végén ta-

dolgozni már itt, az Arató Emil téren kezdtem. Nagyon

Nem ez a fő baj, hiszen nem vagyunk egyedül, vannak

zik nagyobb hálózathoz – minden könyvtári munkafo-

hezíti meg a hozzáférést, hogy míg a Duna felőli olda-

szeretem, hogy ebben a könyvtárban – lévén nem tartolyamatot magunk végzünk.

Hány kerületi fenntartású könyvtára van még Budapestnek?

Négy, ha jól tudom. Csepelen, Kispesten és Pesterzsé-

beten rajtunk kívül, de mi annyiban is szerencsések
vagyunk, hogy nem egyszerűen megmaradtunk kegye-

még könyvtárak a kerület déli részén is, inkább az nelon sok könyvtár van, a hegy felőlin mindössze egy, a

békásmegyeri kis fiókunk. Az, hogy a kis könyvtárak,

amelyeknek a hétköznapi, pihenéshez, feltöltődéshez
kapcsolódó igényeket kell kiszolgálniuk, a lakókörnye-

zet részei legyenek, nagyon fontos volna, de – különösen
a XXI. században elvárható felszereltséggel – sajnos nagyon költséges is.

lemkenyéren, a fenntartónak fontos az intézmény műkö-

Hogyan alakul az itteni forgalom?

hatjuk az ötleteinket, ha működőképesnek tűnnek.

Világtrend, hogy a betérő látogatók száma nő, miköz-

Mihez kérték a támogatást, mi történt az elmúlt 15 évben?

az irányba mutat, hogy a könyvtárnak egyre inkább

dése, szakmai fejlődése, odafigyelnek ránk, megvalósít-

FotÓ: Szász Marcell

dezvénytérként is működjenek – ezt az örökséget tovább-

„... a fenntartónak fontos az intézmény működése, szakmai fejlődése,
odafigyelnek ránk, megvalósíthatjuk
az ötleteinket.”

és csak azután váltam átmenetileg, szintén pontosan
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több közművelődési feladatot lássanak el, kulturális ren-

Már azelőtt, hogy én megérkeztem, és a könyvtár az Ara-

tó Emil térre költözött volna, figyeltek arra, hogy minél

ben a könyvkölcsönzések száma csökken. Ez is abba

kulturális központként is, közösségi térként, találkozóhelyként is kell működnie, mi is ezt az irányt próbáljuk követni. A könyvtár ma már nem csak az a csen-
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des, picit sötét, patinásan poros intézmény, amilyennek

lük. Őket kellene valahogy visszahozni, ezért alakítottuk

rekkönyvtári részleget 2007-ben alakítottuk ki, a meglévő

amelyet a gyerek és felnőttkor közti sávban lévők fogyasz-

régen képzeltük. Az eredeti kérdésre visszatérve, a gye-

ki a 12+ részleget, hogy megtalálhassák azt az irodalmat,

gyerekkönyveinket külön válogatva, nevet adtunk neki, és

tanak. A lányok közül például sokan szeretik a vámpírre-

eseményeinket, így a gyerekeket is meg tudjuk szólítani.

gyerekkorban egyre inkább a kortárs gyerekirodalom felé

emblémája is lett, Sün Tóbiás – az ő figurája köré szervezzük
Van egy programunk, amelynek keretében tíz alkalommal

vendégül látunk óvodás csoportokat egymásra épülő foglalkozások keretében. Természetesen nem a könyvtárhasználat alapjait tanítjuk nekik, hanem azt szeretnénk meg-

mutatni, milyen jó hely ez. Mesélünk arról, mi lesz a doktor
bácsinál, hiszen a gyerekek félnek tőle, ugyanígy lehet mesélni a könyvekről, erről a helyről is, amelyet észrevétlenül

laknak be, és egy idő után el is tudnak igazodni benne. És
ez a lényeg: a könyvtár információk rendszerezett halmaza,

amelyekben már kiismerik magukat, és nem idegen, nem
félelmetes többé, a játék és a kreativitás szabadjára engedése nagyon sokat segíthet. A mi közönségünk nem elhanyagolható részét ezek az ovisok hozzák be, tudniillik a szüleiket, akik szintén találnak maguknak is programot, nem

gényeket, a kötelező olvasmányok listájának pedig a kis-

kellene elmozdulnia. A Tüskevár csodálatos, ahogy Jókai

és az Egri csillagok is, de mind a nyelvük, mind a bennük
fellelhető élethelyzetek egy része idegen már ettől a generációtól. Az egyszerűbbtől kell haladni a bonyolultabb felé, az
érdeklődést kell felkelteni. A történetek vonzzák egymást,

ezért fontos, hogy időt kerítsünk arra, hogy magunk talál-

junk ki meséket, hogy elmondjuk a család történetét, ki hol
élt, mivel foglalkozott. Ez is fontos bevezetés, az irodalomba is. Ahhoz ragaszkodni szoktam, hogy a rendezvényeink
is valahogy a könyvek felé vezessenek.

Az már végleg eldőlt, hogy újra költözik a Platán
Könyvtár?

A kalászi úti épület a Platánfákkal

csak a gyerekeknek. Aztán lesz egy időszak, elég hosszú,

Ennek a könyvtárnak az eredeti állománya az 1950-es

maguk döntenek a programjaikról. Legközelebb jellemző-

ti könyvtáraként, a Kalászi úton. Az 1990-es évek elején

amikor eltűnnek, 12 éves kortól kezdődően, amikor már
en egyetemistaként vagy fiatal szülőkként találkozunk ve-

években jött létre a textilesek szakszervezetének közpon-

Kalászi Úti Iskolába. Amikor onnan költöztünk ide, sokan

Igen, erről el szoktunk feledkezni, amikor a közszféra bérvi-

került a szakszervezettől az önkormányzat tulajdonába, a

ink, de azért nincs komoly gond, ez egy szép, csak tízper-

a művelődési házi dolgozókról, a levéltárosokról, a múzeu-

szomorkodtak a távolság miatt, most is aggódnak olvasóces sétaút a mostani helyünktől. A névadóink is az ottani

platánfák voltak. A lényeg azonban az, hogy amikor ideköltöztünk az Aquincum Általános Iskola társbérlőiként,

nem zajlott le a funkcióváltáshoz szükséges átalakítás, ez
ugyanúgy egy iskolaépület része maradt, mint eddig, valamint ki is nőttük ezt a helyet, sok rendezvényünkhöz nincsen elég hely. A Kalászi úton reményeink szerint lehető-

ség lesz egy olyan beruházásra, amely megfelelő könyvtár
és a mostani igényeket kielégítő kulturális központ működését teszi majd lehetővé. Elképzeléseink szerint nem egy

hagyományos művelődési házról lenne szó, szeretnénk, ha

FotÓk: Sánta balázs

bet tud hozzátenni ahhoz, ami a közalkalmazotti bértábla
szerint jár, most, két éve minden kerületi közalkalmazott

része a kerületi cafetéria-rendszernek, így természetesen

mi is. Mindezzel együtt sem könnyű meghirdetni egy-egy
állást, a könyvtárosi munka sokféle képességet és sok mun-

kát igényel, a munkaidő is meglehetősen kiszámíthatatlan.
Amikor meghallják, hogy mi volna ennek az ellenértéke,

meglehetősen elkerekedett szemmel néznek a pályázók. De
így van ez 1974, a pályakezdésem időpontja óta.
Amely pályának most ért a végére?

intézményünk. Egyelőre az építészeti ötletpályázat zajlik,

Negyven ledolgozott év után nyugdíjba megyek, hogy

fantáziáját megmozgatták. Az ilyen közösségi terekben

don felkértek, hogy vegyek még részt a Kalászi úti pro-

örültem, hogy az épület és szakmai terveink sok építész
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mok munkatársairól is. A kerület hol többet, hol keveseb-

alkotóműhelyek költöznének be, és az itt születő produkcióknak egyúttal a bemutatótere is lehetne a Kalászi úti

Az Arató Emil téri épület

szonyairól beszélgetünk – a kulturális területről általában,

Óbudának ez a környéke eddig hiányt szenvedett.

Mostanában szóba került itt-ott, hogy a könyvtárosok
mennyire keveset keresnek.

rendes, „főállású” nagymama lehessek. Megtisztelő mójektünk tervezésében. Hálás vagyok érte, mert érdekel a

feladat, és nem is tudnék egészen passzív nyugdíjasként
meglenni, de így, kötetlenebb munkaidőben már több
időm lesz az unokáimra.

VÁRI GYÖRGY
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Olvass!

Három regény után most jelent meg az első novelláskö-

A novellák talán egyetlen közös pontja, fő motívuma a

Nagyjából tizenhárom év terméséből válogattam, de ma-

Igazából nem, hangszeren sem igen játszom, de nyilván

hogy az írások valamennyire kapcsolódjanak, ebben a

zet. Egyszer csak észrevettem, hogy ez zene formájában

tete. Mennyi idő alatt gyűlt össze egy könyvnyi anyag?

REGÉNYBÖLCSŐBEN A METÁL

radt még legalább egy kötetre való. Az volt a szempont,
kötetben például sok a monológ.

Oroszlánkórus – Dragomán György hangja

Könnyebben vagy nehezebben születnek a novellák?

Három pompás regény után, amit minden kritika mennybe emelt – ráadásul A fehér királyból még film is készül

Nehéz erre válaszolni, néha egészen gyorsan meg lehet

egységes. A sodró lendületű monológok örvényként beszippantják és nem eresztik az olvasót, akárcsak a novellá-

szem, és próbálkozom a befejezéssel, aztán néha sikerül,

írni egy-egy szöveget, de van, hogy évekig újra elő-előve-

– novelláskötettel rukkolt elő Dragomán György. A kötet tizenhárom év terméséből áll össze, sokhangú és mégis

néha meg ki kell dobni. Azt hiszem, a novellába jobban

kat körüllengő zene.

bele van kódolva a kudarc lehetősége, mint a regénybe.

Nem érzi úgy, hogy egy-egy novellában több is van?

Hogy az olvasó ott kuporog az ajtó előtt, és várja a foly-

tematizálva az átlagosnál gyakrabban megjelenik a szövegeimben, annyira, hogy A fehér királyban és a Máglyában is van egy-egy zenés fejezet.

Hallgat zenét írás közben? Amennyiben igen, van
olyan, hogy a zene tereli a történetet?

Sokszor használok hangfüggönyt az íráshoz, de ezek

többnyire nagyon más zenék, mint az, amiről éppen írok.

Ha igazán megy a munka, akkor – azt hiszem – nem is
hallom a zenét.

A metálos srác nagyon élethűen tör ki a Hevimetál

Dehogynem. Sokszor szoktam ezt érezni, hiszen ez a jó

Kamaszkoromban sok metált hallgattam, és volt egy Judas

is ott maradunk egy darabig, hogy letettük a könyvet.

szubkultúrát, úgyhogy tudtam működtetni a nyelvet. Készü-

novella sajátossága. Átvisz egy másik világba, és azután
Vagy hogy megírtuk – és ilyenkor néha muszáj folytatni

is. A Vasvonó valóban ilyen, folytattam is azóta, ki tudja,
lehet, hogy lesz belőle egy kisebb könyv.

Az Oroszlánkórus igazi kavalkád, rengeteg hangon

szólal meg benne. Volt olyan, ami könnyen indult, és
aztán nehéz volt megtartani a felütött hangot?

Előfordul ilyen, de akkor általában be se fejezem, úgyhogy azok a szövegek nem kerültek be a könyvbe, a fél-

kész novellák könyvtárában várják, hogy egyszer majd
legyen velük valami, vagy végleg kidobjam őket. Ebben

a könyvben csak azok a hangok hallhatóak, amik nem

hallgattak el írás közben. De a Seprűt például három
vagy négy hétig írtam, sehogy se lett jó, akkor az egé-

FotÓ: Valuska Gábor

nagyon fontos az írás szempontjából a ritmus és a léleg-

tatást? A Vasvonó története például kimondottan beszippantott, le is kellett tennem a könyvet egy időre.
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zene. Ennyire fontos szerepet tölt be az életében?

című novellából. Csak nem személyes érintettség?

Priest rajongó osztálytársam, ismertem valamennyire ezt a
lök majd még a Maidenről és a Metallicáról is írni egyszer.

Egyáltalán, a hang van meg előbb, vagy a világ, ami a
szereplőt körülveszi?

Néha csak egy szó, néha egy helyszín. Van a könyvben

például egy novella, ami egy berlini parkban játszódik.
Az egyik kedvenc helyem a városban a Britzer Garten,
délen van, Mariendorfban, senki nem megy oda csak

azért, hogy lássa, de én éltem mellette egy pár hónapot,
és évekig készültem, hogy valahogy megírom mint hely-

színt. Ott fogalmam se volt még a hangról, aztán egyszer

váratlanul megtaláltam, és annyira illett a helyhez, mint
kulcs a zárba.

szet kidobtam, majd újrakezdtem, és végül egy nap alatt

A következő könyv regény lesz vagy novella?

tem haza aznap, reggeli után kezdtem újra, és folyama-

Amelyik előbb elkészül. Ha minden jól megy, akkor regény.

gépen is, és pont akkorra lettem készen, mire leszálltunk

SIMONFALVI ANITA

megírtam. Ez azért emlékezetes, mert éppen Kölnből jöttosan írtam egy kávéházban, aztán a reptéren, aztán a
Ferihegyen.
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A Kolibri Kiadó gondozásában eddig két rész jelent meg

Hogy bukkantál rá a Tom Gates sorozatra?

könyvet Dragomán Gábor, 13 éves srác fordította, kiváló-

Az első kötetet egy angliai barátomtól kaptam kölcsön.

aki megállás nélkül bosszantja nővérét, hamisítja a szü-

sorozat többi részét is.

Tom Gates ifjúsági képeskönyv sorozatából. Mind a két

an. A történet főszereplője egy igazi kis genyókapitány,

OTTHON MINDENKI FORDÍTOTT, ÉS ÉN IS KI AKARTAM PRÓBÁLNI, HOGY MILYEN

lei aláírását, minden gond nélkül lenyúlja más munkáját,
kizárólag egy dolog érdekli: Ebzombi nevű zenekarával

Dragomán Gábor csúcsszuper világa

gyakorolhasson – mégis szeretjük. Liz Pichon képesregényében nincsenek magasztos gondolatok,

Miután elolvastam, és megtetszett, apám megrendelte a

Szerinted hasonlítasz a főszereplő srácra? Tudsz például gitározni?

pusztán szórakoztat, de azt kiválóan. A fordí-

Amikor a Tom Gates képeskönyvekért fanatikusan rajongó unokaöcsémnek elmeséltem, hogy a képesregényt egy 13

Szerintem Tom inkább a régebbi énemre

tó szerint is.

éves srác fordította, leesett az álla, majd elkullogott, és előkereste az Oxford Dictionaryt. Mi a siker, ha nem ez? Igaz,

hasonlít. Régen felejtettem el mindig a házit, késtem a suliból, firkáltam tele mindent.

Mióta tanulsz angolul, hogy ennyire pazar a

Dragomán Gábor előnnyel indul, mindkét szülője író, műfordító, de ennél azért több kellett a sikerhez.

Igaz, hogy ő is tud gitározni, meg én is, de

nyelvtudásod?

Dragomány Görgy, Dragomán Gábor, Dragomán Pál és Szabó T. Anna

most már nem hasonlítunk annyira.

Hogy tudod összeegyeztetni a sulit és a for-

Nem tudom pontosan, de úgy emlékszem,

dítást? Jut időd azért másra is?

hogy körülbelül 5–6 éve, de már kiskoromban
is olvastak fel nekem angolul.

A Tom Gates volt az első könyv, amit megpróbáltál lefordítani?

Igen, mivel az volt az egyik legelső könyv, amit én magam olvastam el angolul. Magamban mindent automatikusan lefordítok, de ez volt az első könyv, amit nem csak
a fejemben fordítottam le. Sikerült.

Egyáltalán, miért fogtál bele a fordításba? Kihívásnak

játszom, olvasok, gitározom). Ha van karate, elmegyek,

utána egyből fordítás. Hétvégén már lazább a helyzet,
olyankor nincs így megszabva a szabadidőm.

A 13 és ¾ éves Adrian Mole minden kínszenvedése-

it olvastad már? Ha jól tudom, te is körülbelül ennyi
idős vagy.

Nem, még nem olvastam (főleg mivel nincs meg), de el

Inkább kíváncsi voltam. Otthon mindenki fordított, és

mivel márciusban leszek 14.

nem gondoltam komolyan, aztán belejöttem, és akkor
már szórakozásból csináltam.

Mit gondolsz, egy felnőtt nehezebben birkózott volna
meg a szöveggel, a szlengek miatt?

Nem gondolom, hogy nehezebben ment volna egy ta-

FotÓ: Kolibri Kiadó

liból, megírom a házit, pihenek (például videójátékokat

érezted, vagy csak úgy a saját szórakoztatásodra?

én is ki akartam próbálni, hogy milyen. Először még
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Általában ez úgy szokott történni, hogy hazaérek a su-

fogom. És igen, tényleg körülbelül 13 és ¾ éves vagyok,

Magyar ifjúsági könyvek közül van kedvenced?
Igen, az Időfutár sorozat. Hihetetlenül jó, alig lehet letenni. Épp most olvasom az utolsó kötetet, és az is zseniális. Mindenkinek ajánlom, szerintem ez az egyik legjobb
magyar könyvsorozat.

pasztalt fordítónak, mivel már más ifjúsági könyveket

Mikor jelenik meg a Tom Gates sorozat következő része?

hogy nem lenne annyira mai, mert például régebbi sza-

A fordítás már elkészült a korrektúrával együtt, de még

is jól megoldottak. Annyiban különbözne csak a szöveg,

vakat használnak. Ennek ellenére szerintem egy jó fordító simán megbirkózna vele.

be kell tördelni, és átrajzolni a rajzokon a szöveget.

SIMONFALVI ANITA
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Az abszurd humor mesterének története egy angol kis-

Footligths tagja lett. Társaival Amerikába is eljutott, ahol

Nem volt könnyű dolga a fiatal Johnnak, mert bár apjá-

„A New York-iak sokkal inkább feszültek, mint dur-

városban kezdődött 1939-ben, Weston-super-Mare-ben.
val nagyon bensőséges viszonyt ápolt, „omniphobiás”

NA, SZÓVAL… – JOHN CLEESE

édesanyja folytonos szorongásával, pánikolásával nem
könnyítette meg a család életét. Azonban a Cleese-humor már iskolás korában kiviláglott – bizarr viccekkel

Egy Monty Python alapító memoárja

szórakoztatta osztálytársait, tanárait mindnyájuk örömére.

„Nem mintha a nevetés ne lenne goromba

Aki nekiveselkedik John Cleese önéletrajzának, abban bízik, hogy mindent megtud az abszurd humor mesteréről,

vagy pusztító. Ahogy az emberi viselke-

lehetőség szerint nem kevés anekdotával spékelve. Ez a remény csak részben teljesül, hiszen a humorista ezúttal a

dés minden megnyilvánulása, ez is a sze-

Monty Python összeállásával zárja le önéletrajzának első szakaszát. Azt mindenesetre megtudjuk a könyvből, ho-

retetteljestől a gyűlölködőig terjed. Utóbbi

gyan fejlődött főhősünk humora a kissé introvertált család, az iskolák, a színészkedés és a fiatalkori írásai révén.

mocskos rasszista vicceket és durva ugra-

Egyszerre pont elég is, jöhet a folytatás!

tásokat takar, előbbi gyengéd és szívélyes
tréfákat, és olyasféle együttérző humort,
amely azt mondja, hogy „abszurd az emberi természet, de végül is mind egy csónakban evezünk”.

A könyvben sorokozó anekdoták, humoros
sztorik nemcsak azt a mágikus folyamatot

modorommal így szóltam: – Elnézést, hogy zavarom,

de roppantmód szeretnék vásárolni némi cigarettát, és
ha lenne olyan jó, s engedné, hogy egy pillanatra rabol-

jam az idejét… – akkor rám üvöltöttek,

hogy: – Mit akarsz? – mintha sértegetni
kezdtem volna őket. De ha csak belép-

tem a boltjukba, és leplezetlen gyűlölettel
mértem végig őket, majd annyit sziszeg-

tem, hogy „Larks!”, akkor elmosolyodtak,

szóba elegyedtek velem, és elmesélték,
hogy miért hagyták ott a feleségüket.”

Miután nemzetközi hírnévre szert téve

hazatért, kiemelkedő színvonalú írásai és
rendkívül egyedi színpadi megjelenése
miatt egyre többször hívták fellépni. A jogász szakma tehát ugrott, azonban játszha-

tott a Brodway-n, és alkalmazta a BBC, ahol

olyan sztároknak írt szöveget, mint például David Frost

is nyújt a korabeli angol társadalomról.

is dolgozott, míg végül összeállt néhány innen-onnan

Bár tanárait kedvelte, sőt, volt, akiért kifejezetten rajongott, az oktatási rendszert azonban cseppet sem méltatta.
Több ponton is kihangsúlyozza a történetek során, hogy

gyakorlatilag semmi érdemi tudást nem szerzett az iskolapadban töltött évek alatt. Szerencsére a közös játék és
sport szeretete is ebben a korszakban alakul ki, és felnőtt
korára is megmaradt.

„Nem mondhatnám, hogy minden egyes szabályát értettem azoknak a játékoknak, amelyekben részt vettem, de

ez a kisgyerekeket rendszerint nem nagyon érdekli. Egyszer néztem két sakkozó srácot, és észrevettem, hogy az
egyik király nincs a táblán, és amikor ezt szóvá tettem,

akkor annyit mondtak: ’Tudjuk.’ Szóval az van, hogy

minden egyes alkalommal megtanul az ember egy új

szabályt, és végül már eleget tud ahhoz, hogy rendesen
játsszon.”

Cambridge-ben tanult tovább, de nem csak jogot hallga-

FotÓ: HVG Kiadó

vák. Amikor bementem egy trafikba, és a magániskolás

mutatják be, ahogy pallérozódott John Cleese humora az
évek és a terhelés során, hanem egyben kiváló korképet
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megismerte első feleségét, Connie-t.

tott, hiszen itt találkozott először a színjátszással, és bár
érzése szerint nem volt meg benne az a bizonyos plusz,

ami az igazi színészi vérmérséklethez kell, a színpadon

vagy Peter Sellers. A BBC-nek különböző formációkban
ismert szerzővel, név szerint Pelinnel, Idlelel, Jones-szal,
Chapmannel, Gilliammel. A többi ugye már történelem.

„Arra jöttem rá, hogy (…) szerettem egy csapat tagja lenni – kedveltem az együttműködést, a ’csapatszellemet’, a

belső poénokat, az összetartozás érzését, a támogatást,

és mindezek egy olyan család érzését keltették bennem,

amilyet nem tapasztaltam meg életemben. Nyilvánvaló,

hogy még mindig szeretem ezt. A 2014-es Python-össze-

állítás legszebb emléke az volt, hogy az előadás végén a
Python-csapat együtt vonult ki meghajolni.”

Természetesen egy csodálatos brit író, színész és meglehetősen sovány, magas valaki, Monthy Python fenegye-

reke sem teheti meg rajongóival, hogy itt érjen véget a
sztori. Korábbi nyilatkozatai szerint készül a folytatás,
a második részben a tervek szerint a következő húsz

év történetét meséli el, amiből nem hiányozhat majd a
Monty Python, a Waczak Szálló vagy például a Hal neve:
Wanda. Meglehetősen várjuk!

SIMONFALVI ANITA

ragadt, végérvényesen rabul ejtette az előadói pálya, és a
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Hogy kezdődött az illusztrátori pályafutása? Ha jól tu-

OLVASS!

dom, antropológiát és néprajzot tanult?

A pályafutásom egy nagy kanyarral kezdődött, és még

ALUDJ EL SZÉPEN, BENDEGÚZ!

Nagyon erősen képzőművész hátterű családban nőttem

keresnek illusztrátorokat, ilyenbe több esetben is belefu-

lyán haladok majd. Viszont

erősen tartottam attól, hogy

a világba kilépve már nem
azt az egyértelműen pozitív

meséje, mert ez ringatja legkönnyebben álomba György herceget. De hogy hogyan jutott el a nemzetközileg elismert

megerősítést kapom, mint a

illusztrátor Jancsi és Juliskától a meditáló nyúlig, az is szép kerek történet. Szinte mese.

puha és biztonságos családi

közegben, ezért inkább nem
kockáztattam magam megmutatását, és a néprajzkutató
nagypapámat

követve

vá-

lasztottam egyetemi szakot.

tottam, ez a kiadó is így talált meg. Épp azután, hogy

leszerződtem egy brit illuszt-

rációs ügynökséggel, így rög-

tön vittem is be magammal
egy megkeresést. Az esett

legjobban, hogy amikor megkerestek, azt írták: bár a szö-

veget még nem ismerem, de
én már nekik rajzoltam eddig

is. És valóban, szinte egyáltalán nem kértek változtatást

a mostanáig elkészült nyolc

Hozzáteszem gyorsan, nagyon örülök, hogy így dön-

könyv illusztrációs anyagában, vagy ha mégis, az tech-

vonal, hanem mert a mai napig használom azt a kutatói

lehet egy illusztrátornak.

mentalitást, amit az egyetemen kaptam, és rendkívül jó
tudásanyagnak tartom az ott megismerteket.

Az első ön által illusztrált könyv a Jancsi és Juliska.

nikai, praktikus okokból volt. Ennél jobb munkája nem

Van olyan ezek közül, ami esetleg magyarul is megjelenik majd?

Hogyan érkezett a felkérés?

Ebből a sorozatból az első négy megjelent, azt nem tu-

Egy ártalmatlannak tűnő bloggal kezdődött minden.

cióm arról sem, hogy érdemes lesz-e majd a következő

Létezik egy Illustration Friday nevű oldal, ahol minden

hét péntekén felkerül egy szó, és az ahhoz kapcsolódó il-

dom, hogy mennyire sikeres itthon, így nincs informánégyet is megjelentetni.

lusztrációk linkjét gyűjti össze. Ezt nagyon motiválónak

Mesélne az Artista Művekről?

– az IF nagyszámú látogatottsága miatt – iszonyat nép-

Az Artista Műveket tizenkét éve alapítottuk, és szerin-

akart venni tőlem. Ez buzdított arra, hogy a Pagony Ki-

nye. Seres Tamás tipográfussal hoztuk létre a céget, és

találtam, így ezzel indultam, de nagyon rövid időn belül
szerű lett az oldalam, és mindenki könyveket és képeket

adó által szervezett legelső Aranyvackor pályázatra jelentkezzem egy, a bátyám által írt kis mesével. Viszony-

lag amatőr módon sikerült az egészet kiviteleznem, nem

FotÓ: Dömötör Csaba

készült sorozat. Érdekes, hogy kiadók neten böngészve

„A könyvről megjelent rengeteg
ajánlásban, cikkben leginkább az
domborodott ki, hogy milyen hatalmas
dolog, hogy egy hosszas altatási
procedúra lecsökken, és azok a picik,
akik eddig letehetetlenek voltak,
hipp-hopp bealszanak.”

töttem, nemcsak mert így tét nélküli maradt az alkotói
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adónak készültek?

A legjelentősebb az ausztrál Five Mile Press kiadónak

fel, ahol mindenki biztosra vette, hogy én is ezen a pá-

Az a hír járja, hogy az Agócs Írisz által illusztrált könyv, Az aludj el szépen, Bendegúz! Katalin hercegné kedvenc

néhány különleges könyvről, amelyek nem hazai ki-

beletettem ugyanezeket a kanyarokat néhányszor, amikor megpróbáltam a „nemillusztrátorságot” választani.

Agócs Írisz illusztrációi nem csak gyerekeknek tetszenek

Külföldön is elismert illusztrátornak számít. Mesélne

is kaptunk semmilyen díjat. Nem sokkal később felhívott a Pagony egyik tulajdonosa a Jancsi és Juliska ötle-

tével, ami nagyon rímelt a leadott pályázati anyagra, és
tulajdonképpen fémjelzi általában a munkásságomat:

védtelen, hős gyermekek kontra antipatikus (vagy annak tűnő), félelmetes felnőttek.

tem egy mennyben köttetett találkozás sikeres eredméazóta is megmaradtunk kétszemélyes kis műhelynek.

Tamás extra precíz, iszonyat higgadt tervező, minden
részletre képes figyelni, míg én a zsigeri, csevegő, lendületből túlélő típus vagyok. Kettőnk együttműködése,

úgy tűnik, bevált. Eleinte mindenen közösen dolgoz-

tunk, én kommunikáltam, és színeket válogattam. Picit
távolabb maradva a tervezéstől, én voltam a friss szem,

Tamás pedig elvégezte az érdemi munkát. Kevésszer van
lehetőségem elmondani, hogy az illusztrátori tevékeny-
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ségem mögé Tamás tett olyan biztos grafikusi hátteret és

kell látnom, hogy az alkotói habitusom nehezen össze-

nék a magam kedvére. Ő rakott össze nekem gyönyörű

egy stúdió órarendje igényelne. A leadások, a kiállítás-

tálalást, ami nélkül még mindig egy sarokban színezgetvászonkötéses portfóliókat, amikor külföldi kiadók hívtak találkozni, ő készít elő minden képeslapot, nyomatot,

és az itthon megjelent könyvek javarészét is ő tervezte.
Amikor megláttam ez első általam illusztrált külföldi

könyv borítóját, akkor különösen megéreztem, hogy
mennyit jelent egy jó grafikus, és milyen rossz, ha ez hiányzik. Nagyon szerettem a

egyeztethető egy olyan szintű rendszerességgel, amit

mesére alszik el esténként?

megnyitókon és közönségtalálkozókon való részvétel

Ezt én is mint legendát hallottam, de tetszik. Első körben

eredményeztek, így egyelőre nem tartok gyakorlásokat.

de meg vagyok győződve róla, hogy azért többről is szó

miatti utazások és egyebek állandó elmaradt órákat

Szerencsére azóta került az abaligetiek számára egy remek oktató, így senki nem sínyli meg az én be- vagy kiszámíthatatlanságomat.

azt gondoltam, hogy ez jó indítás egy elsöprő sikerhez,
lehet…

Miután magánkiadásban jelent meg a könyv, így megtör-

Múzeum néprajzi állandó

megjelent Aludj el szépen,

könyvkiadói szakmai szűrőn. Az meglepő, hogy Magyar-

Bendegúz! is KönyvTárs. Ez

kiállítása vizuális világának

mit jelent?

létrehozására vagyok. De az
illusztrátorság egy idő után
majdnem minden mást ki-

Azt hiszem, eredetileg az

Tamás visz végig egyedül.

rozat címe helyett jött létre

szorított, mára sok munkát

ausztrál kiadó Big Hug-so-

Illetve pár éve lett neki is

a KönyvTárs, amit személy

egy saját vállalkozása: általa

zást egy idő után házasságkötés is követte.

valamilyen módon segítő jelleggel is bírnak a mese

Sajnos a folytonosság nem volt meg gyerekkorom óta,

vatlan anyuka utolsó mentsvára?

Igen. Bár én teljességgel gyanútlanul sétáltam bele ebbe

gyakorolni. A tanítóság nem volt terv, a saját tudásomat

mas, világszintű sikert csak abban látom, hogy minden

akörül, hogy talán mégsem az illusztrálást szeretném
csinálni, akkor komolyabban gondolkodtam a jógaoktatásban. Aztán visszaszippantottak a festékpacák, és be

nézegetik a rajzokat, hanem csukott szemmel fekszenek

és hallgatják – így nem kellett újabb költséget betervezni

továbbgondolni akaró elmét segít lelassítani, lelazulni.

A könyvről megjelent rengeteg ajánlásban, cikkben leginkább az domborodott ki, hogy milyen hatalmas dolog,

hogy egy hosszas altatási procedúra lecsökken, és azok a

picik, akik eddig letehetetlenek voltak, hipp-hopp beal-

között landolt. Mit gondol, mi ennek az oka? Sok kial-

először Etkához, aztán néhány táborba. Azt tehát régóta

lámzások ebben is. Amikor épp egy újabb kört futottam

az az érv szolgált, hogy ebben a könyvben a gyerekek nem

ködő módszernek, ami a túlpörgött, élményekre éhes,

egyébként is gyógyító hatása mellett.

Az Aludj el szépen, Bendegúz! rögtön a TOP könyvek

fel az igény, hogy vezessek gyakorlásokat. Voltak hul-

ciókban gondolkodna egy gyerekkönyv esetén. Emellett

könnyen át tudom érezni a jelentőségét egy olyan mű-

a sorozatságot – olyan könyveket jelentet meg, amelyek

Tudom, hogy gyermekkora óta jógázik, de mióta tanító?

Abaligetre költözve, a korábbi oktató távozásával merült

annak ellenére, hogy a legtöbb kiadó más jellegű illusztrá-

csendesíteni, és offline üzemmódba teszi az agyam. Így

tos megvan ennek a történe-

te és oka. A lényeg, hogy a Kolibri – sajátjaként kezelve

igyekeztem gyarapítani a különböző oktatóképzésekkel.

ország kivételével mindenhol átvették az eredeti rajzokat,

van a jógának, de nekem ez a legfontosabb, hogy le tud

egy könyv, ami társ, de biz-

a szigorúan szakmai vonatkozású méltatásból is kiderül,

tudom, hogy a jóga jó, de csak hét-nyolc éve kezdtem újra

ténhetett, hogy az illusztrációk nem mentek át semmilyen

már egyáltalán nem tudtam aludni. Rengeteg jó hatása

töltettel rendelkezik, mint

odafigyelős munka, ami en-

pedig milyen jó lenne! Anyu vitt magával a jógaórákra,

részről?

hogy nagyon más érzelmi

lókra – ami ismét az a precíz,

A csendes műhelymunka mellé kiválóan passzol a jóga.

Jógaoktatóként mit gondol a mesében lévő meditációs

egy hatalmas ölelés vala-

noteszekre és határidőnap-

hogy nemcsak a munka köt össze vele, a közös vállalko-

profiljukba, ezért kerestek hozzá mást.

szerint picit sajnálok, mert

tervezett grafikákat szitáz

gem lenyűgöz. Ha jól sejtem,

az eredeti rajzokkal, úgy érezték, hogy ez nem fér bele a

nagyon sok ötlettől és az ezáltali túlterheltségtől szinte

Legutóbbi könyve, a Ko-

libri Kiadó gondozásában

a kiadásba. A Kolibrinél azonban nem ment át a könyv

A jógához én akkor találtam igazán vissza, amikor a

Miért lett újraillusztrálva a könyv?

közös projekteket, a legbüsz-

kébb a szegedi Móra Ferenc
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Igaz a legenda, hogy Katalin hercegné kisfia is erre a

a történetbe, és csak statisztálok az egészhez, de a hatal-

szülőt kikészít, ha azt tapasztalja, hogy a fáradt picije
képtelen elaludni, és kínszenvedés mindenkinek minden este. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy az

anyukák akár a lelküket is eladnák, hogy a gyermekeik

boldogok legyenek, és ennek kulcsa, hogy pihent legyen
a család minden tagja.

sürgősségi gyógymalac
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szanak. Viszont ami kevésbé kerül szóba, hogy egy ilyen

vezni, és olyan korlátokat állítani, amik következetesen

változik, és sokkal pihentetőbb lesz. Így akár kevesebb

szeretem, amit csinálok. Sok ötlet van erre az évre is, és

tematikus lelazítással az alvás minősége is jelentősen

alvásidővel is jóval kipihentebb gyermek a végeredmény,
és – bár ez abszolút a saját elképzelésem – úgy sejtem,

szelektálják a megkereséseket. Irtó nehéz, mert nagyon
úgy sejtem, idén sem fogok unatkozni.

hogy az élmények feldolgozása is hatékonyabb. Így szin-

Van olyan mese, amit „csak úgy” megrajzol?

Min dolgozik most?

gam kedvére rajzoltam eredetileg, később mégis lett eb-

Most épp a pihenésemen. Nagyon kemény volt az év

sebben rajzolok, azok pont olyan hosszúságúak, amihez

tekkel jobban fejlődhet a mentalitás.

Tandori Dezső medvés verseit egyértelműen csak a ma-

vége számomra, hat könyvet adtam le. Ilyenkor nem tud
leállni az agyam, és rengeteg alvásidő kiesik. Sajnos arra
se jutott energiám, hogy Bendegúzt hívjam segítségül.
Folyamatosan az a célom, hogy megtaláljam a jó arányt

a vállalt munkamennyiségben, próbálok fékeket beter-

ből egy kiállítás, és a végén könyv is. Versekhez szívemég épp van elég türelmem, hogy aztán vágyhassak va-

lami új témára. Saját történeteim is vannak, elég régóta
parkolópályán, az is minden újévi munkatervben szerepel, hogy őket is megcsinálom. Egyszer biztos összejön.

csipkerózsika

Mikor válik végre branddé? Agócs Íriszes plüss figurák, poló, óra, bögre?

Hmmm, ha ez a kérdés komoly volt, akkor nem mondom,

hogy soha, de nagyon távol áll tőlem ez a dolog. Szeretném azt hinni, hogy tudok tartani egy jó arányt abban,

hogy értéket hozzak létre a munkámmal, miközben elérhetővé teszem nagy mennyiségben azt, amit csinálok. Az

kiskutyám

64

elmúlt időszakban több olyan megkeresést kaptam, ahol

egy iparművésszel, tervezővel együttműködve kellene

kitalálnom valamit egy olyan tárgyhoz, ami önmagában
is jó minőségű, értéket és funkciót is hordoz. Ilyen most,

remélem, több is lesz. De ez nem a brand kategória, hanem több kicsi, egymástól független projekt. Azt egye-

lőre nem tudom elképzelni, hogy egy-egy valahonnan
kiemelt illusztrációm matrica gyanánt reklámtollakról és
bézból’ sapkákról köszönjön vissza. Ehhez nagyon sokat
kellene változnom.

SIMONFALVI ANITA
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Múzeum

Milyen út vezette az Óbudai Múzeumig?

nész-muzeológusi állást kaptam. Időközben elvégeztem

1998-ban végeztem a miskolci egyetem történelem sza-

Miután 2006-ban Bús Balázst megválasztották polgármes-

kán muzeológiai specializációval. Friss diplomásként

ipartörténeti gyűjtemény áll a molyrágta textilek helyén

egy belvárosi antikvitás üzletben, illetve képkereskedésben találtam munkát.

Interjú Népessy Noémivel, az Óbudai Múzeum igazgatójával

Mint történész-muzeológus?
Mint eladó. Egy galériában, a Párizsi utcában, ahol viszonylag alacsony nívójú képzőművészeti és iparművé-

1927-ben Óbudán alapították meg a főváros első hely- és településtörténeti múzeumát, melynek 1945-ös megsem-

szeti alkotásokat árultak. Halódott az egész. Az Aradi

misülése után 1973-ban jött létre az Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény. Ennek jogutódja húsz esztendeje az Óbudai

utca környékén volt a tulajnak egy méteráru- és textil-

Múzeum. Az intézményt és a hozzá tartozó Goldberger Textilipari Gyűjteményt, melyet 2014-ben Az Év Múzeu-

kereskedése is, és engem beosztott oda méteráru eladó-

ma-díjjal tüntettek ki, Népessy Noémi irányítja.

az Általános Vállalkozási Főiskola közgazdász szakát is.
ternek, felajánlotta, hogy legyek az önkormányzat kulturális referense. Akkor készítettük elő a kerületi kulturális
élet öt éves stratégiáját, amelyben a fő hangsúly az egész

rendszer racionalizálásán volt. 2008 nyarán visszakerül-

tem a múzeumba: az Óbudai Múzeum és Könyvtár ös�-

szevont intézményének szakmai igazgatója lettem. Akkor

vághattam bele abba a munkába, amihez már tíz évvel
ezelőtt hozzá szerettem volna kezdeni. A múzeum és a
könyvtár 2012. januári kettéválása óta igazgatóként vezetem az Óbudai Múzeumot.

nak. Ott találkoztam egy idősebb úrral, aki korábban

Hogy került a képbe a Goldberger?

mérnök. Igazi óbudai lokálpatrióta volt, azt is tőle tudtam

Már 1992-től létezett a Textilmúzeum a Lajos utcában,

Óbudai Múzeum filiáléjaként működött, akad egy üres

zájuk tartozott akkoriban a pápai Kékfestő Múzeum is.

a Panyovában (Pamutnyomóipari Vállalat) volt textiles
meg, hogy a Kun Zsigmond Lakásmúzeumban, amely az

állás. Jelentkeztem, szerencsével jártam. Először meg-

Egyre nehezebb feltételek mellett egészen 2010-ig tudták
finanszírozni a tevékenységüket, de akkorra már csak

FotÓk: Szász Marcell

bízott muzeológus lettem Óbudán, majd 2000-től törté-

melyet a Textilmúzeum Alapítvány működtetett. Hoz-
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egyetlenegy alkalmazott küzdött az árral. Tényleg emberfeletti erőfeszítéssel próbálta a gyűjteményt egyben

tartani, de a forráshiánnyal nem tudtak megbirkózni.

kiállítás és a teljesen átalakított múzeum, ahol végre elkezdődött a komolyabb, tudományos tevékenység is.

Az alapítvány képviselői 2011-ben keresték fel polgár-

Mit akartak megmutatni Óbudáról?

zatnak a gyűjteményt, valamint a múzeum épületét. Vé-

A kiállítás címe: Óbuda – egy város három arca lett. Bár

szükséges jogi lépéseket, és 2012. január 1-től az Óbudai

bontható, ebből az egyiknek, a római kornak már létezik

mester urat, és felajánlották ajándékba az önkormánygigfuttattuk a minisztériumon és az önkormányzaton a

Múzeum filiáléja lett a volt Textilmúzeum, Goldberger
Textilipari Gyűjtemény néven.

Milyen állapotban volt akkor az Óbudai Múzeum?
Az Óbudai Múzeumban addigra lezajlott egy teljes átalakítás, megfelelő pályára állítottam a teljes múzeumi

munkát, 2009-ben kitaláltuk az új állandó kiállítás koncepcióját, 2010-ben pályáztunk a megvalósításra, és nyertünk 19 millió forintot. Álmodtunk hozzá egy új bejára-

tot múzeumi bolttal, kávézóval, aminek a kialakítását
már az önkormányzat finanszírozta. Tehát 2012-re állt a

Óbuda története négy nagyon jelentős történeti korszakra

egy saját múzeuma. A város jelentős középkori történetéről viszont kevesen tudnak, hiszen a török hódítás miatt alig maradt belőle valami, ezért úgy gondoltuk, hogy

ezt kell itt helyben bemutatnunk. Ez lett tehát az első arc.

Utána jött a Zichy-korszak, a sváb betelepítés, majd az az

egészen a XX. század közepéig tartó, kicsit mezővárosias
jellegű Óbuda-kép, amit sokan ismernek, és máig nosztalgiával emlegetnek. Ennek a korszaknak a szanálás vetett

véget. Ez volt a második arc. A harmadik a lakótelepi építkezések és a lakótelepi világ által meghatározott kerület

története. Ezeket bontottuk kisebb tematikus egységekre,
és tulajdonképpen ezek alapján épült fel a kiállítás.

Mit tett hozzá mindehhez a Goldberger?

harmadik látogatáskor pedig már az épületnek is csak a

A Golival kaptunk ajándékba egy múzeumot, de nem

tatlan. Magyarországon megszűnt a textilipar, ezek a gé-

tudtuk, mi van a csomagban. Amikor kibontottuk, láttuk, hogy van benne egy erőteljesen pusztuló műtárgy
állomány és egy borzalmasan rossz állapotban lévő épü-

let, ami már másfél évtizede állt ott nyitott födémmel,

pedig rekonstruálhatatlanok. Tehát ez a része a gyűjteménynek odaveszett.

Maradtak a textilek?

Miből állt a gyűjtemény? Mik voltak a tárgyak?

Sajnos azok jelentős része is károsodott, hiszen műtárgy-

Elvileg a magyar textilipar ipartörténeti anyaga lett vol-

geteg textil- és papíralapú anyag konkrétan szétmállott,

as évektől gyűjtöttek az iparághoz kapcsolódó szakem-

FotÓ: Sárospataki Györgyi

pek beszerezhetetlenek, múzeumi körülmények között

hiányzó nyílászárókkal.

na, de az a textilipari gépállomány, amit körülbelül a ’60-
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váza állt, a többit elvitték a méhbe. Ez az anyag pótolha-

berek, egy törökbálinti raktárban elpusztult, szinte egy
az egyben szétlopták. Egy szemtanú mesélte el nekem,

hogy 1991–92-ben szállították el a gépeket Törökbálintra.
Amikor legközelebb kimentek ellenőrizni a körülményeket, még nagyjából minden meg is volt. A második

alkalomra azonban már a fémek jelentős része eltűnt, a

védelem nélküli körülmények között tárolták őket. Renelpenészesedett, molyrágta volt. Nagyon sok mindent

le kellett selejtezni. Ráadásul a használható rész sem

mutatott koherenciát. Voltak a textiliparhoz oldalágon

kapcsolódó tárgyak, néhány vasaló, varrógépek, ma már
nem létező gyárak mintakönyvei, dokumentumai, illet-

ve a Centrál Mosodák néhány anyaga. Ráadásul mindez
szakmai feldolgozás nélkül – alig volt valami rendesen

nyilvántartva, nem tudtunk mire építkezni. Ki kellett hát
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Guba Ildikó kutatta ezt a témát, és a kézirattal megke-

nére hiába vallotta magát ízig-vérig magyarnak, hiába

repet, hiszen Goldberger Leó irányítása alatt lett a gyár

ben nem tudta megmenteni senki, Mauthausenben halt

resett minket. A múzeum szívesen vállalta a kiadói szevilághírű. A híres gyáros eredetileg ügyvédnek készült,
Lipcsében tanult jogot. Sorsszerűen kényszerült a gyár

vezetésére, amikor a bátyja, akit eleve oda szántak, és
mérnöknek, kémikusnak ta-

níttattak, váratlanul meghalt.
Kiderült,

hogy

Goldberger

Leó zseni, olyan ember, aki
nemcsak a magyar textilipart

látta át tökéletesen, hanem vi-

lágviszonylatban is érezte a

trendeket, tudta, hogy merre
érdemes mozdulni. Innovatív
szemléletű, kísérletező ember

éves lineáris fejlődés során jutott el a két világháború kö-

döntöttük el, hogy a Goldberger gyár történetét dolgoz-

lül 50 éves hattyúdal zárt le. Tehát ez a szerkezet megvolt

zuk fel és mutatjuk be egy állandó kiállításon. Az épület

felújítása után kezdődött az állandó kiállítás megépítése,
ami 2013. szeptember elején nyílt meg.

Mi volt meg a kiállítás anyagából, és mit kellett máshonnan megszerezni?

A Goldbergerrel kapcsolatban levéltári, könyvtári, egyéb

más múzeumban történő kutatásokat végeztünk, és nagyon
szépen összeállt a gyár története. Találtunk eredeti doku-

mentumokat és olyan textileket is, amelyek a Goldbergerből
származtak. Maradt a múzeumban egy perrotin gép is.
Az miféle masina?
Egy olyan szerkezet, ami gépesítette a kékfestést. A gyár

ugyanis kékfestő műhelyként indult, majd egy jó 150
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Az államosítás után, a Rákosi-érában lezüllesztették a

gyárat a magyar könnyűiparral egyetemben. Megdöb-

bentő, hogy 1983-ban szerelték

le az utolsó gépet, amit még

Goldberger Leó apja vásárolt a
századfordulón.

A gyár szocialista évtizedeit
is feldolgozza a kiállítás.

Igen, ez egy megkerülhetetlen
korszak. Közreadtunk felhívá-

volt, aki egy német alapanyagot felhasználva hozott lét-

sokat, újságokban kerestünk adatközlőket, fotókat gyűj-

dai gyárat. A magyar gazdasági és politikai élet vezető

információkat. Többségük számára ez volt a gyár leg-

személyisége volt a két világháború között. Ennek elle-

szoros kapcsolatban áll a textiliparral és Óbudával. Így

meg 1945. május 5-én. Végtelenül szomorú történet ez.

„Kiderült, hogy Goldberger Leó
zseni, olyan ember, aki nemcsak a
magyar textilipart látta át tökéletesen, hanem világviszonylatban
is érezte a trendeket, tudta, hogy
merre érdemes mozdulni.”

re egy olyan műselymet, ami világhírűvé tette az óbu-

találnunk egy olyan témát, ami önálló kutatáson alapul,

tartozott a kormányzó közvetlen baráti köréhez, 1944-

töttünk. Sokan jelentkeztek, hoztak textileket, képeket,
szebb korszaka. Ők azt látták, hogy 1963-tól elkezdődött

zött világhírnévig, amelyet az államosítás utáni körülbea múzeum gyűjteményében. Ha nem is a Goldbergerből,
de ugyanaz a típus, amit itt használtak. Volt egy szövőgépünk is, de nagyon sok textilt, kékfestő anyagot, viseletet kölcsönöznünk kellett. Elmentünk tanulmányozni a
kékfestés folyamatát a Győri Kékfestő Műhelybe. Jártunk

Pécsett is, ahonnan rengeteg nyomódúcot tudtunk kölcsönözni. A Néprajzi Múzeumból gyönyörű lakástextileket kaptunk a XIX–XX. század fordulójáról. Nagyon fontos elemei a kiállításnak az interaktív elemek, amelyeket
nélkülözhetetlennek tartok egy korszerű kiállításban.
Olyan technikákat, módszereket használunk, amelyek

abban segítik a látogatót, hogy megértsék a textilnyomás
bonyolult folyamatát, hiszen ilyet ma már idehaza élőben
nem láthatnak.

A Goldberger Leó életéről szóló könyvet is a múzeum
adta ki?

71

egy technológiai fejlesztés, a gyár szárnyalt, a KGST-pi-

esetleg tízezer embert, hogy a játékgyűjteményünket

Mindenki arról mesélt, hogy akkoriban rettenetesen jó

zelő, és megkaptuk a helyüket, így lehetőség nyílt arra,

acon nagyon kelendőek voltak az itt készült textilek.
közösség volt a Goliban, nagyon szerettek ott dolgozni.

Megnyitása után komoly sikert aratott az új múzeum.
Valóban, 2013 szeptemberében nyílt meg, és 2014-ben
elnyertük az Év Múzeuma-díjat. Az viszont teljesen váratlanul jött, hogy nekem ítélték oda a MúzeumCafé Díjat a

múzeum korszerű, izgalmas és
példamutató kiállításának létrehozásáért. Abszolút sikeres

volt a munkánk. Két nagyon

komoly díjat nyertünk vele, és

azóta is nemzetközi színvonalú kiállításként emlegetik.
Hogyan tovább?
Jelenleg nincs időszaki kiállí-

hogy végre megcsináljuk a kiállítást. Júniusban nyitjuk

meg. Itt is lesznek majd olyan interaktív elemek, ame-

lyek segítségével a látogatók kézzel fogható közelségbe
kerülhetnek a tárgyakkal, a témával. Abban is bízunk,
hogy sok látogatónak feltűnik majd, hogy itt nemcsak
kuriózumok vannak, hanem olyan tárgyak is, amelye-

„Régóta lóg a levegőben
a Zichy-kastély északi szárnyának
kérdése. Oda egy kortárs művészeti
központ alapkoncepcióját
dolgoztuk ki. Megfelelő anyagi
források segítségével kiválóan használható épületté lehet tenni
ezt a jelenleg elhanyagolt, de csodás
adottságú helyszínt.”

ket jól ismernek saját gyermekkorukból. Reméljük, hogy
miután

néhányan

közülük

rájönnek, hogy ilyen nekik is
van, vagy esetleg a sorozatból

a következő ott lapul a padlá-

son, akkor behozzák hozzánk,
vagy legalább mesélnek róla
egy saját sztorit.

A játékkiállításon kívül van
még nagyszabású tervük?

tóterünk a Goliban, ami nagyban behatárolja a múzeum

Régóta lóg a levegőben a Zichy-kastély északi szárnyá-

a vertikumot, ott nagyszerű dolgokat lehetne csinálni.

koncepcióját dolgoztuk ki. Megfelelő anyagi források

lehetőségeit. Ezen az emelet átépítése segítene, kinyitná
Most a múzeumpedagógia, a tanfolyamok és különféle
rendezvények jelentik az alaphasznosítást, amelyek igen

népszerűek. Hatalmas jövőbeli munka lesz a gyűjtemény
szakmai rendbetétele is – ha ezzel elkészülünk, akkor alakíthatjuk ki a gyűjteményelemzésre épülő hosszú távú
stratégiát.

Az Óbudai Múzeumban fontos fejlesztések is folynak.
Rendelkezik a múzeum egy játékgyűjteménnyel, amely-

nak kérdése. Oda egy kortárs művészeti központ alap-

segítségével kiválóan használható épületté lehet tenni
ezt a jelenleg elhanyagolt, de csodás adottságú helyszínt. Koncepciónk megvalósulásával egy páratlan kor-

társ központ jöhetne létre Óbuda szívében az Esernyős

kortárs galériájával, a Kassák Múzeummal, a Vasarely
Múzeummal és a Budapest Galériával együtt.

Már most sem túlzás az óbudai múzeumi negyed megnevezés.

ben a XIX. század hetvenes éveinek közepétől a közel-

Egyáltalán nem. Kilenc muzeális intézmény és két ga-

lós babáktól a pedálos Moszkvicsig. Régóta lobbiztunk

működik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari

múltig sorakoznak a klasszikus játékok, a századfordu-

azért, hogy ezekben a látogatók is gyönyörködhessenek,

hiszen az egész fővárosban nincsen ilyen témájú állandó
kiállítás. Az is szembetűnő, hogy amikor valahol időszaki kiállítást rendeznek játék témában, annak mindig hatalmas sajtója van, hiszen ezt a tematikát imádják az em-

berek. Miért is ne használnánk ki, hogy nekünk van egy

ilyen gyűjteményünk, miért ne hozzunk ide évenként
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megnézze? Nemrég elköltözött mellőlünk a vagyonke-

léria látogatható itt egymáshoz igen közel. A közelben
Múzeum is, ami nemcsak kuriózum, de számos kapcso-

lódási pontja is van az óbudai gasztronómiához. Közös
imázsépítés kellene az egész területre, hiszen tematikusan tökéletesen felépíthető egy kortárs művészeti és egy
történeti vonal is.

Vig György
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múzeum

Korábban is vezetett műgyűjteményt?

ben laktunk, három-négy ágyas szobákban. Fürdőszoba

Régészet és arab szakon diplomáztam, később multina-

asztal, ami mellett arról beszélgettünk, hogy melyikünk

cionális cégeknél dolgoztam, tehát ez az első múzeum,

Idén leszek hatvan, a múzeum meg ötven. Ez utóbbi a fontosabb!

amelynek a munkáját én irányíthatom.
Arab szakos régész – ritka párosítás.

Interjú a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatójával

Nem gyakori. Én annak köszönhetem, hogy annak
idején – még kimondani is ijesztő, milyen régen, azaz

hetvennégy és hetvenhét között – egy ösztöndíj jóvol-

Joggal gondolhatnánk, hogy Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum irányítója komoly vendég-

tából Damaszkuszban tanulhattam. Ott köteleztem el

látós múlttal rendelkezik, pedig erről szó sincs. Itt elsősorban a múzeumhoz kell érteni – hangsúlyozza a szakember, aki

magam a mediterrán térség kultúrája és a sémi nyelvek

magát menedzser típusú múzeumigazgatóként határozza meg. Az interjúból az is kiderül, hogyan került mostani pozí-

ciójába az egykori régész, aki arab és kínai erotikus regényeket fordított, majd világcégeknél dolgozott HR vezetőként.

vagyok egy-két általános iskolai tanáromnak, hogy oda

bejuthattam. Egyszerű melós családból származom, nem

volt otthon könyvtárunk és semmi hasonló. Ha engem

ott nem palléroznak kamaszfejjel, akkor biztos egészen
másképp alakult volna az életem.

Aki abban a kollégiumban lakott, annak számára nem
volt kérdés, hogy sikerül-e a felvételije?

Az természetes volt, hogy tőlünk mindenkit felvesznek

nem volt régész szak. Belejátszott a döntésembe persze

zá nem a protekció, hanem a tudásunk miatt. A verseny

is jöttem haza három év után, mert Damaszkuszban

jelenlegi feleségemmel. Tehát nagy szerelmek döntötték el a sorsomat, és ez azóta is így van szerencsére.
Ráadásul akkor derült ki számomra, hogy az nem egy

tudományos, hanem inkább pártösztöndíj volt. Az
ösztöndíjért a Kulturális Minisztérium nemzetközi

főosztályához kellett pályáznom, de kint azt tapasztaltam, hogy nem a minisztériumból, hanem a pártközpontból jöttek vizitálni.

Akkoriban ez nem volt nagy meglepetés.
Lehet, de annak a tizennyolc éves, idealista fiatalembernek, aki akkor voltam, mégiscsak komoly morális dilemmát okozott.

Hol érettségizett?
A Szinyeibe jártam, de kollégista voltam a Keleti Ká-

valamelyik itthoni felsőoktatási intézménybe, méghozabban állt, hogy kinek sikerül külföldi egyetemre be-

kerülni. Nekem történelemből, oroszból, magyarból is
maximális pontszámom volt, a jogra csont nélkül fel is
vettek vele, de Moszkvába, ahová kamuból jelentkeztem. Gyorsan belenyugodtam, hogy jogra fogok járni,

előfelvételisként meg is kaptam a katonai behívót Ka-

locsára, amikor egyszer csak jelentkeztek az említett
minisztériumból, hogy tanulhatok Damaszkuszban, ha

van hozzá kedvem. Melyik tizennyolc éves mondana
erre nemet?

Mostanában elég sokan szerintem.
Persze, de annak idején más volt a helyzet, és egy tizen
nyolc éves fiúban kell lennie annyi egészséges kalandvágynak, hogy egy ilyen esélyt ne hagyjon elveszni.
Mit szóltak a szülei?

roly utcában. Ezt a kollégiumot később Táncsics Mihály

Amikor három év után hazatértem, azt mondta az anyu-

hogy Fizikai Dolgozók Tehetséges Gyermekeit Egyetem-

zem, ha rágondolok.

Kollégiumnak nevezték. Akkoriban még az volt a neve,
re Előkészítő Kollégium.

FotÓk: Szász Marcell

milyen miniszter lesz. Nagyon jó kollégium volt. Hálás

mellett, illetve ott szerettem bele a régészetbe is. Azért

az is, hogy akkor fordult komollyá a dolog köztünk a
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az alagsorban, a folyosó végén pedig volt egy nagy, kerek

Ez tehát a kirakatpolitika része volt?
Tulajdonképpen igen. Egyetemi tanárok is jártak hozzánk délutánonként órákat tartani. Összesen hetven

diák volt a kollégiumban, egy régi papnevelde épületé-

kám: csak hazaimádkoztalak, fiam! Ma is megkönnye-

Damaszkusz akkoriban sem volt a béke szigete.
Sőt, hadiállapotban állt Izraellel. Az utcán közlekedő

férfiak többsége pisztolyt viselt. Furcsa, de ebből mi, diákok semmit sem éreztünk, az egyetemen nyoma sem volt
a háborús hangulatnak.
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Jó volt damaszkuszi diáknak lenni?

Nyolcvanötben. Nehéz döntés előtt álltam, mert pénzke-

Nagyon!

Külkereskedő lettem, importáltam fogkrém alapanyago-

kat Angliából, exportáltam Barbon dezodort Nigériába,

Milyen nyelven tanultak?

borotvakrémet Kuvaitba, és hasonlók. Izgalmas dolgokat

Arabul. Tizennyolc évesen újra betűvetést tanultam az

előkészítőn. A múlt időt úgy jelezte a tanár, hogy a két
válla fölött hátrafelé integetett.

Hogyhogy nem lett magából diplomata?
Volt olyan középiskolás osztálytársam, akinek külügyesek voltak a szülei, és én akkor
eldöntöttem, hogy nem akarok

a saját gyerekeimnek hasonló
jövőt. Gyökerek nélkül lehetetlen élni.

Felnőtt fejjel miként gondol
vissza azokra az időkre.

csináltam, jó helyeken jártam, sokat utaztam.

Tehát mégiscsak van köze a kereskedelemhez is.
Tényleg! Erre így még nem is gondoltam. Közben el-

kezdtem nemzetközi marketinget tanulni, ami szintén
ehhez a körhöz köthető. Mindezek után egy évig egy

közterületi reklámcéget igazgattam. Azt is szerettem.

„Hiszek abban, hogy aki nem
törekszik tudatosan arra,
hogy ne csak neki, hanem másnak
is legyen jó, annak előbb-utóbb
tönkremegy az élete.”

Sose gondoltam még így végig,
hogy tulajdonképpen milyen

megalapozott előéletem van
nekem ennek a múzeumnak az
igazgatásához.

Ezért nevezték ki?
Nem igazán az előéletem miatt,

Hálával. Az egész életemet meghatározó értékeket kö-

ha már ekkorát ugrunk, hanem mert korábban két nagy

egész országot. Készítettem egy saját angol–arab nyelvű

cég költözésen esett át, és vezetőként én is részt vettem a

szönhetek annak a három évnek. Diákként bejártam az

katasztert az ottani bizánci és római kori mozaikokról,
majd sorra felkerestem az elérhető műemlékeket, ásatásokat, és megpróbáltam rendszerezni a fellelt ismeretanyagot. Amatőr dolog volt, de én nagyon komolyan vettem, és közben beleszerelmesedtem a régészetbe.

Három év után hazatért, majd az ELTE-n diplomázott
régészet-arab szakon. Mit csinált utána?

Behívtak katonának. Mivel 28 éves diplomásként nem
tudtak igazán hova tenni, egy vasútépítő alakulathoz
vonultattak be, ahová a gyanús népeket – a vallásuk

vagy politikai nézeteik miatt megbízhatatlanokat, börtöntöltelékeket, valamint a hozzám hasonló besorolhatatlan figurákat gyűjtötték össze. Egy évet le is szolgál-

tam, majd amikor megszületett a második gyermekem,
leszereltek.

Majd harminc évesen, két gyerekkel, állás nélkül…
Mikor volt mindez?
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reső foglalkozás után kellett néznem a tudomány helyett.

multinacionális cégnél dolgoztam HR-esként, mindkét
folyamatban, a munka dandárjában.

Hogy lett egy arab szakos régészből multi cégek
HR-ese?

Egyik lépés hozta a másikat. Megismertek, hívtak és így

tovább. Minden új feladatot munkavégzés közben tanul-

tam meg, képes voltam különféle kultúrákat elsajátítani,
azokkal azonosulni, használni és hasznosítani a tanultakat, és főleg hittel közvetíteni mindazt a tudást, amit felszívtam, mint a kiskakas. Ez akkoriban óriási érték volt.

Magától hagyta ott ezt az igen jövedelmező tevékenységi kört?

Az IBM-nél tartottam éppen egy tréninget, ahol egyszer
csak azt éreztem: míg korábban tökéletesen tudtam azo-

nosulni mindazzal, amit a munkámmal kapcsolatban
képviseltem, most mégsem éreztem magam hitelesnek.

Úgy éreztem, hogy ennek vége, váltani kell. De ezek a
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váltások csak látszólag ilyen markánsak, hiszen meg�-

Milyen területen próbálta ki még önmagát?

területen – alapvetően a vállalásokról, teljesítésekről és

Kicsit „belekontárkodtam” a műfordítás mesterségébe is.

a szűkebb és tágabb környezetünkkel. Hiszek abban,

Mit fordított?

neki, hanem másnak is legyen jó, annak előbb-utóbb

Arab szakos egyetemista koromban jöttem rá, hogy az

Vagy nagyon gazdag lesz.

Ez az arab Káma Szutra?

Lehet, de kinek éri az meg? Szerintem úgy nem érdemes

Mondhatjuk. Damaszkuszban találkoztam a könyvvel.

lehetőleg jó embernek.

amelyik a Káma Szutrát is megjelentette. Nagyon tetszett

mindennapi alkukról szól. Alkukat kötünk magunkkal,
hogy aki nem törekszik tudatosan arra, hogy ne csak
tönkremegy az élete.

élni. Legalábbis annak, aki embernek szeretne maradni,

Vannak jó és rossz emberek?
Meggyőződésem szerint igen. A megérzéseim legalábbis
ezt súgják, és én nagyon hallgatok rájuk.

Illatos kert című alapmű nem olvasható magyarul.

Amikor visszajöttem Pestre, felajánlottam egy kiadónak,
nekik a szinopszis, de néhány hét múlva közölték, hogy a

pártközpont nem engedi. 1978–79-et írtunk. Eltelt pár év,
egyszer csak megcsörrent a telefon, és egy optimista hang

közölte: a pártközpont engedélyezte! Pártunk és népünk

akkori vezetői biztos kézzel és tévedhetetlen ítéleteikkel
irányították a dolgozó magyar nép szexuális kultúráját.

FotÓ: Sarudi Gyula

győződésem, hogy az életünk – dolgozzunk bármilyen

Más híres művet is átültetett magyar nyelvre?
Igen, egy kínai regényt – Li Yü tollából, akit Kína Shakespeare-eként tartanak számon. Nagyjából egy időben éltek, és neki is volt színházi társulata. Fiatal korában írta
az említett könyvét, melynek eredeti címe magyarul

gyon jó könyv, érdemes elolvasni.

Ezek szerint választhatta volna ezt az irányt is, lehetne
műfordító.

úgy hangzik, hogy A húspuha imaszőnyeg. Ezt a címet

Több irány is volt – arab tolmács is lehettem volna –, ak-

címen jelent meg. A könyvet egy angol kiadás alapján

dolták, hogy szír vagyok.

nem engedélyezték, magyarul A szerelem imaszőnyege
fordítottam magyarra, de csak úgy vállaltam el, hogy

koriban olyan jól beszéltem arabul, hogy sokan azt gon-

Miklós Pál, a kiváló sinológus folyamatosan összevetette

Arab, orosz, angol nyelvtudással, helyismerettel izgal-

Miről szól ez a könyv?

Nyíltak, nyíltak, de én nem akartam fegyverkereske-

a fordítást az eredeti kínai szöveggel.

Zen buddhista indíttatású történet. A főszereplő egy te-

mas lehetőségek nyíltak a rendszerváltás körül.

dő lenni.

hetséges fiatal férfi, akiből mandarin lehetne, de ő úgy

Ezt a témát ne is firtassuk tovább. Jobb a békesség.

gén persze az a tanulság, hogy nem lehet egyetlen dolog-

Az a lényeg, hogy az embernek legyen tartása. Ami nem

dönt, hogy a szexben találja meg az élete értelmét. A véra feltenni az életedet – legyen az szex, tudomány vagy
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bármi más. A dolgok harmóniája a boldogság alapja. Na-

elfogadható számomra, ami nem fér bele az értékren
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dembe, azt nem vállalom. A multikat is azért hagytam

Hogyan váltott?

azokkal a célokkal. Van, ami nem éri meg. Minden eset-

Bungie jumping. Döntöttem és ugrottam. Akkor voltam

ott, mert már nem tudtam és nem akartam azonosulni

ben vizsgálni kell a tetteinket, állandóan értékelni kell
önmagunkat, hogy eldönthes-

sük, mi a helyes, meddig lehet
elmenni egy adott helyzetben.

negyvenhét éves. Nem tudtam, hogy mi lesz, de újra

„Mikor csináltál valamit utoljára
először az életedben?”

Miért lépett ki a multinacionális világból?

Negyvenhárom éves koromban gondolkodni kezdtem

volt időm könyvtárba, múze-

umokba, filmklubokba járni.
Felébredt régóta szunnyadó
bölcsész énem, ami igen nagy
örömöt okozott, miközben va-

lóban volt egy erős bizonytalanság is bennem arról, hogyan tovább.

azon, mi is az én üzleti ars poeticám. Három szóban si-

A család tolerálta a kísérletet?

közvetlenség. Rájöttem, hogy e három fogalom harmó-

A legmesszebbmenőkig. Persze én sem akartam a véglete-

melyik területen vannak hiányosságaim, hol teljesítek

amikor egyszer csak kinyitottam egy újságot, és meglát-

került összefoglalnom: kölcsönösség, következetesség,

niája irányítja az egész életemet. Pontosan tudni vélem,
alul, hol kéne belehúzni.

kig kihasználni a helyzetet, két céggel is tárgyaltam már,
tam a múzeumigazgatói állásról szóló hirdetést. Felállt a
karomon a szőr! Mintha egyenesen rám szabták volna.

Mikor történt mindez?

Lát még kihívásokat maga előtt?

2003 végén. Beadtam a pályázatom, és elfogadták. Nyil-

Egy valódi vállalkozói lét azért még izgatna!

repelt a két nagy cég költöztetése, és az akkor még a

Kéne egy jó borozó a Vendéglátóipari Múzeumba!

Logikusnak tűnhetett, hogy ha többszáz fős vállalatok

Az bizony nagyon elkelne itt a Krúdy-negyedben. A 220

tal működő intézmény költözése sem fogna ki rajtam.

re nincs jelentkező. Lehet, hogy magunk vágunk bele, ha

ván sokat nyomott a latba, hogy az életrajzomban szeVárban működő múzeum is éppen költözések elé nézett.
mozgatásával megbirkóztam, egy tizenhét alkalmazot-

Miből gondolta, hogy ez testreszabott feladat lesz?
Az IBM-nél ismertem meg a következő alapkérdést: „Mikor csináltál valamit utoljára először az életedben?” Ha

az ember konzerválni tudja magában ezt a gondolkodást, akkor mindig képes megújulni, új dolgokat tanul-

már az a múzeum mottója: „Vállalkozás az élet”.

Ez a múzeum többször is költözött, mire Óbudára ért.

Eredetileg a Várban volt, majd a Bazilika közelében
működött, 2011-óta vert gyökeret a kerületben. Ez már
végleges helyszín?

ni, új feladatokba belevágni. Tehát így kerültem ide. Idén

Csak kétszer költöztünk az elmúlt tíz évben, de az

fontosabb, de nem érezem úgy, hogy innen nincs tovább,

jel arra mutat szerencsére, hogy itt végre „megleltük

leszek hatvan éves, a múzeum meg ötven. Ez utóbbi a
valami végképp lezárult.
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éves pincénk készen áll! És kéne cukrászda is, de egyelő-

nem volt piskóta, ahogy pestiesen mondják. Minden
hazánkat”.
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múzeum

Frivol örömeső az ókori lepényen
Római ostyasütő forma az Aquincumi Múzeumban
„Már ennél frivolabb módon nem lehet ábrázolni Danaét” – írta Kuzsinszky Bálint, az Aquincumi Múzeum első igazgatója
1932-ben erről az apró, alig 10 cm átmérőjű agyagtárgyról. Az általa említett, negatívban ábrázolt jelenetet tartalmazó
kerek kis formát minden bizonnyal sütemények, latinul crustulumok készítésére használták az ókorban.

2015-ben megkapták az Év Múzeuma-díjat. Milyen
irányban fejlődnek tovább?

Az igazi paradigmaváltást az első költözés hozta, ami-

kor lejöttünk a Várból. A Bazilika mellett alakítottuk ki
első színháztermünket, ahol elkezdtük megvalósítani a

szorosan vett múzeumi feladatokat kiegészítő kulturális tevékenységünket. A muzeológusok jó része akkor
még ráncolta emiatt a szemöldökét, de számunkra már

akkor is egyértelmű volt, hogy nem lehet egy kulturális
szolgáltatást nyújtó épületet este hatkor bezárni. Felépí-

tettünk egy programsorozatot, ami hol támogatással,
hol a nélkül működni kezdett. Népszerű volt a színház,

a filmklub, szerették a jazz programokat. Viszont nem
volt állandó kiállításunk, hiszen nem tudtuk, meddig
maradunk. Viszont sok izgalmas időszakos kiállítást

rendeztünk, ami miatt állandóan fókuszban maradtunk. Amikor ide költöztünk, mindezt tovább akartuk

vinni, és végre megépíthettük azokat az állandó kiállításokat, amelyekre már rég várt a szakma és a közönség

is. Így születtek meg a profilunknak megfelelő állandó

kiállítások: a „Vendéget látni, vendégnek lenni” – Vendéglátás-történeti állandó kiállítás, valamint a magyar
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kereskedelem két évszázados történetét feldolgozó „A jó

kalmár a világ jótevője” című kiállítás. Első komolyabb
bemutatkozásunk azonban a Krúdy Gyula budapesti

életének színtereit bemutató „Nekem soha nem volt otthonom...” címet viselő kiállításunk volt.

Folyamatosan igyekszünk a kor követelményeinek megfelelő, interaktív, múzeumpedagógiai célokat is kiszol-

gáló kiállításokat bemutatni. Tevékenységünk fontos,
bár a nagyközönség számára kevésbé látványos részét
teszik ki a tudományos kutatások, restaurátori munkák

is. Egy kiállítás létrehozása gyönyörű csapatmunka. El

kell mondanom, hogy mindez csak az itt dolgozó fan-

tasztikus csapat közös munkája révén jöhetett létre.
Mint a legkisebb létszámmal dolgozó magyarországi állami múzeum – mindössze tizenheten vagyunk –, másképp nem is menne. Egyikünk sem azt nézi, meddig tart

a munkaidő, hanem azt, hogy mit kell elvégezni. Szerencsére sok önkéntesünk van, dolgoznak nálunk kulturális közmunkások is. Nélkülük bizony nehéz lenne ilyen

színvonalon, ekkora aktivitással üzemeltetni a múzeumot. Szerintem mi vagyunk a legvirgoncabb múzeum.

Vig György
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Nagy Lajos régész 1925-ben az Óbudai Gázgyár terüle-

valamelyik termékenységet elősegítő istenség, például

díszítetlen kőszarkofágra. Ezek egyikéből került elő két

tett valamilyen házi termékenységi szertartás mágikus

tén, az új koksztörő építésekor bukkant rá két kisméretű,

kerámia lepénysütőforma és egy gyönyörű, díszes vörös

kerámiaedény. Az említett terület igen gazdag római
emlékekben, hiszen ott fekszik az aquincumi római polgárváros legnagyobb temetője.

A kőládában talált lepénysütő formák közül az egyik a

Danaét ábrázoló darab volt. A másikon szintén egy fur-

csa mitológiai ábrázolás látható a koson ülő Mercurius
istennel, amelynek értelmezése még ma is homályos. A
vörös színű edény pedig a római luxuskerámiák közé

tartozó, úgynevezett terra sigillata tál, amelyet a mai
Franciaország keleti felében gyártottak a Kr. u. 230–240-

es években. Ezek szerint a tárgy a harmadik század közepén kerülhetett a földbe.

De mire is használták ezt a lepénysütő formát? A római korban szokás volt apró kerek süteményeket készíteni kultikus események, istenségek ünnepei vagy
akár császári felvonulások idején a résztvevők számára.
A Danaét ábrázoló darab esetében elképzelhető, hogy

Ha elkészítjük a tárgy lenyomatát, egyértelműen kiraj-

A múzeumban őrzött lepénysütő forma azt a pillanatot

hetősen szókimondó feldolgozása. Argosz királyának,

ges királylány lemeztelenített alakja egy kereveten fek-

Akrisziosznak lánya volt. Sajnos azonban a királylány szü-

letésekor megjósolták, hogy

unokája végezni fog vele, ezért
Akrisziosz egy földalatti érc-

szobába záratta be leányát,
hogy semmiképp se eshessen
teherbe. Zeusz azonban szemet vetett a szépségessé cseperedett lányra, és az istenek

királyának természetesen nem
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gel sikerült újraazonosítanunk az 1925-ben már egyszer
megtalált kőszarkofágokat is. Történt ugyanis, hogy a Graphisoft Park fejlesztése kapcsán az egykori Gázgyár területén ásatásokat folytattunk. A feltárások egyik napján az

akkor még bozóttal benőtt első világháborús emlékmű tö-

vénél arra lettem figyelmes, hogy a földből félig betemetve
két, virágládának használt kis kőszarkofág lóg ki. A szarkofágok formája és előkerülésének ideje alapján nagyon
valószínű, hogy ugyanazokról a kőkoporsókról lehet szó,
amelyeket itt a Gázgyárban 1925-ben már megtaláltak.

Az emlékművet azóta felújították, a földből újra kiemelt,
megtisztított kőemlékeket a Graphisoft Parkban állították ki, a kerámiatárgyak pedig az Aquincumi Múzeum
Látványraktárában tekinthetőek meg.

Lassányi Gábor régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa

szik meglehetősen kihívó póz-

ban, egyik lábát egy zsámolyon
nyugtatva. Az ágy mellett egy

korsó és egy kétfülű ivóedény

áll. A jelenet pikantériáját az

adja, hogy az agyagműves
az isteni aranyeső cseppjeit
falloszformájúként

ábrázolta.

Ezáltal a már önmagában is
termékenységet

szimbolizáló

jelenet egészen nyersen jeleníti
meg az isteni nászt.

mítosz szerint a buja főisten aranyesővé változott, amely

A tárgy pontos korát és megtalálásának körülményeit

tette őt. Ebből a nászból született a hős Perszeusz.

formációmorzsákból. A fennmaradt feljegyzések szerint

a szoba tetejéről hullott a lány ölébe és megtermékenyí-

Hogy a történet teljes legyen, 2006-ban nagy valószínűség-

örökíti meg, amikor Zeusz egyesül Danaéval. A szépsé-

„A jelenet pikantériáját az adja,
hogy az agyagműves az isteni
aranyeső cseppjeit falloszformájúként ábrázolta. Ezáltal a már önmagában is termékenységet szimbolizáló jelenet egészen nyersen jeleníti
meg az isteni nászt.”

állhatta útját holmi ércszoba. A

eszköze is.

csak a közelmúltban sikerült összeillesztenünk apró in-

FotÓk: Aquincumi Múzeum

zolódik Danaé ismert mitológiai történetének megle-

Venus kultuszához tartozó tárgyról lehet szó, de lehe-
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séta

kapujába, a modern művészet centrumába egyetlen je-

felcserélhetőek-összepárosíthatóak. Az internet és a

fürdőibe súlyos betegen. Újvidéken született meg még

olvasás linearitásának megtörését, Tamkó Sirató Károly

lentékeny pillanatra, innen érkezett meg Buda gyógy-

a dualizmus utolsó éveiben, 1905-ben, egy soknyelvű és

Vári György: Óbuda világhírű megakülönce

sót is szerzővé teszi, és a véletlent alkotótárssá. Buda-

sérleteinek egyik legfontosabb színhelye lesz, mivel a ti-

pusztító és megnyomorító elevenségét érzékelteti, lépte-

toista Jugoszláviában élő magyar közösség kevésbé lesz
elvágva a világtól, mint Magyarország.

Iskoláit az Alföldön végzi, a mezőtúri re-

formátus iskola különös becsben tartja máig
is egykori diákját (akárcsak Erdélyi Józsefet és
Szép Ernőt). Első kötete – még
gimnazista korában nyomják
ki –

zatnál, épp erről kell majd a legtöbbet szólnunk, nem

ternatívok” voltak, Kassákéktól különböző avantgardiz

képzőművészettől) – egyfelől – hatalmas teljesítménye-

nevét is a kulturális emlékezet. Egyikük Palasovszky

mindig lehet vagy érdemes elválasztani az irodalmat a
ket produkált. Aligha kérdés,

hogy a dadaizmustól ihletett legnagyobb versek egyike Kassák

Lajos A ló meghal, a madarak
kirepülnek című szövege, Kassák a nemzetközi avantgarde

egyik legnagyobb alkotója, Óbuda avantgarde kulturális pozíciói
tehát felettébb erősek. Másfelől

még ma is gyanakvó idegenkedéssel tekintünk ezekre a teljesítményekre, hiába telt el már egy

század az avantgardizmus megjelenése óta, soha nem vált látásmódja a magyar kulturális köztudat, ízlés részévé, hiába minden.

Kassákról, persze, mindenki tud,
iskolai tananyag, de mégis ép-
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vele, tovább szeretné fejleszteni. Úgy kezdi

érezni ösztönösen, hogy a versek „vonalsze-

rűsége”, olvasásuk egyirányúsága, az, hogy a
betűk konstrukciói kizárólag egyetlen sorren-

ideig övezte teljes konszenzus,

amelynek lényege az volt, hogy
színes figura és meglehetősen
ember) volt, akiről szépen emnevelt lányának egykori férje
nagy, sok kötetre rúgó életrajzi

avantgarde történetéről mesél. A

gardistát Tamkó Sirató Károly-

nak hívták, igen, a Bőrönd Ödön

jebb tanulságos gyermekbetegsége volt: Szabó Lőrinc,

avant-garde-dal rohanó idők/ hősei így lehettünk”).

különben nem is mulasztott el szép versben megemlé-

(Az ő lábnyomaiból ihattuk/ az európa mámort!/ S az
Mégis, élete legfontosabb városa neki is Párizs volt,

a magyar bezártság örök túlvilága, itt került a világhír

a klasszikus avantgarde első felívelése után évekkel, az 1920-as évek végén jelenteti csak meg

Papírember című kötetét, füg-

gelékében a vonalból kilépő,

a papírlap egész síkját, teljes
felületét használó versekkel.

Ezek miatt Raith Tivadar, a

Magyar Írás című avantgarde

folyóirat szerkesztője nem meri

kiadni a verseket. Tamkót mégis Palasovszky

akkoriban megjelent könyve bátorítja fel, hogy

benne hagyja a könyvben ezeket is. Mindazon-

által ő sem ússza meg, hogy a konzervatív sajtó
kényszerzubbonyt követeljen számára, még ha

tősen konzervatív Nyugatban óvatosan biztatja
ségnek nevezi a még mindig csak 23 éves Tam-

nyitni a papír „szélessége” mellett a sík felü-

kót, aki úgy érzi, hogy egy „új izmust” fedezett

vizuális tárgyként is megalkotni, „megépíte-

amikor Párizsba indul, nem utolsósorban egy

fel. Fűti az önbizalom és az elkeseredettség is,

ni” a verseket. Először, a magyar irodalomból

irodalomtörténeti munka biztatására, amely

a betűk mint tipogárfiai jelek alakításával, for-

még nem zárulhattak le, valaminek még tör-

málásával dolgozik. Bonyolult vershálózatokat

másik különcségében is különc

tervezhetőségében már nem hisz igazán Tamkó, aki

is, szertelen, kissé modoros, de eredeti tehet-

Kassák képversei ihletik meg. Aztán már nem

regényében, amikor a magyar

kodik ugyan, de a futurista elszánásokban, az új világ

Olyan versekkel kísérletezik, amelyek sokkal

let több dimenzióját is a költemény számára,

lékezik meg Vas István, Kassák

ti működésbe, erőteljes baloldali elköteleződésről tanús-

Illyés az addig sok tekintetben szintén meglehe-

több variációt tesznek lehetővé, meg akarja

eredeti alkotó (költő és színházi

pest című versmasinája, amely a kapitalista nagyváros

det adhatnak ki, a „lineáris” írás és olvasás

végtelenül beszűkíti az irodalom lehetőségeit.

diliházban volna a helye. Pedig

kezni egykori mesteréről és avantgardista „riválisáról”

Miklós vagy Vas István és Zelk Zoltán meg, persze, Jó-

az avantgardizmust, de valahogy elégedetlen

akinek érdekes kísérleteit hosszú

ér. Kassák köréből pedig szinte senkit nem tartunk szá-

Illyés, a mindettől talán legmesszebbre kerülő Radnóti

felé, villámgyorsan megtalálja

néha nevezi magát, Ödönke volt,

szerzőjéről van szó, aki szintén kötődik Óbudához, és aki

mon, illetve csak azokat, akiknek az avantgarde legfel-

futurizmus, a szürrealizmus

Ödön, vagy, ahogy verseiben

pen csak neve része igazán az „általános műveltségnek”,

munkája alig, legalábbis jóval kevésbé annál, amennyit

kodik el még kamaszként a

mussal próbálkoztak, végképp alig őrzi még a puszta

alkotót, nem-kassákista avant-

elementáris Ady-hatás-

ról tanúskodik. Innen rugasz-

zsef Attila. Azokról, akik még avantgardistáknak is „al-

Tamkó Sirató Károly: Poéták keresztje

A magyar avantgarde művészet (ennél az irány-

álmát váltják valóra. Ez az avantgarde gesztus az olva-

több kultúrájú, kozmopolita légkörű városban, amely

már jóval később a magyar irodalom neoavantgarde kí-

Tamkó Sirató Károlyról

hypertext épp ezt a kombinatorikus olvasásmódot, az

komponál, amelyek olvasási irányai többfélék le-

arról ír, hogy az eddigi avantgarde kísérletek
ténnie kell. Ennek a könyvnek az egyik példá-

nyába jegyzi be, hogy elindul mintegy betölteni

hetnek, ha tetszik, akkor több vers foglaltatik bennük

az itt jelzett üres helyet a világirodalomban. És majd-

ja, megszünteti az olvasás „vonalszerűségét, linearitá-

szerény megélhetést kint, és egyre közelebbi viszonyba

az olvasói döntéseknek megfelelően: Tamkó felrobbantsát”, sok tekintetben párhuzamosan haladva a nemzetközi művészet több képviselőjével és a század számos

későbbi mozgalmát megelőzve. A legismertebb példa
talán Raymond Queneau Százezer milliárd szonettje,
tíz szonett, amelynek sorai minden lehetséges kombinációjukban elvileg elolvashatóak, soraik tetszőlegesen

nem pontosan így is történik. Gyorsan talál magának

kerül fontos kortárs művészekkel, lefordítják és megbecsülik őrült verseit, majd, miután úgy érzékeli, hogy az

aktuális kísérletezések szinte mind egy irányba mutatnak itt, abba az irányba, amerre ő is elindult még Magyarországon, megalkotja a „dimenzionizmus” elméletét és – természetesen – manifesztumát.
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testű férfi valószínűleg mindig mozgékony ember volt, de a

nek: ez a hagyomány szervesült legalább és közkinccsé

látványosan szerette is mutatni, milyen rugalmas, és teste

törekvései – elsősorban, ironikus módon, Párizsban és Új-

jóga tudása és gyakorlata akrobatikus ügyességűvé tette, és
ugyanolyan friss, mint szelleme. Társaságban, nem ritkán

szerkesztőségekben elegendő volt azt mondani neki: »No,
Károly, tudsz-e még fejjel lefelé elmondani egy verset?« –

Ő azonnal két tenyerére bukfencezett, lábaival felfelé kalimpált, és megkérdezte, hogy dekadens francia, régi szerb,

orosz klasszikus vagy egy régi középfelnémet lovagi dalt

mondjon-e. De ha kívánják, akkor szanszkritül idéz a Ma-

hábhárátából. Ugyanis a jóga tudományának búvárlása
közben megtanult szanszkritül is” – idézi fel Hegedűs

Géza szépen megrajzolt kis Tamkó-arcképében, és arról is
beszámol, hogy még tanította is a jógázást, és „mindhalálig
igen tisztességesen megélt belőle”.

A hatvanas években valamelyest újra felfedezték élet-

művét itthon, népszerűvé vált, különösen a hetvenes évektől gyerekverseivel, amelyek – Weöres munkáival együtt
– teljesen átalakították a magyar gyerekköltészetet. Csak
kicsit kell odafigyelnünk, hogy észrevegyük, mennyit

köszönhet Tengerecki Pál az avantgarde hangköltészet-

„ÚJ VILÁGÉRZÉSTŐL VEZETVE, A MŰVÉSZETEK

Tamkónak hat év után el kell hagynia Párizst. Egy megfá-

ba hatolása) MOZGÁSBA JÖTTEK ÉS MINDEGYIK EGY

hatalmasodik el rajta, szívpanaszokkal és lázakkal, amely

EGY ÁLTALÁNOS ERJEDÉSBEN (A Művészetek egymásÚJABB DIMENZIÓT SZÍVOTT FEL MAGÁBA” – fogalmaz a kiáltvány. Az irodalom ugyanis a vonalból kilép a

síkba, a festészet a tér dimenziójába és a szobrászat a mozgást integrálva meghódítja a negyedik dimenziót, az időt.

„El kell fogadnunk, hogy a tér és az idő nem különböző
kategóriák, egymással szemben álló abszolútumok, mint

tűnik: olyan művészek ismernek rá benne saját törekvéseikre és írják alá, mint Vaszilij Kandinszkij, Joan Miro,

Marcel Duchamp és Hans Arp. Az új izmus, amely nem

bejelenti, hanem inkább számba veszi az általa leírt változásokat, éppen elindul nemzetközi diadalútjára, amikor
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róla, eredetiségéről és hatásáról (amelynek ez a bemutatás
is nagyon sokat köszönhet). De az életműhöz sok tekintetben szervesen hozzátartozó gyerekverseken kívül továbbra is inkább avatott rajongói vannak munkáinak, semmint

széles olvasótábora. Pedig páratlanul eredeti, kivételes
problémaérzékeny és tudatos, továbbá roppant ötletes és

szép költői életmű az övé, amely épp annyira szórakoztató és fontos, mint amennyire első ránézésre szokatlannak

tűnik, legalábbis egyes darabjaiban. Elmúlt már 110 éve,
hogy – József Attilával azonos évben – megszületett, és
több mint 35 éve múlt annak is, hogy meghalt. Már régen

nem kéne rajta csodálkozni, lehetne egyszerűen örülni is
neki. Különösen itt, Óbudán, amely nemcsak Krúdy és

Gelléri, de a magyar avantgarde irodalom földje is, Kassák
és Tamkó otthona.

’50-es évek szigetelik el a nemzetközi művészvilágtól,
késztetik meglehetősen hosszú, végeredményben több évtizedes hallgatásra, törik ketté pályáját.

Betegsége ismerteti meg ugyanakkor a jógával, úgy

nulás után az ősi indiai gyógymódban, a jógában találta

megfogalmazója Tamkó lesz, és kiáltványa zajos sikernek

Petőcz András értékes könyvterjedelmű értekezést is ír

irányuló erőfeszítések foglalják le, aztán a háború és az

vagy tudatosan magunkévá téve egyszerre eltűnnek előEnnek az összművészeti szemléleti forradalomnak a

rá. De Pesten is lesznek egyre inkább követői, egyikük,

mozgásában is erősen korlátozza. Idehaza a gyógyulásra

tudja, ennek köszönheti gyógyulását és későbbi, megbíz-

lünk a művészetek összes régi határai és válaszfalai”.

vidéken – Tamkót újra felfedezik, elődjükként tekintenek

zás súlyos szövődményeként egyre komolyabb betegség

ezt régebben hitték és természetesnek tartották, hanem…
összefüggő dimenziók. Ezt a felfogást ösztönösen érezve

válhatott. Ennek az időszaknak a magyar neoavantgarde

ható egészségét. „Sok kínlódás, sok keresés, sokféle ta-

meg az üdvözítő lehetőséget. Párhuzamosan a fürdőkkel
és a gyógyszerekkel, a jóga mozgási és lélegzési gyakorla-

tai, igen szívós kitartással követve a módszer javaslatait, a
negyvenes években, a háború kellős közepén, végre meghozták a várt gyógyulást. Legalábbis ő úgy hitte, hirdette,

hogy egészségét a jógának köszönheti. Annyi bizonyos,
hogy valóban egész további életére erőt és egészséget adott
neki, holott még közel negyven évig élt. Az alacsony, szikár
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Hallgass!

Mióta él a második kerületben?

Megszólal az ember fejében valami. Igazából Mikó Pista

Én itt születtem 1950-ben, és születésem óta élek ugyan-

alapító tag volt, az első három évben játszott a Kalákában,

abban a házban, ami 1908-ban épült. Schambach Gyula

47 éve muzsikálnak a közösségért

építtette, aki gimnáziumi művészettörténeti tanár volt.
Ő tartott először vetítéses művészettörténet oktatást,

amit még gyertyával csinált. Kinagyította a festményt, és

Költészet és zene – kalákában

föl tudta vetíteni a falra valami lencsével. Papíroszkóp
nak nevezte el. Az ő fia magyarosította a nevét, Zsámboki Miklósnak hívták, az Operaház első csellistája

volt többek között. A Zeneakadémián is tanított, az ő

Gryllus Dánielék 1969-ben alakították a Kaláka zenekart, és az első időktől kezdve sokszor felléptek Óbudán. Bár a

növendéke volt Perényi Miklós egész kiskorában. Ez a

Kaláka mindenkié, sok szállal kapcsolódnak a harmadik kerülethez is. Ápolják Tamkó Sirató Károly költő emlékét,

Zsámboki Miklós a nagymamám nővérét vette felesé-

Gryllus Dániel adta be azt az indítványt, hogy az önkormányzat által támogatott rendezvényeken élő zenét kell

gül, aki egyben az unokatestvére is volt. Így került ide

playback helyett játszani, de hosszú évek óta a Kaláka szervezi az Advent Óbudán programsorozatát is.

a családunk. Négy gyerekük született, akik közül egyet

itt lőttek le a Présház utcában a háború alatt, két lánya

kiment Kanadába, elmentek az unokák, az én nagyapám
pedig meghalt 1945-ben. Zsámboki Miklóst midig nagy-

apámnak szólítottam. Vili tőle tanult csellózni, az egész
játékos dolog, amit ő csinál, tulajdonképpen a nagyapát-

hetséges dalszerző volt, ma is sok olyat énekelünk, amit ő

hozott annak idején. Eleinte még sokkal inkább közösségi jellegű munkáink voltak. A kaláka mint közösségépítő
szó, jellemző is volt ránk. Mikó István édesapjának, Zoli

bácsinak köszönhetjük, az ő ötlete volt. Az első fellépésünk a Bem rakparti Tolcsvay klubban volt. Nagyon örültek neki ők is meg mi is. Én előtte már jártam oda koncerteket hallgatni, és nagyon szerettem. Aztán elkezdtük a
Kaláka Klubot a vízivárosi pinceklubban, ahová mindig
vendégeket is hívtunk. Játszottak ott a Sebőék, a Vízöntő,
a Kolinda, Sebestyén Márta, Ferenczi Évike, sokan már

nincsenek köztünk... Aztán sokat léptünk fel a Marczibányi téren is. Szóval a Vízivárosi Klubban kezdtünk, de

tulajdonképpen otthon voltunk a többi kerületben is, Csepeltől Újpestig és Óbudától Újbudáig.
Mikor kezdtek Óbudán fellépni?

szombatonként Bach-korálfeldolgozásokat énekeltünk,

Óbudán, miután fölépült, a San Marco utcai művelődési

kolában – a Lorántffy utcába jártunk – Kodály és Bartók

tunk, gyerekműsorokat is. Voltak irodalmi estek, karácso-

és szerettük a bécsi klasszikusokat is. Az általános iskórusokon nőttünk föl. A gimnázium már nem volt an�nyira zenecentrikus, de ott is volt szimfonikus zenekar,

amiben játszottam, és mellette énekeltem a Deák téri
templom Lutheránia kórusában Bach-passiókat, -oratóri-

umokat. Ami nem jelenti azt, hogy engem nem érintett
meg a Beatles fiatalkoromban.
Mikor alakult a Kaláka?
1969-ben és 1970-ben működési engedélyt is szereztünk.
Akkor még nem volt divat, hogy mindenkinek menedzsere
legyen. Saját magunk szerveztük a koncerteket, illetve én.
És a költészet? Mert végül is abból indul ki a Kaláka.

FotÓ: Szász Marcell

aztán fölvették a Színművészeti Főiskolára. Nagyon te-

ól indult el, aki állandóan játszott, mókázott a gyerekek-

nek. Polgári miliőben éltünk, mindig volt vonósnégyes,
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kezdte, már gimnazista korunkban énekelt verseket. Pista

házban – akkor még úttörőház volt – rendszeresen játszot-

nyi koncertek, mindenféle. Régebben a Kandó Főiskolán is
többször játszottunk, de ott csak felnőtt műsorokat. Azóta
is nagyon jól érezzük magunkat Óbudán, otthon vagyunk

a San Marco utcában, sokat játszunk Csillaghegyen, Bé-

kásmegyeren. A Kobuci Kert bravúrosan jó hely, minden
nyáron megyek, közönségként is, meg muzsikálni is, gyerekeknek is tartunk ott koncertet. Kialakult Óbudán egy

olyan miliő az Óbudai Nyár és az Advent Óbudán prog-

ramsorozatokkal, a művelődési házakkal, hogy ennek a
műfajnak is elég nagy a becsülete, ebben az óbudai hangulatban otthonra lelt.

Öt éve az Advent Óbudán programsorozatát is önök
szervezik.

A költészet fiatalkorom óta mindig vonzott. A gimnázi-

Sokan azt mondják, hogy végre van egy olyan szabadtéri

sét tudtam kívülről.

kínálat van, ráadásul élő zenével. A polgármester felkéré-

umban Tóth Árpád volt a kedvenc költőm, rengeteg ver-

És a versekhez hirtelen kapcsolódott egy dallam?

vásár és rendezvény, és persze Óbudán, ahol igényes zenei
sére Lackfi Jánossal írtunk egy dalt adventre Óbudának,

amit minden évben elénekelünk a közönséggel együtt
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az adventi gyertyák meggyújtásakor. Annak idején még

ja van, mert – egy pelikánt a hajójába vesz, és a pelikán

Óbudán, hogy az önkormányzat által támogatott rendez-

amiből kikel egy másik, amelyik szintén megterméke-

az én felterjesztésemre szavazta meg a képviselőtestület

vényeken nem szabad playbackről játszani. Először Kőbányán szavazták meg, ott Póka Egon felterjesztésére, aztán

azóta már Egerben is Szabó Attila fölterjesztése nyomán.
Ez nagyon egészséges dolog szerintem, büszkék is lehet-

Tamkó Sirató Károly: Gyermek dal
Szil szál
szalma szál,
fehér (mellű) testű lány,
merről késik a szeretőd,
Tengerecki Pál.
Tengerecky Pál,
merre merre vár
melyik ország, melyik táján
melyik földrész mely
lapályán,
merre, merre jár.
Nem is vár talán,
Elfogyott ajkán az ének
nincs már talpa cipőjének.
Nem tesz veled már több sétát,
szétrágták a spirochéták.
Rothadva rejti az erdő
nem nyílt ki az ejtőernyő.
Autója egy fának szaladt
elvérzett a műtét alatt.
Liverpoolból elmenőben
leszúrták a kocsmagőzben.

nek, akik ezt bevezetik.

Hogyan kerültek kapcsolatba Tamkó Sirató Károllyal,

Hiába volt tiszta árja
véres mellét madár vájja

aki a kerületben lakott?

Kerítésen átvetődött
lelőtték a fegyházőrök.

Károly bácsi a Fő tér mögött,
a Vöröskereszt utcában lakott.

Sok versét énekeljük. A televí-

Tokióból hazafele
gennybe lábbadt a vak bele.

zióban az 1970-es évek elején
még nagyon sok irodalmi est

na, ebből most aztán elég volt… De ezt senki se veszi le,

mert mindenki az érdekes, vicces effektust látja, hogy ez

egy ártatlan történet gyerekeknek. A Mikroszkóp Színpadon rendeltek tőlünk egy gyerekműsort Komlós János

idejében a Szovjetunióból jövő gyerekeknek. Ott volt egy
lektor, valamilyen szovjet elvtárs, aki kijött, és azt mondta, hogy ezt a szovjet gyerekeknek nem lehet bemutatni.

Így aztán abban a műsorban

nem szerepelt, de soha senki
se előtte, se utána nem vett
észre semmit, nem szúrt ez
szemet senkinek.

rekeknek szóló. Egy alkalommal – ha jól emlékszem, a

Tamkó a költészet mellett jógázott is.

Tengerecki Pál című versére írjunk egy dalt. Akkor már

Egy időben nagyon beteg volt, szinte le is mondtak róla,

Hosszan nézett egy nő után,
s autó ment át rajta Budán.

Pinty és pontyot. De a Tengerecki Pál nagyon érdekes és

amikor abbahagyta, megint visszazuttyant. Aztán na-

Szil szál
szalma szál
fehér testű lány
hiába állsz kapud előtt
sose jön el a szeretőd

Ez nem is gyerekvers volt, inkább honvágy-vers, akkor

költészet játékairól volt szó – megrendelte a tévé, hogy a

Indult, hogy hajóra kapjon
s megölte a hindu asszony.

mi játszottunk néhány verset Tamkó Siratótól, például a
fontos figurája Károly bácsinak, mert Tengerecki kicsit

saját maga volt, aki vándorolt, és aki sok nyelven beszélt.
írta, amikor beteg volt. Most azt mondom, amit én tudok,
mert van más, avantgárdabb változata is, ahol mindenféle

bolygóközi nem tudom, micsodák vannak benne. Aztán

van egy másik változata is, a Tengerecki hazaszáll – a

ecki
becki
tengerecki
Tengerecki Pál.

lemezünkön elénekeljük mind a két verziót. Ezek tulajdonképpen gyerekversnek tűnnek, de Károly bácsinak

mindig egy kicsit megcsillant a könny a szemében, amikor énekeltük, és hallotta. Valahogy nagyon ő volt az a fi-

Felrobbant a fellegekbe
Hamis váltó,
csődbe ment a banküzlete

(a 2014-ben árverésre bocsátott kéziraton olvasható dedikáció)

és akkor elkezdett a jógával foglalkozni. Jobban lett, és
gyon komolyan vette ezt a dolgot, és amikor hazajött

Párizsból, próbált is jógaiskolát csinálni, de nem nagyon
engedték neki. Nem tudom, mennyire hiteles az információ, mert ezt egy koncert után egy öreg bácsi mond-

ta el nekem, aki járt hozzá jógázni, hogy egészen addig
nem engedték neki, ameddig ki nem derült, hogy a szovjet űrhajósok is jógáznak.

Hogyan merült fel, hogy emléktáblát avassanak a Vöröskereszt utcai házon, ahol lakott?

gura. Később összeállított egy verseskötetet – gyerekver-

Azt szerettem volna elérni, hogy nevezzék el a Vörös-

számára. Nekünk azt is elmesélte, hogy ha írt új gyerek-

mert azt mondta a polgármester, hogy tudod, hány em-

sek óvodásoknak és kisiskolásoknak – a Kaláka együttes
verseket, akkor legszívesebben a gyerekeknek olvasta föl,

Forrás: studio Antikvárium

„Vatay Elemér kedves barátomnak a „Szil szál” első, kialakuló kéziratát
szeretettel és öleléssel Tamkó Sirató Károly. 1972. VI. 9.”
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nyül, s egy idő után Jonatán, a kapitány azt mondja, hogy

„Tengerecki Pál nagyon érdekes és
fontos figurája Károly bácsinak, mert
Tengerecki kicsit saját maga volt, aki
vándorolt, és aki sok nyelven beszélt.”

volt, meg játékos, meg gye-

Kikerült ő minden csapdát
s részegen a bárba hagyták.

rejtélyes módon megtermékenyül. Aztán tojik egy tojást,

és a lakótelepi ház erkélyére hívta össze a gyerekeket a
házból, ők voltak a közönség, de azt nem tudom, volt-e
olyan, hogy a gyerekeknek nem tetszett, és korrigálta volna. Énekeltük a Pelikán című verset is, ami szintén nem
gyerekvers, mert az egy szürrealista vers, Robert Desnos

francia szürrealista költő írta, Tamkó Sirató pedig lefordította. Van egy kapitány, aki – kicsit pikáns mondanivaló-

kereszt utcát Tamkó Sirató Károlyról. De ez illúzió volt,
ber lakik abban az utcában? Ahány ember, annyi iratot

kell kicserélni a lakcím megváltozása miatt, és abban az
utcában tízemeletes házak vannak, engem megölnek…
Így aztán maradtunk egy emléktáblánál. 2007-ben, a költészet napján avattuk fel. Azóta is rendszeresen megkoszorúzzuk az emléktábláját.

A. HORVÁTH ANDRÁS
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Múzeum

Mostanában a Kiscelli Múzeum plakátjain hármas jel-

EMLÉKEZET – VÁROS – KÖZÖSSÉG

szó olvasható: Emlékezet – Város – Közösség.

A Kiscelli Múzeum gyűjteményei

Várostörténeti múzeum vagyunk, és az ilyen múzeu-

•

Bútorgyűjtemény

megtartása, megőrzése, erősítése a lakosokban. Ezért

•

Kályhagyűjtemény

moknak fontos feladata kell legyen a lokális identitás
választottuk ezt a három fogalmat, melyek tükrözik

Trinitárius kolostortól a várostörténeti múzeumig

missziónkat.

A Kiscelli Múzeum a Budapesti Történeti Múzeum

filiáléja, de a neve nem tükrözi, hogy milyen jellegű

A Kiscelli Múzeum huszonhatféle gyűjteményt őriz a Kiscelli-kastély épületében, mely trinitárius kolostornak

gyűjteményeket takar.

épült, majd hadikórházzá alakítottak át, aztán 1910-ben magánkézbe került, Schmidt Miksa bútorgyáros vásárolta
meg, aki végrendeletében Budapest városára hagyta. 1941 óta működik múzeumként, de a második világháborúban

A Kiscelli-kastély épületében két nagy gyűjtemény

és 1956-ban komoly sérülések érték az épületet, mely most rekonstrukció előtt áll. A múzeum jelenlegi helyzetéről,

működik. Egyrészt az Újkori Várostörténeti Osztály,

múltjáról és jövőjéről Perényi Roland igazgatóval beszélgettünk.

amely Budapest XVIII. századi történetétől kezdve egészen a napjainkig gyűjti, őrzi, feldolgozza és bemutatja

a hétköznapi élet történetéhez vagy más budapesti eseményekhez kapcsolódó tárgyakat. A másik nagy gyűj-

temény a Fővárosi Képtár, amely a fővároshoz kötődő
képzőművészeti anyagot gyűjti és mutatja be.

Ez akkor lényegében két külön gyűjtemény, két külön
filiálé, csak egy épületben?

Ez a Budapesti Történeti Múzeumnak két főosztálya, de
valóban Kiscelli Múzeumként ismeri a közönség.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hangszergyűjtemény
Óragyűjtemény

Schmidt Archívum

Szórványsajtó Gyűjtemény

Térkép-, Kézirat- és Nyomtatványtár
Újkori Adattár

Cégérgyűjtemény

Céhjelvény Gyűjtemény

Jelvényés Plakettgyűjtemény
Műszaki Gyűjtemény
Plakátgyűjtemény

Építészeti Gyűjtemény
Téglagyűjtemény

Épületelem Gyűjtemény
Fényképgyűjtemény

Képeslapgyűjtemény

Néprajzi Gyűjtemény
Kisipari Gyűjtemény

Pecsétnyomó Gyűjtemény
Textilgyűjtemény

Üveg-, Kerámia- és Porcelángyűjtemény
Zászlógyűjtemény

Milyen gyűjteményei vannak a Kiscelli Múzeumnak?
Rengeteg kisebb-nagyobb gyűjteményünk van. Talán a

pesten egy várostörténeti múzeumra, mely létrehozásá-

emelni a fényképtárat. Mi őrizzük a legnagyobb olyan

elhúzódott, így az első kiállítás csak 1907-ben nyílt meg a

legjelentősebb és a legfontosabbak között érdemes kifényképanyagot, amely Budapest történetét mutatja be.

Nagyon fontos az építészeti gyűjteményünk, komoly tér-

kép-, kézirat- és nyomtatványtárunk van, a hétköznapi
élethez kapcsolódóan ruhák, textilek, konyhai eszközök,

néprajzi gyűjtemény, műszaki gyűjtemény, nyomdatörténeti gyűjtemény. Komoly tárgyi anyagunk van, sok-

FotÓ: Máté Balázs

féléből építkezik a múzeum.
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Mióta működik a múzeum?
1885-ben volt Budapesten az Országos Kiállítás, ennek

kapcsán fogalmazódott meg, hogy szükség lenne Buda-

ról 1887-ben döntött a főváros. Az alapítás igen sokáig
Városligetben, a mai Olof Palme Házban. A mostani – A

Főváros Régisége című – állandó várostörténeti kiállítá-

sunk is erre az eredeti első kiállításra utal vissza, azaz
annak koncepciója mentén próbálja bemutatni az eredeti
anyagot, és azt, ahogy akkor próbálták a várostörténetet
bemutatni a látogatóknak.

Tudható-e, hogy Schmidt Miksa milyen indíttatásból
hagyta a fővárosra kastélyát?

Schmidt porosz származású családba született, akik

Bécsben telepedtek le, és bútorgyártással foglalkoztak.
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A család Miksát bízta meg azzal, hogy a budapesti filiálét

azt mutatják, hogy inkább próbálták elhallgatni Mágnás

letet a fővárosra hagyta, annyiban nem meglepő, hogy

munikálni. Örültek, hogy Mágnás Elza szellemétől és a

Krúdy Gyula: Pesti levelek 3.

egy kicsit megfordítottuk ezt, mert azt látjuk, hogy a láto-

– részlet –

megnyissa. A gesztusa, hogy a gyűjteményét és az épüelég sok hasonló példa volt a XIX. század végén, XX. század elején. A polgári mentalitás része volt, hogy a szegényeknek, vagy a köz javára adakozzon az, aki megteheti.
Schmidtnek óriási vagyona volt, ez nem jelenthetett neki

problémát. Egyébként Schmidt Miksa hihetetlenül kreatív ember volt, nem szimplán bútorgyáros, hanem lakberendező és műgyűjtő, aki korának és az előző koroknak a

művészetét is nagyon jól ismerte. Egy kicsit a zsenialitás
és az őrület keveredése volt megfigyelhető nála.

Tavaly Schmidt Miksa és Mágnás Elza kapcsolatáról

Elzához fűződő kapcsolatát, vagy legalábbis nem komhozzá fűződő pletykáktól megszabadul ez az épület. Mi
gatókat érdekli az épület története, sokan vesznek részt az

ilyen tárlatvezetéseinken. Reményeink szerint a közeljövőben megvalósulhat egy olyan állandó kiállítás is, mely

Milyen volt ez a kapcsolat? Én például azt hallottam,

resztül meg lehetett mutatni Schmidt személyiségét?

bé valószínű. Schmidt elérte azt, hogy a régi óbudai

zókosárban – A Mágnás Elza-rejtély címmel. Ezen ke-

Igazából több oka is van annak, hogy miért is jött létre

ez a kiállítás. Egyrészt a múzeum és az épület történetével is elkezdtünk foglalkozni. Volt már korábban egy

Schmidt-kiállítás, de abban az időben Mágnás Elzához

fűződő kapcsolata nem kerülhetett szóba. A hatvanas
évekből maradtak olyan belső múzeumi iratok, amelyek

embereket bűntény olyan mértékben, mint a tót le-

szakai lepkék festetlen, ólmos arca látszik, szegény,

volna az ügyet, minden legkisebb részlete a bűnnek

nás Elza sírját. Ez erős érzelmi töltésű emberre utal.

Ez mutatja, hogy Schmidt szerette Mágnás Elzát. Hogy

Délelőtt tíz órakor egymás után több zárt kocsi állott

ány megölése. Mintha az egész főváros magáévá tette

hogy Schmidt a kastély tornyából nézte távcsőn Mág-

is volt kiállítás a Kiscelli Múzeumban Holttest az uta-

Emlékezetem szerint, a temesvári lottócsalás óta,
a posztkiszli rablásának ideje óta nem érdekelte az

csak az épület történetével foglalkozik.

a közérdeklődés napfényén hentergett, vizsgálóbíró
és detektív volt minden pesti ember, az esti lapokat

úgy kapkodták a közutakon, mintha forradalom lett

volna. Kovács Arnold német hírlapírót a legszebb úri

Elza szerette-e őt, az már más kérdés, szerintem kevés-

dámák becézgették, mert ismerte Elzát, és részleteket

tudott ifjúságából. A mulatóhely öreg pincéreit tátott

temetőbe temessék Elzát, amely akkor már nem műkö-

szájjal hallgatták az újkori vendégek. A kedves, jó

dött, mert 1910-ben bezárták, de Schmidt fizetett azért,

fiúk, az újságok rendőri tudósítói, lázasan rohantak a

hogy a sír ott lehessen. Szóltak különböző történetek ar-

kávéházba; és az újabb híreket pazarlóan dobálták is-

ról, hogy Schmidt kurtizánokkal orgiákat tartott volna

meretlen embereknek. Mint egy nagy méhkas, zúgott

itt a Kiscelli kastélyban, némi koporsókkal fűszerezve.

az éjjeli Budapest. A portás az esti lapot olvasta, amíg

Aztán a kurtizánok helyét átvette Mágnás Elza, akit

kinyitotta a bérkocsi ajtaját. Egy nőt megöltek, aki

később megg yilkoltak. Dénes Zsófia Schmidtnek jó is-

sem kedves, sem szép, sem barátságos nem volt éle-

tében, csupán szép ruhái és feltűnő ékszerei voltak!

Mégiscsak gazdag kokott szeretne lenni mindenki
ebben a városban, még ha végül meg is ölik érte.

Akkoriban jelent meg a regényem, amelynek ez volt
a címe: „A vörös postakocsi.” Miután ellenségeim –

ugyebár, asszonyom – eleget mondogatták, hogy e

regény szokatlan kelendőségének egyik okozója az
a körülmény (a hírlapokba ez a téves hír került for-

galomba és nyomtatásba), a Vörös postakocsi hősnője
senki más, mint a meggyilkolt Mágnás Elza...

Igen, asszonyom, valóban vették a regénykönyvet a
gyilkosság napjaiban, és gyönyörű, soha el nem fe-

lejthető tapasztalatokat tettem a könyvesboltban ez
idő tájt a pesti nőkről és a pesti pénzről, arcokról és

fotók: kiscelli Múzeum

kezekről, amelyek a könyv után nyúltak, mert Mág-

96

nás Elza példát adó élettörténetét vélték megtalálni. Talán nem követek el indiszkréciót, ha néhány

könyvvásárlási esetet följegyzek, hisz úgyis ritkán
vesznek könyvet a pesti emberek.

meg a könyvesbolt előtt. A kocsiablakból fáradt, éjtévedt lányok, akik a köteles rendőrségi látogatás-

ra mennek, vagy onnan jönnek. A legvállalkozóbb

közülük kiszáll, miután ijedten körülnéz az utcán,

bátortalanul, félszegen, kendős fejét szégyenkezve
lehajtva lép be a könyvesboltba. Ez a leány még sohasem volt ilyen boltban, ahol csak könyveket árulnak. A könyvkereskedősegéd megszánja a zavarodott teremtést.
– Mi tetszik?

A leány karikás szemét most bátran felveti:

– Könyvet kérek, a Mágnás Elza kalandjait...
– Nem szolgálhatunk ilyen könyvvel.

A leány bámulva veti szemét a bolti állványra rakott

könyvtengerre. Mennyi könyv! És egyikben sem volna benne a Mágnás története?...

– Nekünk pedig azt mondták, hogy itt kapható –
mondja szinte durcásan.

Haragosan távozik, de csakhamar visszatér. Társnői
megmondták a kocsiban a könyv címét.

– Vörös kocsit kérek – mondja a leány most már határozottan.

A segéd szótlanul becsomagolja a könyvet, a leány
fizet a pénztárnál egy összegyűrt ötforintossal. Egy

pillanatig a pénzjegyre nézünk valamennyien, akik
a boltban vagyunk. Olyan ötforintos, mint a többi,

mégis milyen más, milyen furcsa a leány ötforintosa. Vajon kitől kapta az elmúlt éjszaka? Talán Nick-

től? Talán egy bujdosó sikkasztótól? Vagy egy vidéki
utastól? Talán lopták a pénzt, talán egy másik nő éjjel

hímzett, varrt érte, míg a leányhoz került?... Aztán a
pénztárosné látható undorral dobja a pénzt a többi
közé. Majd előlegben elviszi egy költő, és cipőt vesz a
gyerekeinek, vagy elkártyázza.

1914. május 31.

97

merőse volt, és az ő visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy

a végrendelet végrehajtása eredményeképpen 1941-ben

ködőképesek, így minden évben több iskolás csoport is

te Weisz Lilit, aki Dénes barátnője volt, akkor Auszt-

meg itt az első kiállítás.

nyomdagépet működés közben.

amikor Schmidt Mágnás Elza halála után feleségül vetriába mentek nászútra a Schmidt család egyik kasté-

lyába. Erre a nászútra Dénes Zsófia is elkísérte Weisz
Lilit, mert a fiatal ara kicsit

tartott Schmidtől az Elza történet miatt. Dénes Zsófia írja
a Gyalog a bal oldalon című
önéletrajzi kötetében, hogy

az egyik hálószobában az
ágy fölött Schmidt szüleinek

a halotti koszorúja volt. Ebből is látszik, hogy nagyon

érdekes viszony fűzte a ha-

A háború alatt a gyűjtemény itt volt az épületben?

„... itt őrzünk például két rendkívül
ritka, Columbia típusú nyomdagépet
is, amelyeken az 1848-as forradalom
során a Landerer és Heckenast nyomdában többek között a 12 pontot és a
Nemzeti dalt is nyomtatták.”

lálhoz.

Folyamatos volt a fejlődés a múzeum életében?
Kisebb-nagyobb törésekkel. Schmidt Miksa végrendeletének köszönhető, melyben a fővárosnak ajánlotta fel az

épületet, hogy az Olof Palme Házból átköltözött a Kiscelli-kastélyba a múzeum. Schmidt 1935-ben halt meg, és

érkezik a múzeumba március 15-én, hogy kipróbálják a

zárult le a költözés, de a háború miatt csak 1948-ban nyílt

volt

menekítve

Ez egy véletlennek köszönhető. Harmadéves koromban

Térképtárból kiemelném azt a különleges, a millenni-

önéletrajzokat kellett elemeznünk szemináriumi dol-

umi Budapestet ábrázoló madártávlati térképet (lásd a
hátlapon), amelyen a nevezetesebb épületeket „3D”-ben

különböző

is megjelenítették. Emellett az igazi különlegességek a

helyekre. A leltárkönyvekben

XVIII. századi térképek. Gyűjteményünkben őrizzük

nagyon sok háborús veszte-

Pest város legrégebbi térképét az 1710 körüli évekből,

ség bejegyzés van, rengeteg

amelynek érdekessége, hogy a későbbiekben is erre ve-

tárgy elpusztult itt az ostrom

zették rá a telekhatárokat, illetve a változásaikat. A tér-

során. A folyamatosság 1956-

képet a régi pesti városháza pincéjében tárolták, ezért

ban is megtört a harci esemé-

az 1838-as árvízben elázott, és ennek a nyomait ma is

nyek miatt.

őrzi. Ennek köszönhetően nincs jó állapotban, restau-

Hogyan gyűjtenek anyagot?

rálva van ugyan, de viszonylag nehezen olvasható és

használható. Ezen kívül nagyon sok XVIII. századi kéziratos térképünk is van.

A muzeológusok járják a várost, amit látnak, abból gyűjtenek. Sokszor ajánlanak fel nekünk hagyatékot, lakásfel-

történetével foglalkozik. Hogyan talált erre a témára?

De számos érdekes, ritka darabot rejt Fényképtárunk,
Építészeti Gyűjteményünk vagy Térképtárunk is. A

Részben itt volt, részben ki

Saját szakmunkáiban a budapesti bűnözés társadalom-

egy olyan szemináriumra jártam az egyetemen, ahol
gozatként, és én a Széchényi Könyvtár katalógusában
találtam egy önéletírást, amely egy 1864-ben Debrecenben kivégzett rablógyilkosé volt, amit a kivégzése előtti

éjszakán írt, és később nyomtatásban is megjelent. A
szemináriumi dolgozat után ebből a témából egy szak-

dolgozat lett, és ennek írása közben döbbentem rá, hogy
miközben nyugaton – francia, angol és német nyelvte-

rületen – nagyon régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
Magyarországon még nem egy bevett téma. Ez indított

arra, hogy aztán a doktori disszertációmat is ebből írjam. Budapest története mindig érdekelt, a társadalmi

problémák, konfliktusok is, úgyhogy adta magát, hogy
e kettőt összekössem.

számolásoknál is gondolnak ránk. Amit a kollégák érdekesnek találnak, azt begyűjtik ezekből. Sajnos az utóbbi
években aukciós vásárlásra kevesebb lehetőségünk van,
aminek elsősorban anyagi okai vannak, de ha különleges,

ritka tárgy kerül aukción elénk, akkor igyekszünk megszerezni a múzeum számára.

Melyek a legkülönlegesebb tárgyaik?
Kiemelném rendkívül gazdag céhes anyagunkat,
amely a XIX. századi Pest-Buda iparát mutatja be. A

céhes iratok, mesterlevelek, privilégiumok mellett számos olyan tárgyat — például a könyvkötő céh különleges, egymásra fektetett bőrkötésű könyveket formáló

céhládáját — őrzünk, amelyek erről a korszakról ta2012-ben restauráltattuk a pesti Arany Oroszlán patika

biedermeier bútorzatát, amelyet állandó patikatörténeti
kiállításunkban tekinthetnek meg az érdeklődők.

Szintén említésre méltó a múzeum nyomdatörténeti
gyűjteménye, itt őrzünk például két rendkívül ritka,

Columbia típusú nyomdagépet is, amelyeken az 1848-as
forradalom során a Landerer és Heckenast nyomdában

többek között a 12 pontot és a Nemzeti dalt is nyomtatták. Külön érdekessége ezen gépeknek, hogy ma is mű-
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tárgyfotók: Fáryné Szalatnyay Judit

núskodnak.
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A konkrét eseményekből, történetekből kiindulva le-

Egyik tanulmányát Böhm Tiborról írta, Karinthy Fri-

dalmára vonatkoztatva?

járól, akit Karinthy Ferenc is megidézett Béla bátyám

Ezek érdekes, izgalmas történetek, mintha krimik len-

gyes második feleségének, Böhm Arankának a bátycímű írásában.

nének, de a cél az, hogy egy-egy ilyen témán keresztül

Ez a tanulmány felkérésre született, a Budapesti Negyed

ségeit. A bűnözés kapcsolódik a szociálpolitika kialaku-

egy irodalmi alkotásból lehetett kiindulni, és mindig ér-

megismerjük a korszak társadalmát, annak jellegzeteslásához, a szegénység, a prostitúció, az alkoholizmus,
amit a bűnözésen keresztül is lehet vizsgálni, sajátos tükörképét adják a városnak.

A város fejlődésével párhuzamosan fejlődik a bűnözés is?
Az elmondható, ahogy modernizálódik Budapest,

ahogy európai metropolisszá válik, ahogy átalakul a

társadalom, úgy a bűnözés formái is átalakulnak. Például 1908-ban volt Budapesten az első amerikai típusú
bankrablás.

Karinthy-számába. A téma annyiban izgalmas volt, hogy
dekes, ha az ember egy viszonylag száraz levéltári forrást

tud egy irodalmi munkával szembesíteni. Sok esetben a
várostörténet szempontjából a szépirodalmi munkákat

is forrásnak lehet tekinteni, még akkor is, ha az ember

azért tudja, hogy itt nem a valóság jelenik meg, de egy

kor tükörképe is lehet egy szépirodalmi alkotás. Az is
érdekes volt, hogy a család újabb generációi hogyan gondolkodnak erről a történetről. És Böhm Aranka is egy
izgalmas személyiség volt.

Milyen tervek vannak még a múzeumban a jövőre nézve?

FotÓ: fortepan.hu

het általános következtetéseket levonni a város társa-

A legközelebbi jövő az idei év programja, melynek kere-

#moszkvater emlékgyűjtés

lításra készülünk.

A Kiscelli Múzeum 2016 tavaszán kiállítást ren-

Az a terület atlétikai pálya is volt…

címmel. Újra találkozhatunk a legendás óra alatt,

tében egy nagy, a Moszkva tér történetét bemutató kiál-

dez a Széll Kálmán tér történetéről #moszkvater

Így van: teniszpálya, korcsolyapálya volt, és valamikor
a két világháború között lett közlekedési csomópont. A

második világháború után pedig Budapest kultikus helyévé vált. Ezen kívül meglátjuk, hogy az épületrekonstrukcióval hogyan fogunk tovább haladni, úgy tűnik,
hogy idén év végén már elkezdődhet a Kiscelli-kastély

átalakítása, melynek egyik célja, hogy minél több területet szabadítsunk föl. Pillanatnyilag a fő problémánk

FotÓ: Máté Balázs

a raktározás, klasszikus értelemben vett műtárgyraktá-
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runk ugyanis nincsen. Reméljük, hogy a rekonstrukció

ebben segíteni fog, másrészt olyan új tereket nyit meg,
amelyektől sokkal érdekesebb lehet az épület.

amely immár műtárgyként idézi meg az egykori
Moszkva tér hangulatát. A város- és közlekedés-

történeti érdekességek mellett meghallgathatjuk
ismert személyiségek és városlakók benyomásait,
megtekinthetjük emléktárgyaikat vagy elidőzhetünk a térhez kötődő filmek előtt.

A kiállításhoz várjuk az Önök személyes történeteit, tárgyait is. A felajánlókat értékes nyereményekkel jutalmazzuk. Mesélje el, hogy mit jelen-

tett Önnek ez a kultikus városrész, legyen az Ön
emléke is kiállításunk része!

Jelentkezés: moszkvater@kiscellimuzeum.hu

Bővebb információ: www.kiscellimuzeum.hu
www.facebook.com/kiscellimuzeum

A. Horváth András
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gyűjtő

Első példányai a sógoráék építkezéséből kimaradt, bon-

kiselőadást tartott apja szenvedélyéről. Olyan jól sike-

telken, ő meg összeszedte, elkérte őket, mondván, jók

tanártársa felesége is, aki történetesen az MTI-nek dol-

tott téglák voltak – emlékszik vissza. Ott hányódtak a

lesznek majd valamire. Aztán tíz évig rájuk sem nézett.

Téglaszenvedély

Majd 1988 körül olvasott egy cikket, Endrei Walter híres
ipartörténész írását a régi téglagyárakról, és akkor elővette félrerakott tégláit. Érdekelni kezdték a rajtuk lévő

Sose lehet tudni, mikor kerül elénk egy otthagyhatatlan téglapéldány

jelek. Lassan sikerült is megfejteni a jelentésüket. Olyasmi volt ez, mintha olvasni tanulna.

A dolognak híre ment a környéken, az ismerősök közt,

Miként lehet megszeretni egy téglát? Vagy egy tetőcserepet? Kádár József nyugdíjas óbudai belsőépítész erről sokat

és nemsokára már hoztak is neki egy-egy darabot, amit

tudna mesélni. Mesél is. Nem ő az ország legnagyobb bélyegestégla-gyűjtője, de egyike azoknak, akik a legkorábban

itt-ott találtak. Hamarosan lett vagy száz bélyeges tég-

kezdték, valamikor a nyolcvanas években vagy még korábban.

lája. Ekkor felkereste Endrei Waltert professzort, hogy
tanácsot

kérjen:

érdemes

ezzel az egésszel foglalkozni, mire lehet jó az ilyen
kutatás?

Endrei

biztatta,

neki magának is volt egy kis
gyűjteménye a csúcshegyi
telkén. Kádár József pedig

nekibátorodott a dolognak,

és ugyan napi munkája egy
belvárosi irodához kötötte,

hogy lefényképezze a különös gyűjtőt és gyűjteményét, a
kép pedig bejárta a vidéki sajtót.

Magam is ezután találkoztam vele először, 1998-ban. Akkor még „csak” kilencszáz téglája sorakozott táborhegyi

házának sufnijában. Ma háromezer-egyszáz és mellette

körülbelül hétszáz tetőcserép. Salgó-polcokon, szinte
könyvtári rendben. A betűs téglák téglaábécé szerint, az
évszámosak kronológiában, a figurásak motívumonként

csoportosítva, velük együtt az idomtéglák és bizony még

a samottok is. Nincs tégla,
aminek ellent tudna állni.

Nem az övé a legnagyobb tég-

lagyűjtemény Magyarországon, hanem egy Tata mellett,
Bajon lakó gyűjtőtársáé, dr.
Herczig Béláé, akinek több
mint

tizenháromezer

féle

téglája van, ráadásul szépen
feldolgozva. Ez majdnem fele

munka után rendszeresen útba ejtette a városban zajló

az összes Nagy-magyarországi bélyegestégla-fajtának.

volna egy-egy addig nem ismert téglát. Mindig volt

tőszervezet, a Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesü-

nála szatyor. Ezt a téglagyűjtés egyik alapszabályaként

határozza meg: mindig legyen kéznél egy szatyor, mert
sose lehet tudni, mikor kerül elénk egy otthagyhatatlan
téglapéldány.

Egy-két év alatt rengeteg ismeretet gyűjtött össze, valóságos szakértővé vált a témában. Módszeresen rendszerezni is kezdte a megtalált darabokat, és elkezdte ös�-

szeállítani a magyarországi bélyeges téglák katalógusát,
amelyben minden egyes téglafajta kartont kapott. Nemcsak a saját gyűjteményét katalogizálta, feldolgozta másokét is, például a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

ezerötszáz darabos kollekcióját. Így katalógusa duplájá-

ra bővült, mint valóságos gyűjteménye: ma már hat és
félezer téglaterméket tart nyilván.

FotÓk: Sánta Balázs

gozott, tudomást szerzett róla. Mindjárt ki is jött hozzá,

„Mindig volt nála szatyor.
Ezt a téglagyűjtés egyik alapszabályaként határozza meg: mindig legyen
kéznél egy szatyor, mert sose lehet
tudni, mikor kerül elénk
egy otthagyhatatlan téglapéldány.”

bontásokat. Alig volt nap, hogy ne talált vagy ne kapott
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rült, hogy a tanár elmesélte a kollégáinak, így az egyik

Felesége nem lett féltékeny, türelemmel nézte a kollek-

ció bővülését, amely lassan elfoglalta a szeneskamrát, és
polcok kezdtek sokasodni a ház körül is. Nyolc gyereke

szintén megértéssel viszonyult hobbijához. Sőt, egyik

lánya, aki svéd szakra járt az egyetemre, szemináriumi

Nem véletlenül Herczig Béla a legjelentősebb hazai gyűjlete elnöke, amelynek természetesen Kádár József is aktív tagja 170 társával együtt. Évente kétszer szerveznek
maguknak találkozót, leveleznek, szakfolyóiratot adnak

ki. És csereberélnek. Köztük adásvétel nincs, csak csere
vagy ajándékozás. Régiségkereskedők, seftelők árulják

csak pénzért a szép régi téglákat. Sajnos ez vonzza a tolvajokat is. Endrei Walter gyűjteményét például halála
után az utolsó darabig ellopták a telkéről.

Kértük, kicsit meséljen a motívumokról, a bélyegek jelentéséről. Kedvenc jelzése nincs, mondja. Ugyanúgy becsüli az 1838-as pesti árvíz után Kőbányán vetett magyar

címeres Miesbach, Drasche vagy az óbudai Kunwald
téglákat, a kőbányai kalapácsosakat vagy az OB jelzésű

(Oppidium Budensis feloldású) óbudaiakat, mint akármi
mást. Nagyon szépek a régi földesúri téglavetők névbetűs téglái, például a Zichyeké, akiknek Óbudán is sok

téglájuk előfordul, például CNZ (Comes Nicolaus Zichy)
monogrammal. Sokak által vágyott darabok az 1700-as
évek közepéről való évszámos, MT jelzésű Mária Terézia
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Tizenkettőből maradt egy
Újlak és Óbuda a budapesti téglagyártás egyik felleg-

vára volt. Az első óbudai téglavetőt az újkorban a mai
Margit Kórháztól északra fekvő területen alapította a

Zichy család 1737-ben, s ezen a helyen mintegy 237
évig egyhuzamban gyártottak téglát, illetve tetőcserepet különböző vállalatok, egészen 1973-ig.

Az Újlakiként ismert másik régi téglagyár a Bécsi

út – Nagyszombat utca sarkán kezdte meg működését 1741-ben, Hörger Antal téglavetőjeként, ott,

ahol ma a „városi házak” állnak. Később Jálics
Kristóf, majd az 1820-as években a Kunewalder

család kezébe került. Aztán 1869-ben megalakult
az Újlaki Tégla- és Mészégető Rt., amely később
más telephelyeket is megszerzett a Bécsi út mentén, és más téglagyárakat is bekebelezett (köztük

az említett első óbudait is), régi törzstelepe a Bécsi
út – Nagyszombat utca sarkán azonban 1908-ban
bezárt. Kiszorította innen a városfejlődés.

A legtöbb óbudai téglagyár a XIX. század második felében létesült: a Holzspach a Szépvölgyi út

mentén (telephelye különböző neveken 1948-ig
üzemelt), a Victoria, majd Bohn a Bécsi út – Farkastorki út sarkán (1973-ig), a Budapesti Tégla- és

Mészégető (BTMGY) a Külső Bécsi úton, majdnem

kint az Óbudai temetőnél (1986-ig), a Molnár, majd

Renner és Thym néven működő pedig még kijjebb,
az izraelita temetővel szemben (1948-ig). A Bécsi

út vonalán túl létesült gyár az Aranyhegyen, a Péterhegyen kettő is, Békásmegyeren, az aquincumi

Duna-parton és Solymár határában. A mai III. kerület földjén a XVIII. század óta használatba vett

tizenkét téglagyártó helyszín közül egyedül ez
utóbbi, a valahai Rozália téglaüzem működik még

a Wienerberger tulajdonában – tudhatjuk meg Kádár József Óbudai téglagyárak című kötetéből.

majd régóta Óbudán lakva, belevágott az óbudai gyárak
történetének megírásába, és azt is feldolgozta néhány év
alatt. Óbudai téglagyárak című kötetében a Szépvölgyi
úttól északra tizenkét olyan helyet talált, ahol lehet, hogy

csak három évig, de volt, ahol 237 évig folyt a téglakészítés. A Szépvölgyi úti Holzspach gyártól az Újlak I., az

Újlak II. és Újlak III. gyáron át ki egészen a Külső Bécsi
úti Rozália téglagyárig, Békásmegyerig.

Óbudán másféle agyag volt, mint Kőbányán. Az itteni

kékagyag elsősorban a cserépgyártáshoz volt kitűnő.
Persze nem ezért kezdett Kádár József utóbb tetőcserepeket is gyűjteni, hanem a megismerés kihívása miatt.
Azokon még kevesebb a jelzés, s ha nincs felirat, még

nehezebben azonosíthatók a gyártók. A Nagybátony–Újlaki cserepeken csak két pici félkörív jelzi a „nu” rövidítést. Egy mezőtúri cserépen pedig apró tulipánjel utal az

1900-as évek elején támadt tulipános mozgalomra, amely
e virággal jelölte a magyar termékeket.

A régi Kárpát-medencei tetőcserepekről valószínűleg senki

sem tud többet Kádár Józsefnél ebben az országban. Gyűjteménye 570 különféle kézivetésű, szalag- és préselt csere-

pet foglal magába, és további kétszázról van információja.
Legújabb szerzeménye egy Bohn-féle tetőablak idom, amit

egyenesen Erdélyből, a feketetói vásárról hozott. Ilyet itthon
még a gyűjtőtársak sem láttak. Két normál cserép helyére

beilleszthető tetőablakocska, leleményes, gyönyörű darab a

húszas évekből, a délvidékről. Egyelőre a nappaliban tartja – a Bohn gyár egyébként is a szíve csücske. Első üzemeit

1895-ben Zsombolya, Kikinda térségében alapította Bohn
Mihály és családja, akiknek 1908-ban már Békéscsabán is
volt gyáruk, 1910-ben pedig megvették az 1867-ben alapított

óbudai Victoria téglagyárat. Ez lett az óbudai Bohn, majd az

Újlak II. néven ismert gyár a Farkastorki és a Bécsi út sarkán.
Szóljon erről az utolsó történet. Amikor 2009-ben éppen elkészült óbudai könyvével, egy régi ismerőse telefonált, hogy

az egyik árverés anyagában látott egy festményt, amely téglagyárat ábrázol, hátha őt érdekli. Elment megnézni, két nap

múlva pedig az aukción felemelte a licittárcsát, és le sem vette, amíg övé nem lett a kép, Udvary Pál festménye. Ez került

a könyve címlapjára is, a kép pedig ott lóg fő helyen a szotéglák. Kádár József legrégibb évszámos téglája 1648-as.

Téglák terén annyi ismeretet gyűjtött össze, hogy több

könyvet is írt. Hetvenkét évesen lett elsőkötetes szerző

a kőbányai téglagyárak történetéről szóló munkájával,
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bája falán. A Bohn téglagyárat ábrázolja, majdnem abból a

nézőpontból, ahogy ő is látná az erkélyéről, ha nem tüntette
volna el a városfejlődés az egész óbudai téglaiparral együtt.

Csordás Lajos

105

Alig másfél esztendeje nyílt meg három fiatalember
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sütödéje a Bécsi út 267.-es szám alatti ipartelepen, amit
sokkal egyszerűbb megtalálni, ha a telep Fehéregyházi

Mindennapi kenyerünket…

Csak dicsérni lehet mindazok elhivatottságát, akik

jó helyen járunk, ha cipóra vágyunk, hiszen az ott mű-

tartozik. De miként társult a fiúkhoz?

ködő gépjárműalkatrész-boltok, építőanyag lerakatok és
műhelyek

szürke

portáját

enyhe kenyér- és sörgyárillat

Ismeretes a magyar ember legendás rajongása a kenyér iránt, hiszen a friss, ropogós serclit sütemény helyett is meg-

lengi körül. A kisüzemben

esszük. Nem kenyerünk a dicsérő szavak halmozása, de az óbudai Pipacs kézműves pékségben sült veknik és bagettek

se számítsunk csillogó-vil-

a magyar pékipar fénykorát idézik.

logó berendezésekre, mert a

látvány helyett a lényegre, a
jó kenyérre koncentrálnak a
pékek. Fülöp Ádám, Simor

Én itthon a Külkereskedelmi
Főiskolát fejeztem be, azután
2007-től Genfben tanultam

ökológiát. A Vidékfejlesztési
Minisztériumban kezdtem el
dolgozni

agrobiodiverzitás

referensként, a tájfajta vető-

magok jogi szabályozásával

foglalkoztam. Ennél kézzelfoghatóbb feladatra vágytam,

ciaországban tanulta ki a mesterséget, feladva korábbi

így 2012-ben felpakoltam a családom, és Dél-Franciaor-

ügyeletben, ezért ő válaszolt a kérdéseinkre.

kenyérkészítés rejtelmeibe. Itthon megszakadt a folyto-

diplomás munkájukat. Amikor ott jártunk, Ádám volt

Komoly pályamódosítást hajtottak végre, hogy meg-

valósítsák az álmaikat. Eldobták a nyakkendőt, hogy
fehér tenyérrel tésztát formázzanak. Miért?

Mindannyiunknak más a története, de a sors „össze-

kovászolt” minket. Máté szociológus-közgazdászként

az alternatív vállalkozásokat tanulmányozta nyugaton.
Ott döbbent rá, mennyire másként működnek a dolgok
„kenyérfronton.” Nem a közértben veszed le a polcról a

szágban egy családi farmon beletanultam a kézműves

nosság az évszázados hagyományok gyakorlati alkalmazásában, kiesett egy vagy két generáció, ezért kellett

odakint tapasztalatokat szereznünk. Mi hárman egy konferencián találkoztunk, s elhatároztuk, hogy csinálunk

Budapesten egy szövetkezeti pékséget. Meg akartuk mutatni, hogy a kenyér ma is lehet finom és egészséges.

Miért jobb, mitől más az itt készült kézműves kenyér,
mint a nagyüzemi?

kenyeret, hanem bemész a pékségbe vagy a piacra, ahol

Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a szupermarket-

Ez másfajta viszony, egy bizalmi kapcsolat, mert aki a

szítik. A természetes kovász használatát például elavult

attól az embertől kapod meg a terméket, aki készítette.

saját portékáját árulja, az nyilván nem fog vacakot tenni eléd. Máté 2010-ben már hosszabb időre kiköltözött
Nantes-ba, hogy elvégezze a pékképzést, közben pedig

helyi bio pékségekben szerzett gyakorlatot. Marci – nem
mellékesen családi kapcsolatban van Mátéval – szintén

FotÓk: Oláh Gergely Máté

visszaszerzik e szép szakma becsületét, ön is közéjük

„Mi a kenyereinket minősített bio
lisztből készítjük, amit három hazai
kövesmalomból szerzünk be.
A tésztát adalékanyagok nélkül,
természetes kovásszal, élesztő hozzáadása nélkül kelesztjük.”

Máté és Tóth Márton Fran-
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ként közgazdaságtani főiskolára járt.

út – Hunor utca sarkával szemközti bejáratánál keres-

sük. A furcsa környezet ellenére gyorsan kiderül, hogy

Lisztrajongók a Bécsi úton

Nantes-ba került, ahol 2013-ban szakvizsgázott, egyéb-

kereste a helyét a világban, és franciaországi csavargásai alatt megtetszett neki ez a hagyományokon alapuló

és minőségi szakma. Ott ezek a kisvállalkozások sok-

kal jobban beépültek a gazdaságba, saját termesztésű
és természetes alapanyagokat használnak. A kenyerük

összehasonlíthatatlanul jobb a miénknél. 2011-ben talált

is magának egy képzést Tours-ban, azt letudva szintén

ben vásárolt pékárut milyen szemlélettel és eljárással kéeljárásnak gondolják a szakképzésben, és egyáltalán nem
fektetnek hangsúlyt a hagyományos technológiákra. Mi a
kenyereinket minősített bio lisztből készítjük, amit három

hazai kövesmalomból szerzünk be. A tésztát adalékanya-

gok nélkül, természetes kovásszal, élesztő hozzáadása
nélkül kelesztjük. Egy jó kenyérhez ugyanis csak liszt, víz

és só szükséges, hiszen a kovász is lisztből és vízből készül. A tészta kimérésénél kb. 20%-kal többet kell ráhagyni, mert ez a mennyiség a sütés közben elpárolog. Kissé

keményebbre hagyjuk sülni a héját, a pihentetés után úgyis visszapuhul. Közben nem árt néha megkocogtatni, mert
a hangja elárulja, hogy belül is teljesen átsült-e.
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A szakmai kvalitásomban sosem kételkedtem
Csillaghegy torta a Cserfalvi cukrászdában
Idén nyáron Cserfalvi Ákos cukrászmester évtizedek óta magas színvonalat képviselő cukrásztermékei elismeréseként és a vendégeknek nyújtott kulináris élvezetekért Pro Óbuda kitüntetésben részesült. Október végén megnyitotta
elegáns, új üzletét a Bécsi úton.
Miért fontos, hogy kövesmalomból hozzák a lisztet?
Rengeteg előnye van a hengermalmihoz képest. A kö-

A gluténérzékenység egyre komolyabb probléma, ám
itt nem látok ilyen pékárut.

vesmalmokban úgynevezett hideg őrlés folyik. A kövek

Egyelőre nem készítünk gluténmentes kenyeret, mert

val állíthatók elő a különböző finomságú lisztek. Nekünk

műhely még nem alkalmas erre. De idővel szeretnénk

közti távolság és a beömlő anyagmennyiség szabályzásáolyan alapanyagra van szükségünk, amiben a búzának

minden része megtalálható, és a hagyományos őrléssel
ilyet kapunk. Persze vannak még álmaink. Szeretnénk

egyszer saját búzából, tájfajta vetőmagokból lisztet készíteni. Fatüzeléses kemence is épül majd egyszer.

Ránézésre is gyönyörűek a most kisült veknik. Ropo-

nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni, és a

olyan kenyeret sütni hajdina- és kukoricalisztből, amit
nyugodt szívvel ajánlhatunk glutén intoleranciában
szenvedőknek is.

Még nincs három óra, de már egymásnak adják a kilincset a vásárlók. Csak itt kapható a Pipacs kenyér?

gós a héjuk, tömör, rugalmas és szabályosan lukacsos

A nyitvatartási időnket a friss sütésű áruhoz igazítottuk,

Milyen a választék?

este fél nyolc között lehet a boltban vásárolni. Terméke-

a bélük. Nincs két egyforma, mind kézzel formázott.

Csak kenyeret készítünk, és kizárólag természetes ös�szetevőkkel dolgozunk. Fehér, félbarna, rozs, alkor, ma-

gos, mákos és mazsolás veknik kerülnek ki a sütőből,
no meg a bagett. Kilencszáz forint körül mozog a félbarna kilójának az ára. A csütörtöki sütést – ha marad

belőle – 20%-kal olcsóbban adjuk a biopiacon. A bio liszt

két-háromszor drágább a simánál, ezért nem könnyű kigazdálkodni, hogy közben az áraink is versenyképesek
maradjanak. Viszont ezek a kenyerek megfelelő – papír

vagy vászonzsákos – tárolás mellett 4-5 nap után is tökéletesen tartják magukat, és egy falat sem vész belőlük

kárba. Jelenleg heti négy nap izzítjuk fel a kemencéket,
de tervezzük, hogy a közeljövőben bővítünk.

ezért kedden, szerdán és csütörtökön délután három és
ink szombat reggelenként kaphatók még a Csörsz utcai
biopiacon, és olyan viszonteladóinknál is megtalálhatók,
mint a Stelázsi a Hollán Ernő utcában, a Lehel téri vásárcsarnokban, az Ínyenc Butikban, a Bendegúz közértben

a Sasadi úton vagy a Wekerle telepen a Másik boltban.
Érdemes felkeresni a többi hasonló szemlélettel működő kézműves pékséget is Budapesten. Ilyen az Artizán, a

Pékműhely, a Butter Brothers, a Jacques Liszt, a Marmorstein, a Kenyérmanufaktúra és a Panificio il Basilico. Szerencsére a jó kézműves kenyér reneszánszát éli nálunk

is, de a kis pékségek még nem tudják felvenni a versenyt
a nagyokkal. Viszont élmény beleharapni bármelyik kenyerükbe.

Csontó Sándor

108

109

Fiatal mesterként hogyan boldogult a tudásával?

A minőségi alapanyagok elspórolásával és a tömegter-

Egy évet tölthettem egy igényes göppingeni cukrászdában,

pon, így leginkább a fogyasztók veszítenek. Mitől jók

tovább bővítve szakmai ismereteimet, és persze a német

nyelvet is elsajátítottam közben. Hazatérve letudtam az
érettségit, és szülői támogatással kibéreltem egy Visegrádi

utcai helyiséget, amelyben 25
féle rétest kínáltunk a kollé-

gákkal. Szerettem csinálni, de
innen nem lehetett hova fejlődni, ezért lépni kellett.

Mit hozott haza odakintről,
Cserfalvi Ákos szimpatikus, közvetlen ember; még

kenyeret, zsemlét, péksüteményeket, igazán gazdag a

előre töltött termékek a jellemzőbbek, amelyek a sütés után

mert egyedi helyet szerettek volna létrehozni. Olyat,

ami emeli a Bécsi úti iparterületek szürke fényét is.

Az utóbbi évtizedekben teljesen lepusztult főúton

üdítő látvány a hatalmas üvegfelületű portál. Az itt
elhaladók szinte az üzlettérben érezhetik magukat, és

a gasztronómiai különlegességekhez csak egy lépést

kell megtenni. A belső tér kialakításában a retro és a
modern, minimalista irányzatok ötvöződnek. Piros-fekete-fehér kontrasztok és meleg, bézs-barna színek.

Hangulatos és elegáns hely, ez több mint cukrászda.
Barátságos székeken, négyzetes asztalkák mellett fo-

leszterinbombára, a krémes-rajongó deres hajú néni-

Tősgyökeres óbudaiként már a nagyszüleinek is bolt-

apukákról, akiknek mind mentsvára lehet ez a cuki.

meg saját üzletét.

Valamikor ünnepszámba ment a friss, csomagolt cukrászsüteményekkel hazaállítani, hát még cukrászdába

Itt nőttem fel, ez volt kezdetektől az álmom. Csillaghegy

kávé és szelet torta mellett kérdeztük Ákos mestert.

ingatlana a családnak. Ezt lebontottuk, és egy új épületet

tálalni. Valahogy egyik sem ismerős, alig hasonlítanak

az utóbbi harminc évben látott tucat termékekre. Igazságtalanok lennénk, ha nem esne szó a sós sütemé-

főutcájában, a Mátyás király úton volt egy elavult, öreg

járni. Legyen ez újra trend, mert vannak jó helyek! Egy

som tízéves koromban eldőlt, annyira szerettem a kony-

koznak díszszemlére. Ez is áru, amit mutatósan kell

ja volt a békási Ófaluban. Nem volt kérdés, hol nyitja

kékről és a párjukat keresőkről, no meg a vasárnapi

nak szolgálni. Ha leülünk, és szemügyre vesszük a

nyes üvegpultok mögött kívánatos sütemények sora-

zatérve előbb-utóbb a saját lábamra állok.

a szenvedélyes trécselőkről, akik beugranak egy ko-

Nem, senki, én vagyok az első generáció a családban, de

a rafinált sütik ízkombinációi. A hosszan elnyúló fé-

szortimentünkbe is. Egyértelmű volt számomra, hogy ha-

lakó édesszájúakról, akik nap mint nap erre autóznak,

fotelekben. Látszik, hogy Ákosék ügyeltek minden

részleteket, lassan összeérnek, ahogyan a szánkban

felfrissítve, az ízvilágukat aktualizálva beépítettünk a mi

galmat. És ne feledkezzünk meg az agglomerációban

Voltak a felmenők között cukrászok?

részletre. Egyidőben ötven-hatvan vendéget is ki tud-

tás jellegű sütemény. Ezekből a süteményekből néhányat

melyeknek látogatói és dolgozói emelhetik a napi for-

gyaszthatók a finomságok, a fáradtabbak kényelmesen

hátradőlhetnek a hátsó részen terpeszkedő párnázott

csak minimális díszítést kapnak. Kevesebb a krémes-tor-

rum, az óbudai temető, számos cég telephelye, irodája,

terveztünk, amelyben az alagsorban található a műhely, a

hában sürgölődni. Elbűvöltek az illatok, az ízek, az al-

kotás vágya, a készítés izgalma, a friss sütemény sikere.
Így az általános iskola után elvégeztem „a Huba” (Dobos
C. József Vendéglátóipari Szakiskola) cukrász szakát, és
később levelezőn leérettségiztem. Bence előbb maturált,
és utána járta ki a mesterképzést.

munkával jár és többe kerül,
éppen ezért nehéz meghúzni

az áraknál is a határvonalat.
Mindenkinek szeretnénk jót

adni. A korrekt kiszolgálás,

azok az értékek, amelyekhez ragaszkodunk. Hétvégén és
féle saját főzésű fagylalt szerepel a repertoáron.

Látjuk, hogy itt a sütemények többségének arca, egyénisége van, de mitől jobbak, mint az átlagos sütik?

Például mi vajat használunk margarin helyett, házi tejszínnel dolgozunk, ami testesebb, finomabb. Vannak

olyan hagyományos termékeink, amelyek mindig megtalálhatóak az árukínálatban, és időnként újdonságot is
elővarázsolunk a műhelyből. Ilyen volt a polgármesteri

hivatal felkérésére kreált Csillaghegy torta, amit azóta
folyamatosan műsoron tartunk, annyira megkedvelték a

vendégek. Különlegességünk a rebarbara és a sárgarépa
tortánk, a gyümölcsös krémes, és az Ország Tortáját is ös�szeállítjuk minden évben, egy picit a mi szánk íze szerint.
Mivel lehet még bevonzani az embereket?

letésnapra, esküvőre, gyerekzsúrra, a mindennapos hét-

Én hiszek abban, hogy ha jót csinálunk, az emberek cél

szeretnek minket a környéken, visszajárnak a vevőink.

mékek forgalmazásába, ezzel is bővítve a szolgáltatást

köznapi mennyiségekről nem is beszélve. Azt gondolom,

a nagyobbik fiam, Bence már mellettem dolgozik. A sor-

ségesen az anyagot, ami több

földszinten a vendéglátótér, míg a felső szinten a szüleim
rendezkedtek be. 1996 óta rengeteg tortát készítettünk szü-

FotÓk: Oláh Gergely Máté

jából – több cukrászdát és kávéházat meglátogattak,

zatok között. Ott a formában sülő, nagyrészt gyümölccsel

felhozatal. A közelben van egy nagy bevásárló cent-

szíteni. Bele kell rakni tisztes-

ünnepnapokon 100–120 féle friss sütemény, nyáron 20–25

alapterületű csillaghegyi üzletét is megtartva egy

tözhessen. A tervezés idején – tapasztalatgyűjtés cél-

és egészséges termékeket ké-

a kiváló alapanyagokból gondosan készített sütemények

Elég nagy a különbség a hazai és az ottani szakmai irány-

forgalmasabb helyen lévő, nagyobb helyiségbe köl-

Az ember megpróbál minőségi

mennyi szakmai tapasztalattal gazdagodott?

lett többféle pogácsa, hasé is csábítja az idelátogatókat.
A bejárattal szemben pékáru részleg, helyben sütik a

a Cserfalvi sütik, miben mások?

„Mindenkinek szeretnénk jót adni.
A korrekt kiszolgálás, a kiváló alapanyagokból gondosan készített sütemények azok az értékek, amelyekhez
ragaszkodunk.”

csak 44 esztendős, és máris sikeres pályát tudhat maga
mögött. Nemrégiben lehetősége nyílt, hogy a kisebb
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nyekről is. A töltött és töltetlen sós teasütemények mel-

melés nagyüzemi versenyében kevesek maradnak tal-

Nehéz volt beindítani az önálló vállalkozást?
Családi támogatás és összefogás nélkül nem ment volna,
a szüleimtől rengeteg segítséget kaptam. Akkor megúsz-

tuk nagyobb banki hitel nélkül, viszont reggel öttől este
kilencig, hétfőtől vasárnapig folyamatosan dolgoztam.

irányosan ide fognak jönni. Belevágtunk a pékáru ter-

– és remélhetőleg a vendégkört. Három féle kávéból is
választhatnak a betérők, de a kávékészítmények mellett

üdítőitalok, gyümölcslevek és teák, házi lekvárok is kap-

hatók. Itt a következő generáció, Bence fiam miatt is van
értelme tovább lépni.

Csontó Sándor
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gasztro

és komplexitásról szerzett ismereteinket és tapasztalata-

nem szeretjük, ha a tannin egy fiatal, sok cserzőanyagot

mőhelyhez, talajokhoz, klímához, évjáratokhoz, szüreti

máris jó úton járunk ahhoz, hogy a saját legszebbjein-

inkat, amit hozzárendelünk megannyi szőlőfajtához, teridőpontokhoz, dűlőkhöz és termelőkhöz.

Mészáros Gabriella: Egyre közelebb…

S hogy miért nem elégszünk meg az ízlik-nem ízlik

kérdésre adott válasszal? Tapasztalatom

szerint

azért,

Születésétől

fogva

kíván-

mert az ember kíváncsi lény.

csi, és szépen lassan megta-

nulja, hogy amit ismerünk,
aminek vagy éppen akinek

a tulajdonságaival tisztában

ruljanak föl előtte, amit csak egy nagyon szép, jó időben

távol-keleti turista, hiába akadunk el csomagunkkal

adakozóvá? Elsősorban a termőhely. A bor és szőlő nem

egyik-másik kis rio fölött átívelő híd tövében vagy éppen

rabka földtől, ahová a tőke gyökerei kapaszkodnak, ami-

nozhatatlan bája és mindenkihez szóló, mégis személyes

Mi, magyarok több okból is igen szerencsésnek

kisugárzása még nem tűnt el. Talán mert Vivaldi zenéje

mondhatjuk magunkat, de ezek közül talán az egyik leg-

csak előbukkan egy gondola mélyéről, vörös haját le-

A Kárpát-medence adottságai ugyanis egyedülállóan

olyan közel áll hozzám – reménykedem, hogy egyszer
begtetve a szélben, vagy éppen Casanova alakja tűnik

fel egy repkedő fekete köpenyből. De Velence jelenti egy
számomra már letűnt szakma emlékét is. A Szent Márk
téren nem tudok úgy keresztülvágni, hogy ne idézzem

fel egyetemi éveim egyik legrosszabb emlékű előadását.

Polgári perrendtartás professzorunk ugyanis a velencei
pékinas történetét – akit ártatlanul végeztek ki – jogtechnikai bravúrként mutatta be és állította a szakma képzeletbeli csúcsára. Valahogy nem esett jól akkor, hogy ott

ültem. Egyszóval Velencét imádom minden furcsaságával együtt – akárcsak az időtlen értékeket, amikkel nem
lehet visszaélni.

Amilyen például egy remek bor kikezdhetetlen és

minden vitán fölül álló nagylelkűsége. Miért is nevezek
egy bort nagylelkűnek? Szerintem indokolt ez a szóhasználat, hiszen a bor, ami megszületett, ha születésének

körülményeit a Teremtő alakította, bizony nagylelkűen adja magát kóstolójának. Bárki megszerezheti azt az

örömöt, hogy a bort kóstolva olyan illat és íz rejtekei tá-

melő készít mondjuk kétmillió üveget, mint egy olyanra,

benne lehet egy pohár borban, csak tudjuk mindezt felhangját hallani reggel 8 körül az ablak alatt, amint japán
turistáknak énekel. Jó esetben megismételhetetlen és a
miénk. Ott, akkor és nem mellesleg örökre.

(A szerző a Borkollégium igazgatója)

A szép bornak, nagy bornak ugyanis egyénisége van.

séggel közelít a borokhoz, bizony a mennyiséget előbb-

pont úgy csak annak az egy tételnek van. Amivel vagy jó

vagyunk kissé alulbecsülni, ha az ember kellő bölcses-

egyforma a két arcfél, amit hordoz, de olyan pont akkor,

utóbb fölváltja a minőség kérdése. Ez pedig részben kor-

viszonyba keveredünk, vagy nem. Az ismerkedés mély-

függő. Ahhoz ugyanis, hogy egy bornak a legfinomabb

sége csak rajtunk múlik.

rétegeit is ki tudjuk bontakoztatni, amint a hagymafej

koholról, egyensúlyról, cserzőanyagról, koncentrációról

Mert illatok, ízek, érzetek, textúrák, esztétika, társa-

egyeznek mindenütt.

Lehet, hogy szeplős kicsit, lehet, hogy nem tökéletesen

szedni. Itt tartjuk majd szépen rendben a savakról, al-

mondhatjuk azt is: ez nem más, mint tanulás, a legjavából.

hivatalos borleírások szerint a tankönyvi adatok nem is

gusztatórikus érzékszerveink képességeit hajlamosak

helyre tegyük, ahonnan kellő időben elő is tudjuk őket

fel kell magunkat készíteni, akárcsak egy jó színházi előa-

gondosság és egyediség minden bornál érezhető, még ha

Egy bor minőségét ugyanis ezek határozzák meg. Ugyan

saját kartotékrendszert felállítva, borainkat a megfelelő

melykor, de jó, ha a dolgokat

amiből a gazda dédelget 800 palackot egy évjáratban. A

skáláját tudja adni illatoknak, ízeknek, tapintásoknak.

meg a lehetőséget arra, hogy tapasztalatainkat mintegy

kettőre szükségünk lehet né-

fedezni. Akárcsak egy Székely Mihály szintű basszista

más elő- és „utóélet” vár egy olyan borra, amiből a ter-

termés, ami átalakulása során és után a legszélesebb

sősorban sok bor kóstolása és persze idő kell. Az idő adja

tömegáru. Valójában mind-

rendszerességgel a velencei egyházközség számára. Ha

Épp így közelíthetünk a borok világához is. Egészen

azért kitűnik mind közül, hiszen ez az egyetlen olyan

lepelleveleit egymás után le tudjuk szedegetni, ahhoz el-

éppen unalmas, jellegtelen

ság, kapcsolat, odaadás és szeretet. Végső soron ez mind

teljesíti, abból levonhatunk magunknak egyet és mást.

csak sok, itt új hazára talált gyümölcsünk. Persze a szőlő

drágább, mint a hitvány vagy

műveit másként fogjuk értékelni, ha tisztában vagyunk

valaki a kvázi kötelező napi penzumát ilyen szinten

változatosak, a szőlő nagyon jól érzi magát errefelé, akár-

ködik. A nagy minőség jóval

dásra. A ráhangolódás, a felvezetés elengedhetetlen. De

vele, hány kötelező darabot kellett komponálnia havi

fontosabb az, hogy ide keveredtünk több mint ezer éve.

esetben ez pont fordítva mű-

magunkat velük, fél szavakból is értjük egymást és így

neművel. Visszatérve Velencéhez és Vivaldihoz, a mester

re támaszkodnak, ami az életet jelenti a számára.

A borok minőségét nem

az áruk határozza meg. Jó

el tudjuk választani egymástól. A nagy borok kóstolására

tovább. Ez a borokkal is épp így van vagy akár egy ze-

választható el egymástól, akárcsak a szőlő sem attól a da-

tetején, hiába próbáljuk akkurátusan elkerülni a vaporetto nyitott fedélzetén a vacogó kutyákat, Velence utá-
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fogyasztott bor tud adni. S hogy mi tehet egy bort ilyen

„igyunkegykortybortazebédhez” érzésen.

tudjuk szeretni. Ócskának tűnő hasonlat, de miért szeretünk barátaink körében lenni? Biztonságban érezzük

Amikor egy kezdő csoporttal elindul a foglalkozás az

illusztráció: Koncz Tímea

hová tartson is – a város elvarázsolja. Hiába a rengeteg

ket kiválasszuk. Ez pedig jó esetben jóval túlmutat afféle

„A bor és szőlő nem választható el
egymástól, akárcsak a szőlő sem attól a
darabka földtől, ahová a tőke gyökerei
kapaszkodnak, amire támaszkodnak,
ami az életet jelenti a számára.”

vagyunk, azt sokkal jobban

Ha az ember Velencében jár, bárhonnan jöjjön is, bár-

gyűjtő fajtából készülő vörösborban túlzottan összehúz,

iskolában, azt szoktuk mondani, hogy ez a három nap

arra elegendő, hogy mindenki megtudja: miért éppen
azt a bort szereti. Lehet, hogy ez nem tűnik soknak, de

a harmadik nap végén mindenki megérti, miről is szól
a borkóstolás. Helyére kerülnek fogalmak, amelyeken

keresztül felépülnek bennünk a borvidékek, szőlőfajták,
szerkezetek, borstílusok. Ha rájövünk arra, hogy miért
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Mozgás!

KÖDBEN IS CSODÁLATOSAK A KEVÉLYEK
Óbudáról túráztunk
A harmadik kerület nem csak évezredes történelme, épített környezete, gazdag kulturális élete miatt számít a fő-

város egyik ékkövének, hiszen természeti adottságai is kiemelkedőek. Bár tél van, mégis egy kirándulást ajánlunk
olvasóinknak. Kalauzunk Galgóczi Tamás geográfus, síoktató és vitorlás versenyző, aki a környékbeli hegyeket legalább úgy ismeri, mint a pesti romkocsmákat.

Mivel téli túránkra ezúttal vasárnap került sor, jómagam

nyében. Vigyázva dugták előre a fejüket, hiszen ők már

mögött, kissé viharverten kászálódtam le Csillaghegyen

nia – rázós dolog a villanypásztor. A patásokkal történt

egy meglehetősen eseménydús szombat estével a hátam

a HÉV-ről. Szerencsére a Váróterem nevű barátságos
találkozási pont ajtaján belépve a mosolygó túratársak

gyorsan elfeledtették az éjszaka megpróbáltatásait. A
kandallóban ropogott a tűz, és a kiszolgálás is első osztá-

lyú volt. A szívélyes fogadtatás, továbbá egy pohár hideg
sör és egy presszókávé perceken belül elűzte a macskajajt. A Nagy-Kevélyre készülve fontos a megfelelő akklimatizáció!

Az alaptábort elhagyva piros jelzésen kezdtük meg
utunkat. Előttünk, fölöttünk az egykori kőbányászok
okozta jól ismert tájseb kontúrjai rajzolódtak ki, de mi

FotÓk: Szász Marcell

ezúttal nem a Róka-hegyi kőfejtő, hanem az erdő felé vet-
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tük az irányt. Nem telt el tíz perc, és máris sűrű rengetegben gyalogoltunk felfelé. A meleg télikabátok gyorsan a
hátizsákokba kerültek. A meredek kaptatót követően a
terep hamar szelídebbé vált, néhány tisztás után, kijutva

az erdőből hamarosan egy lovardához értünk. Két hátas
rögvest mellénk is szegődött némi harapnivaló remé-

tudták, amit fotósunknak akkor kellett megtapasztalrövid ismerkedés után szántóföldek és hétvégi nyaralók

szegélyezte dózerúton baktattunk tovább célunk, a Ke-

vély-csoport irányába. Ahogy nőtt a magasság, úgy vált a
köd is egyre sűrűbbé, sejtelmes hangulatot kölcsönözve

ezzel a téli tájnak. Mire az Ezüsthegyi bányához értünk,

a látótávolság 100 méterre csökkent. A kőfejtő grandió-

zus méretei lenyűgözőek, a feltárás teljes magassága eléri
a 25 métert. A 30 millió évvel ezelőtt sekélytengerben keletkezett homokkövet hosszú ideje bányászták a környék

lakói, melyből kiváló minőségű malomköveket faragtak.

Erre utal a szomszédos Üröm község középkori (Oerm–
Üröm) neve is, ami az őrlés szóra vezethető vissza.

Tovább kapaszkodva a piros jelzésen, felfelé az ösvény
váratlanul összeszűkül, a táj pedig egyre vadregénye-

sebbé válik. A bányaudvar feletti dombról tiszta időben
pazar kilátás nyílik, viszont jelen helyzetben inkább
közvetlen környezetünk csodáival voltunk elfoglalva.

A gerincen haladva az út mindkét oldalán elhagyott
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kőfejtők negatív formáit figyelhetjük meg. Ezek mára

A csúcshoz közeli sziklákról jó időben csodálatos pano-

telepített fenyves savanyú aljzatot alkotnak, ami kivá-

Budai-hegységet és a Pilis fontosabb bérceit láthatjuk. A

jórészt benövényesedtek. A hárshegyi homokkő és a
ló élőhelyet biztosít számos

mohafaj és zuzmó számára,
melyek

néhol

összefüggő

zöld szőnyegként borítják

a felszínt. Az örökzöldeket
fokozatosan

cseres-tölgyes

váltja fel, lábunk alatt pedig
megjelennek a triász korú

(210–220 millió éves), márványsimára koptatott mész

kő és a könnyen aprózódó

„A 30 millió évvel ezelőtt sekélytengerben keletkezett homokkövet hosszú
ideje bányászták a környék lakói, melyből kiváló minőségű malomköveket
faragtak. Erre utal a szomszédos Üröm
község középkori (Oerm–Üröm) neve
is, ami az őrlés szóra vezethető vissza.”

dolomit sziklái. A csúcs felé

táj felhőbe burkolózva foga-

dott, hiába készültünk táv

csővel, térképpel, tájolóval a
távoli csúcsok beazonosításához. A ködben felsejlő ódon
sziklafalak meredélye pedig

óvatosságra intett, miközben

a szakadék peremén üldö

géltünk. Lassan előkerültek
a szendvicsek és az italok is
a zsákokból. Felkészültünk

a lefelé vezető út sok helyen

vezető úton a közelmúltban épült fedett pihenőhelyet

csúszós, sziklás terepviszonyaira.

hoz, köszönet érte a Nagy-Kevély barátainak! Minket

ereszkedést a Kevély-nyereg irányába, ahol korábban pa-

találunk. Kiváló helyszín az elemózsia elfogyasztásáazonban vitt tovább a lendület, nem is álltunk meg az
535 méter magas hegy tetejéig.
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rámában gyönyörködhetünk. Körbetekintve a Dunát, a

Fél órás testi-lelki felfrissülést követően kezdtük meg az

tinás turistaház fogadta az ide látogatókat. Az 1928-ban
felavatott 5 hálószobás, manzárdos, ebédlős, 60 férőhelyes
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gyűjtő

Óbudáról mesélő képeslapok
A dohánygyár tündöklése és bukása
A múlt század közepéig Óbuda szívében magasodott tiszteletet parancsolóan a dohánygyár klinkertéglás épülete.
Ma már csak az Árpád hídi felüljáró árnyékában fedezhető fel részleteiben a városrészt egykor meghatározó ipari
üzem. Régi levlapok és korabeli cikkek nyomán meséljük el rövid történetét. A képeslap Juhász Gyula ötvös, iparművész gyűjteményéből származik.

épület öt év alatt készült el. Építőanyagát a Természetbará-

ereszkedtünk. Az 1968-ban forgatott Egri csillagok film-

hordták fel a 430 méter magasan fekvő tisztásra, és saját

kori várrom hangulatát hozza. Az alkotók tiszteletére a

tok Turista Egyesülete tagjai vasárnaponként hátizsákban
kezűleg építették a házat. 1992-ben – egy nappal azelőtt,

hogy a Pilisi Parkerdőgazdaságtól a Budapesti Természetbarátok Szövetsége átvette volna az üzemetetést – tisztázatlan körülmények között porig égett. Emlékét ma már

csak néhány régi fénykép és a Másfélmillió lépés Magyarországon című filmsorozat őrzi.

A Nagy- és a Kis-Kevély közötti nyereg több turistaút találkozási pontja. Tőlünk északra, a sárga jelzésen könnyen elérhető a pleisztocén rétegsorairól híres Mackó-barlang, melynek feltárása során több állat

(rénszarvas, ló, barlangi medve, gyapjas orrszarvú, ős-

tulok, hiéna) maradványaira és számos egyéb régészeti
leletre bukkantak. Mi ezúttal a kék jelzést választottuk,

és délkeletnek fordulva folytattuk utunkat Pilisborosjenő irányába. A Szódás-barlangot érintve kis kitérővel

egészen a pilisborosjenői Egri vár mesterséges romjaihoz
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hez valódi kövekből felépített díszlet azóta is egy középnegyven éves évfordulón az önkormányzat emléktáblát

helyezett el, és a területet rendbe hozatta. Manapság szabadtéri rendezvények és várjátékok helyszínéül szolgál.

Csapatunk egyre éhesebb lett. Korgó gyomrunk nem
engedte, hogy tíz percnél tovább egy helyben időzzünk.

A Teve-sziklák bizarr dolomitformáit útba ejtve negyed
óra alatt elértük tizenhat kilométeres túránk végállomását, Pilisborosjenőt. A faluba érve a Templom utca egyik

barátságos kiszolgálóegységében találtunk menedéket,
ahol kedves helybéliek, kielégítő sörválaszték és a fa-

tálon felszolgált finom lakoma tette felejthetetlenné az
ittlétünket. Ráadásul a számla is meglepően barátságos
volt. Méltó befejezése ez egy remek túrának. Folytatás
következik…

GALGÓCZI TAMÁS

119

Dohánygyári életképek
Bár a néhai dohánygyárban volt kultúrhelyiség, üzemi
mosdó és „Hiszekegy” daloskör, a munkáslányok élete

itt sem volt mentes a veszélyektől. Egy sikamlós balesetről közölt írást a Népszava 1903. augusztus 29-i száma:

„Az óbudai dohánygyár tisztviselői hivatalos idejüket
műkedvelő fotografálással töltik. E hó 25-én is, ennek

a sportnak hódolva, lefüggönyözték a hivatalos helyiségnek a munkatermekbe nyíló

amelyekben finom dohányt találtak. Kiderült, hogy a
dohányt az óbudai dohánygyárból lopták. A rendőrség
megindította a nyomozást, amelynek során 18 férfit és

3 nőt állítottak elő, akik már huzamosabb idő óta dézs-

málják az óbudai dohánygyár raktárát. Valamennyien a
dohánygyár alkalmazottai voltak. A lopásokat úgy kö-

vették el, hogy a raktárablakot a takarító asszony éjjelre
nyitva hagyta, a férfiak bemásztak, és kisebb-nagyobb

mennyiségű dohányt vittek el. Az eddigi adatok szerint
körülbelül 30 métermázsa do-

ablakait és behívtak egy mun-

hány hiányzik az óbudai raktár-

kásnőt, kit pőrére vetkőztetve,

ból, amelyet viszonteladók vá-

különböző állásban lefényké-

sároltak meg nagyon olcsón. A

pezték. Mivel sötétben nem jól

dohánygyár kára meghaladja a 3

sikerülhetnek a képek, tehát

millió koronát. A rendőrség úgy

a Flórián-térre néző ablakokat

a tetteseket, mint az orgazdákat

nyitva hagyták és így az átellen-

letartóztatta.”

ben levő ház lakói az egész akA XIX. század közepéig a dohánynövény termesztése,

1889-től Debrecenben kezdődött meg a gyártás. A fő-

nak területén – minden megkötöttség nélkül, szabadon

gyár után 1892-től a Budapest-Óbudai Dohánygyárban

történt. Az osztrák császár 1851. március 1-jén nyílt pa-

rancsa után a dohány árusítása kizárólagosan állami
monopólium lett, azaz életbe lépett a dohány-egyedáruság. Ettől kezdődően a felügyeletet gyakorló szervezet,

az osztrák és a magyar Királyi Dohányjövedék 1866-ig
közös igazgatású volt. A kiegyezést követően, 1867. augusztus 21-től a magyar királyi pénzügyminiszter fel-

ügyeletével a Magyar Királyi Dohányjövedék különvált,
s központi termelésirányítással szigorú felügyelete mellett folyt a dohány termesztése és értékesítése. „Senkinek sem szabad az illetékes hatóság engedélye nélkül dohányt termelni, azt tiltott módon készíteni, felhasználni,

vagy forgalomba tenni, avagy dohányt külföldről akár

fogyasztásra, akár egyéb czélra behozni” – állt a törvényi
szabályozásban.

Füstölgő Szent Flórián
Egymás után létesítették a hatalmas állami dohánygyárakat, melyek száma Trianon előtt elérte a tizennyolcat,

tehát európai dohány nagyhatalom lettünk. Elsőként

1872-ben Temesváron, 1883-ban Kolozsváron, majd
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tóhoz és felhívta figyelmét ezen

szemérmetlen dologra és kérte őt, ha máskor ilyen fény-

séges Zobel Lajos, az építtető Kereskedelemügyi Mi-

képfelvételeket csinálnak, legalább függönyözzék be az

nisztérium főtanácsos építészének asztaláról kerültek

ablakokat. A többi munkásnők, mikor megtudták az ese-

le, aki ez idő tájt tervezte a Pécsi, majd a Lágymányosi

tet, annyira felháborodtak, hogy a nevezett munkásnőt

Dohánygyárat is.

A gyár bal sarkán állt 1928-ig a Fogadalmi oltár, isdohánygyárak között a legmodernebbnek számító óbuszivarkát, cigarettát és körülbelül 2000 csomag pipa-

csomagoltak el óránként.

lákat Nemzeti Vállalatra. A dohányipar decentralizálása

fizetett naplopók milyen botrányos dolgokat csinálnak,

Goldberger közel 700 embert foglalkoztatott. A harmin-

sodrását gépekkel készítették, amelyekből 3000 dobozt

mat, hogy munkásnőit ne óvná a szoczialisták mételye-

sége alatt álló embernyúzó intézetben a kincstár pénzén

fordulón a Gázgyár szintén ötszáz, a Hajógyár ezer, a

gőért dolgozó nők. A Mirjam és a Memphis cigaretták

A második világháborút követően hamar visszaállt a

rontó gazoknak nevezi őket. Hogy azonban az ő vezető-

óbudai iparvidék élvonalába tartozott, hiszen a század-

hánygyár nyerte.”

a szoczialistákat. Az igazgató különben nagyon szigorú

ző lehelletétől, erkölcstelen, hazátlan, családot és vallást

dohányt állított elő. Több mint ötszáz dolgozójával az

Nikotex Sakk-Kupán 14 csapat

140 sakkozója vett részt. A bajnokságot az óbudai do-

Hamvadó cigaretták

erkölcsű úriember, ki nem mulaszt el semmiféle alkal-

dai üzem röviddel beindulása után napi negyedmillió

tal Balatonalmádiban rendezett

a gyár előtt csúnyán elverték. A tisztviselőknek persze
hajuk szála sem görbült meg; ők továbbra is szidhatják

mertebb nevén a Szent Flórián-szoborcsoport. A hazai

fajták keverését kádakban végezték a heti 20–30 pen-

Szakszervezet sportosztálya ál-

ránkozva át is ment az igazga-

stégla épületet. Valószínűsítjük azonban, hogy a tehet-

75 mázsa dohányt állítottak elő. A különféle dohány-

melósok: „A Dohányjövedéki

közt volt, a látottakon megbot-

nem tudjuk pontosan, hogy ki tervezte a mutatós nyer-

dohánylevelekből már havi 54 millió szál cigarettát és

is jeleskedtek a dohánygyári

házban lakik és szintén a nézők

is beindultak a cigarettagyártó gépsorok. Azt sajnos

cas években a jó minőségű bolgár, görög és kis-ázsiai

mellett a sport más szakágában

ték. Egy kereskedő, ki abban a

városban az Erzsébetvárosi és a Ferencvárosi Dohány-

azt vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni.”

FotÓk: Oláh Gergely Máté

feldolgozása és árusítása – a magyar korona országai-

A súlyemelés és rövidtávfutás

tust kényelmesen végig nézhet-

Nagyon népszerűek voltak a lakosság körében az itt ké-

szült dohányfajták, ezt bizonyítja, hogy egyesek még a
trafikok reggeli nyitását sem bírták kivárni. Az 1921-ben

megjelent, A dohánygyár szarkái címet viselő cikkben
olvashatunk erről: „Két detektív Óbudán betörők után

nyomozott, és eközben észrevették, hogy a dohánygyár felől két férfi jön és hatalmas csomagokat cipelnek,

termelés a dohányüzemekben, csak átfestették a cégtábkövetkeztében felszámolták a kőbányai (1949), az óbu-

dai (1950), majd a lágymányosi (1965) dohánygyárakat,
és négy vidéki üzemet hoztak létre, illetve fejlesztettek

fel helyettük Debrecenben, Egerben, Pécsett és Sátoraljaújhelyen. Az épületet előbb a Vörös Szikra Gyár, majd
1957–1989 között utódja, a Budapesti Rádiótechnikai

Gyár (BRG) vette birtokba. Itt készültek az első szalagos
magnetofonok, URH-készülékek, diktafonok és később

a kazettás magnók is. Ma már Óbuda központjában, a

Flórián téri gyár helyén a 10.000 négyzetméteres Flórián
Udvar kínál irodaterületeket.

Csontó Sándor
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kérdezi, mennyi is lett az eredmény… Mert a sörök-borok

Séta

meg a rengeteg élcelődés között elkeveredik a figyelmük,

maga, hablatyolnék valami közösségépítésről. Na, igen.

lékezem, hogyne emlékeznék épp a gólokra.

mindenki haver, és mindenkit egy cél hoz össze: menjen a

de azt tudják, én minden cselre, becsúszásra pontosan em-

Gyimesi László: Alkolompos az álompályán

Emlékszik még a legendás Murányi-Tukács fedezet-

párra? A kölykök már azt sem tudják, mi az, hogy fedezet.

És a Jandász Imrére? Hogy a barátja volt? Ne mondja! És a

(részlet egy soha el nem készülő regényből)

Zöldesi Misi, a csodakapus? Most is itt van valahol. Ő volt

Régen a gázgyári meccs családi program volt. Kijöttek

Jó itt üldögélni a teraszon, véd a naptól, esőtől, meg

pontosabb legyek. A focihoz se ért, már megbocsásson,

hát a társaság se kutya. Mindjárt jön a Laci bácsi, délelőtt

futott az ötösön. A bekkek a közelben sem voltak, nagy

még az öreg. Na, ő eleven lexikonja a környék focijának!

mázlinkra az aranylábúak meg egymást találták el, nem a

labdát, maga meg tizenegyest látott... De hagyjuk. Sokan
nem értenek a focihoz, de maga legalább nem abból él.

Mióta jár maga a Gázpályára? Majdnem ötven éve?

Mégsem tudja az alapdolgokat. Mert ugye a Gázgyár fogalom volt az itteni fociban. Megkerülhetetlen csapat.

Nem legyőzhetetlent mondtam, ember, megkerülhetet-

lent! Még a névadóját is túlélte, hol van ma már a Gázgyár!

Harminc éve bezárták, a csapat meg még mindig él. No, jó,

ellenfelük, kollégájuk, barátjuk volt. Ővele aztán érdemes

bemocskol a pénz meg a pályán kívüli helyezkedés. A

játék. Meg vagyunk mi, drukkerek, szurkolók, még ultrák

A kezdőrúgásig, mondjuk. Szerkesztő úr, maga egy arany

is akadnak közöttünk.

Miért mondja, hogy maroknyian vagyunk? Maga is

itt van hétről hétre, láthatja, hogy elegen vagyunk, csak
részletekben. Mit lehet ezen nem érteni? Egyik héten ez

a harminc, másik héten az az ötven, a harmadikon újra

negyven, ez máris százhúsz, s akkor még a vendégszurkolókról nem is beszéltem. Mit akar még a BLASZ-kettőtől?

Voltak a mi fiaink NB hármasok, kettesek, sőt egyszer

első osztályúak is, ne mondja, hogy nem emlékszik rá!
Vagy akkor maga még nem járt itt? Az utolsó NB hármasokat látta, na persze. Meg majd az újakat is látni fogja, ha

zetes játékot látni. A magasabb osztályokban mindent

Sokan persze csak a kantin miatt jártak ki. Az öreg

drukkerek között még ma is akad, aki a lefújás után tőlem

értem, hogyan érdemelte ki, hiszen annyit ért a focihoz,
tisztesség ne essék, mint én a regényíráshoz.

De azt látom, hogy ezek a gyerekek nem kapnak
pénzt a fociért; ha valamelyik törzs�szurkoló vagy szponzor megtehe-

Moldova, az aztán értett a focihoz, ha rúgni kellett, ha írni

logtak a fiúk, még ma is látom.

lompos lett, vagy micsoda. Nem akármi ez, tudja, nem is

kérdezze a Laci bácsit vagy a többi mindentudót.

lóval ez előttről? A védelem biztos pontja… Vagy ott volt a

is látta vagy itt, vagy valamelyik csillaghegyi derbin. Vil-

magára bízta a kolompot, amíg ő beállt a sorba az új (nem

lethet újjá. Hogyan? Hát nem én vagyok itt az ész,

sokan megfordultak itt is. Emlékszik a Csurkára, ötven ki-

jobb focista volt, mint a későbbi válogatott testvére, maga

Azt mondja, egy fröccsre jó vagyok még? Isten áldja!

poraira, itt, ezeken a még meglévő kis pályákon szü-

ember. Nem mondom, az írók közül sokan szeretik a focit,

ne mögötte. Az Esterházy Péter meg késő kölyökkorában

megfékeznék őket seperc alatt.

szépsége. Az úgynevezett minőségi foci meghalt, béke

mit, legyen mindkettő, akkor még tanítgatom egy darabig.

róla, már meg ne haragudjon, de maga tartalék sem lehet-

rekedések, ha néhány jöttment erre vetemedne, a mieink

politika is ott liheg a csatárok nyakában, elvész a játék

Kiszáradt a szám, annyit dumálok itt. Nem hozna ne-

kem egy nagyfröccsöt? Vagy egy sört, a jobbikból? Tudja

Az benne van a pakliban, ő is tudja, meccs végén beül

túl hideg) söréért, és két gólhoz is kolompolhatott. Alko-

Azt mondtam, gyönyörködtek a játékban. És higgye

lenne beszélgetni! Szokott? Nem látni magán.

De hát nincs vidámabb dolog annál, ha sok jó ember

enyémet, el is fogyott, még a pléhgombában.

el, szerkesztőkém, hogy most is csak itt lehet igazi, élve-

ra, edzőre, pályamunkásra is, hiszen játékostársuk vagy

a kezelője nem kapott egy üveg bort…

Hallom, nagy megtiszteltetés érte a múlt héten, a Stabil

nemcsak a pályákat ismeri, emlékezik az összes focistá-

nem Gázművek MTE már, valami ASR-nek hívják, igen.
ASR Gázgyárnak. De a lényeg ugyanaz: van csapat. Van
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újlaki aréna, a Duna-parti Goli-pálya és így tovább. De

lyik juszt sem volt hajlandó egyenes vonalat húzni, amíg

tán… Ki az a H. Kovács? Hogy hetvenöt forintosa… Ja, egy

Moldova-hős, hogyne tudnám. Na, látja, én felváltottam az

tudja, mi épült a téglagyári dühöngő helyére, mivé lett az

tőjét is odavitte… Vagy a részeges vonalazó gépről, ame-

közénk, nincs harag. Itt nincsenek kemény viták vagy ve-

ni. Még egy sör? Legközelebb visszahívom, most momen-

venes évek elejétől az összes, azóta semmibe tűnt pályát,

pálya közepére terített pokrócon töltötte, tán még a szere-

a kultúrház kerthelyiségében néhány pohárral, vagy kéés gyönyörködtek a játékban. Mert volt miben gyönyörköd-

Amit tudok, annak a felét tőle tudom. Felsorolja a negy-

eszembe. A pályamunkásról, aki úgy beleszeretett a va-

békében együtt van, nem? Hogy szidalmazzuk a bírót?

sőbb itt, a pálya klubjában, kibeszélték a kibeszélni valókat,

Leányfalun volt meccse, nyolcvan közelében is szakvezető

Hogy vidám történeteket ígértem? Nem emlékszem,

pek, a munkásszállók lakói, a közelben élő gyáriak, voltak

ezren, néha kétezren, rangadókon háromezren is, megittak

ti, egy-egy vacsorára meghívja a

illusztráció: Koncz Tímea

múltkor is tizenegyest kiabált, amikor két csatár össze-

a népek ebéd után, persze elsősorban a Gázgyári lakótele-

van még több is.

zik. És ez klassz dolog.

donatúj gyepszőnyegbe, hogy a holdfényes nyáréjszakát a

öreg sporik elmesélik.

üldögél minden hazai meccsen, az kevés. Az semmi, hogy

tő, edző és játékos, drukker és mifene mind együtt léleg-

volna róla, legalábbis a Misitől úgy hallottam. Én nem olmaga meg abba nem ír. Egyébként is, ami fontos, azt itt az

mondom én az őszintét: nem tud maga semmit. Hogy itt

csapatnak. Rosszul fizetett pályamunkás, önkéntes segí-

de lehet, ha iszom még egy valamit, olyanok is juthatnak

vastam, a Sporton kívül nemigen van időm más betűkre,

nem jövőre, azután. Mert a csapatban benne van, benne

Ugye szépen mondtam? Pedig csak annyi van, hogy itt

a legnagyobb bravúrokra képes, és ő kapta a legborzasztóbb leventególokat. Naná, hogy emlékszik, mintha írt is

Mit tud maga erről a pályáról, szerkesztő úr? Meg-

Ha okosabb ember volnék, vagy olyan tojásfejű, mint

csapatot, de ez nem sűrűn esik
meg. Ők bizony a játék öröméért
vannak itt, izzadnak vagy áznak-fáznak az edzéseken, mec�-

cseken. És mi itt, én is meg maga
is, ebben az örömben osztozhatunk. Higgye el, ez így van jól.
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Mit jelent önnek Óbuda?

kosként a Nánási úti pályán fordultam meg, amikor az

Tíz éve, hogy a lányom után ideköltöztem. Több kerü-

lejtezőkre készültünk.

letben is laktam már Budán, de azt hiszem, hogy a Ró-

NEVÉBEN IS HORDOZZA A DUNA IRÁNTI SZERETETÉT

mai-parton valóban otthonomra leltem. Bajai születésű

vagyok, a Duna és a Sugovica partján nőttem fel, még
a nevem is utal a legnagyobb folyónkra. Annak idején

Dunai Antal Óbudáról, az Eb-ről és a tervezett budapesti olimpiáról is beszélt

dunai ember leszek. Mindig is fontos volt számomra a

ahhoz, hogy egy klub feljusson az élvonalba. Megfele-

fogott halból pedig finom bajai halászlevet készítettünk.

Más idők voltak azok, a folyóparti homokban reggeltől

nyolc bajnoki címet szerzett, 1968-ban ezüstcipős volt. Otthonától nem messze, kedvenc római-parti cukrászdájá-

estig fociztunk, olyan technikai megoldásokat sajátítot-

ban beszélgettünk az edzőként és sportvezetőként is bizonyított egykori kiváló futballistával.

tunk el, amiket a mai fiatalok már nem is ismernek, ilyen
például a stukkolás, ami a fejelés egy fajtája.

Úgy tudom, a mai napig rendszeresen sportol. Mivel
tartja karban magát hetvenhárom évesen?

A Duna-parton, a Rómain szoktam futni. Egynapos pi-

henőkkel, heti négy alkalommal konditerembe is járok,
a gépek használata után minden edzést háromszáz felü-

lő gazdasági háttér, létesítmények és utánpótlás nélkül
ez semmiképpen nem lehetséges. Úgy gondolom, jelenleg kicsi az esélye annak, hogy Óbudán NB I-es csapatot láthassunk. Arra kellene inkább törekedni, hogy jó
utánpótlás-nevelés legyen a kerületben, amiből később
lehetne építkezni.

Ön tagja volt az Újpest legendás csatársorának, a Fa-

zekas, Göröcs, Bene, Dunai II., Zámbó ötösfogatnak,
amely nemzetközi szinten is félelmetes volt. Gondolt-e

annak idején arra, hogy külföldi sztárcsapatban is kipróbálja magát?

Ezt akkoriban disszidálásnak hívták, ami ugye rendkí-

Ha már említette a halászlevet, elárulná, hogy a tésztás

hazajöhet-e még egyáltalán, de aztán a rendszerváltás

Számomra egyértelműen a gyufatésztával elkészített ba-

jai halászlé az igazi, de itt, Óbudán több helyen is remek
halászlét ettem, például a Régi Sipos étteremben, ahol az

egykori tulajdonos, Fejér Miklós meghívására rendszere-

sen megfordultunk. Öt évvel ezelőtt Grosics Gyulával és
Buzánszky Jenővel itt ünnepeltük az Aranycsapat legen-

dás 6:3-as győzelmét. Sajnos már egyikük sincs életben,
Fejér Miklóst, aki óbudai vendéglősként a magyar labda-

rúgás nagy támogatója volt, néhány hónapja temettük el.
Milyen futballal kapcsolatos emlékei vannak még

FotÓ: Szász Marcell

működésére. Manapság nagyon sok minden szükséges

léssel zárok le. Ez így megy most már húsz éve.

bajai félét vagy a szegedit tartja jobbnak?
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NB I-es csapata legyen?

Mivel az MLSZ-ben is dolgozom, eléggé rálátok a klubok

víz, gyerekkoromtól úsztam, eveztem és horgásztam, a

egyik legnagyobb élő labdarúgónkat, ezúttal legyen elég annyi, hogy olimpiai arany- és ezüstérmet, a lila-fehérekkel

Mit gondol, van még esély arra, hogy Óbudának újra

a bátyám után Dujmovról magyarosítottam Dunaira,
de azt nem tudhattam, hogy életem jó részében valóban

Újpesten lett legenda, most mégis óbudai kötődése miatt kerestük fel Dunai Antalt. Hosszasan lehetne méltatni az

Illovszky vezette válogatottal az edzőtáborban a VB-se-

vül kockázatos volt, mert az ember nem tudhatta, hogy
miatt máshogy alakult, Puskás Ferenc is ünnepelt sztárként jött vissza Spanyolországból. Amikor Európa második legjobb góllövőjeként ezüstcipős voltam, Kubala

Laci barátomon keresztül lett volna esélyem kikerülni

a Barcelonához, de végül itthon maradtam, amit a mai

napig nem bántam meg, azt hiszem, hogy így is szép pályafutásom volt. Később edzőként mégiscsak Spanyolor-

szágban folytattam, először a másodosztályú Cerez CT

csapatánál, majd az első osztályú Betishez, onnan pedig
újabb spanyol klubokhoz kerültem. A Barcelonával a mai
napig szimpatizálok, a külföldi együttesek közül Messi-

éknek szurkolok.

Óbudáról?

Ön játszott az 1972-es belgiumi Európa-bajnokságon.

Az 1990-es évek második felében a Sándor Tamás- és

válogatott a kontinensviadalra?

Dombi Tibor-féle DVSC vezetőedzője voltam, NB I-es
meccset játszottunk a Hévizi úti stadionban, és kikaptunk az akkor jó erőkből álló III. Kerületi TVE-től. Játé-

Mit szól hozzá, hogy 44 év után újra kijutott a magyar

Ha a belgiumi torna után, ahol a negyedik helyen végeztünk, valaki azt mondja nekünk, hogy ilyen hosszú ideig
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HAJRÁ KERÜLET, első a becsület!
Békebeli foci az Óbuda–Dél-Afrika–USA háromszögben
Voltak idők, amikor 12 ezer néző előtt játszotta mérkőzéseit a III. Kerületi TVE, és világbajnoki kerettag játékos nevét

skandálhatta a kemény mag. Az óbudai Kerület meccsei magnetizálták a nagy klubok helyi drukkereit is, igazolva az
angol Nick Hornby, a Fociláz című könyv szerzőjének megállapítását, miszerint minden ember életében kell lennie egy

fotó: Dunai Antal archívum

kis csapatnak a nagy kedvenc mellett, amelyet leginkább azért szeret, mert az otthona közelében játssza a meccseit.

Eusebio aranycipővel (42 gól), Dunai antal ezüstcipővel (36 gól) 1968-ban
nem veszünk részt az Eb-n, akkor biztosan nagyot ne-

Az én életemet végigkísérték az olimpiák. Kint voltam

sikerült kijutnunk, bár az igazsághoz az is hozzátartozik,

hogy a selejtezőkön gólokat rúgtam, egy percet sem

vettünk volna. Mégis így alakult, de kivártuk, és végre
hogy a mezőny bővítésének köszönhetően fél Európa ott
van az Európa-bajnokságon.

A sorsoláson kiderült, hogy Portugáliával, Izlanddal
és Ausztriával került egy csoportba a magyar csapat.
Milyen esélyeink vannak?

Papíron mindegyik ellenfelünk erősebb, mégis úgy gondolom, hogy az izlandiak és az osztrákok verhetőek. A

portugálok egy fokkal jobbak a másik három válogatottnál, de ebből a négyesből akár tovább is juthatunk.

Egyre többször szóba kerül, hogy Budapest erős pályázónak számít a 2024-es nyári olimpiára. Mit gondol,
elnyerhetjük a rendezési jogot?

a válogatottal 1964-ben Tokióban, de annak ellenére,
játszhattam. Négy évvel később, a mexikói tornán már

tagja voltam az aranyérmes válogatottnak, az 1972-es
müncheni játékokon pedig ezüstérmet szereztünk. Ös�szesen öt olimpián voltam kint, hiszen 1996-ban a lab-

darúgó-válogatott szövetségi kapitányaként, 2008-ban
pedig a NOB vendégeként lehettem jelen a helyszínen.
Éppen most ünnepeltük, hogy Magyarország 120 éve

tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, az aranyérmek tekintetében pedig kis országként is az élmezőnyben vagyunk. Nagy dolog lenne, ha Közép-Európában

olimpiát rendeznének, mi, magyarok pedig már számtalanszor bizonyítottuk, hogy alkalmasak vagyunk a

feladatra. Csodálatos lenne, ha az életembe még beleférne egy hatodik, budapesti olimpia...

Fradista, újpesti, angyalföldi, kispesti vállvetve szurkolt

valós esélye volt arra, hogy felkerüljön az élvonalba. A

gyunk. Eleve imádunk itt lakni, azok után meg pláne,

gabiztosan menetelt a másodosztályú bajnokságban, és
legendás óbudai edző, a tragikusan fiatalon elhunyt Ger-

gely Károly irányításával végül az első helyen végzett az

NB II Keleti-csoportjában. Azokban az időkben rengeteg
vád érte a csapat vezetőit, hogy minek még egy budapesti csapat az NB I-be, amikor már így is túl nagy a főváros-centrikusság. A Kerület

vezetői azonban csak annyit

válaszoltak mosolyogva: a

Kerület nem budapesti, hanem óbudai, és sokan lesznek
majd a stadionban.

Reményeiket alátámasztotta,
hogy Budán nem volt első
osztályú

csapat,

a csapatnak. Büszkék voltunk arra, hogy óbudaiak vahogy élvonalbeli lett a csapatunk. Fontos még megje-

gyezni: a Kerület mérkőzésein soha nem volt rendbontás.
A legvérmesebb szurkolótáborok is barátsággal érkeztek, mert a különleges miliőnek és a családias hangulatnak nagyon hamar híre ment – emlékezett vissza Kuti

„A Kerület mérkőzésein soha nem volt
rendbontás. A legvérmesebb szurkolótáborok is barátsággal érkeztek, mert a
különleges miliőnek és a családias hangulatnak nagyon hamar híre ment.”

ráadásul

György, aki 1983 óta a Hévízi

úti pálya mellett, a Kaszásdű-

lői lakótelepen él.

Kuti visszaemlékezései helytállóak. A Kerület meccseinek

csodájára járt az ország, hiszen a nyugodt, sportbaráti

légkörű találkozókat rengete-

gen nézték meg. Átlagban 5–8

ők akkor már tudták, hogy a Kerület vasárnap délután

ezer ember zsúfolódott össze a lelátókon, a nézőcsúcsot

lokálpatriótákra.

zővel. Voltak drukkerek, akik az uszoda tetejére másztak

játssza majd a hazai mérkőzéseit, tehát számíthatnak a
– Eredendően nem voltam keménymagos Kerület-szurkoló, a Vasas a csapatom, de Óbuda mégiscsak Óbuda.
Jártam már a másodosztályban is a mérkőzésekre, de

amikor NB I-es lett a gárda, mindig ott voltam. Mentünk, ahányan csak tudtunk, a kaszásdűlői lakótelepről

a legtöbben. Idővel azt vettük észre, hogy nem csak mi

vagyunk olyanok a lelátókon, akik eredetileg más gár-

RISKÓ MÁRTON
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1996 tavaszán felbolydult az élet Óbudán. A Kerület ma-

dának szorítanak, de sosem volt közöttünk nézeteltérés.

az egyik Ferencváros elleni összecsapás tartja 12 ezer néfel, hogy láthassák a rangadót. A nézők akkor sem pár-

toltak el a gárdától, amikor a csapat kiesett az élvonalból.
A következő évben szerencsére sikerült a visszajutás,

miután az óbudaiak osztályozón verték oda-vissza a Ti-

szakécskét. Az idegenbeli mérkőzésre bőven több, mint
ezer Kerület-fanatikus utazott el. A visszatérő Gergely

tehát ismét az élvonalba vezérelte a csapatot, ám a benn-

maradás kiharcolása ezúttal sem sikerült, de ennek már
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fotó: tve1887.hu
nem csak szakmai okai voltak. Az újdonsült tulajdonosi

Azokban az időkben nem volt szokatlan, hogy ilyen szín-

– Fáj a szívem, hogy még nem tudósíthattam olyan NB

több magyar válogatott is játszott a csapatban. Véber

kör Csepelre költöztette a gárdát a kiesés után.

I-es mérkőzésről, amelyen a Kerület játszik – mondta Gö-

bölyös András sportújságíró, aki több internetes honlap
látogatóit is megörvendezteti szellemes riportjaival, interjúival, tudósításaival. – Az NB I-es és az NB II-es mérkőzéseken mindig ott voltam. Lassan harminc éve élek

Óbudán, evidens, hogy jártam szurkolni a csapatnak, és
ezért sosem éreztem magam különcnek. Jöttek a családtagok, barátok, néha olyan érzésem volt, hogy tényleg

mindenki ott van a lelátókon. Soha nem felejtem el, hogy
Kerület-meccsen kaptam életem első aláírását, méghozzá

a válogatott Kenesei Krisztiántól, aki máshol játszott, de
drukkolt nekünk. Nem abba haltunk bele, hogy a gárda

nem tudta megtartani az élvonalbeli tagságát, hanem azt
nem tudtuk feldolgozni, hogy elköltöztették Csepelre…

Oda igaz óbudai már nem járt el szurkolni, így megmaradtam Vasas drukkernek.

A Kerület világszerte legismertebb játékosa a dél-afri-

kai MacBeth Sibaya. A 49-szeres dél-afrikai válogatott

illusztráció: Koncz Tímea

1998-ban csatlakozott a csapathoz, és egy évig szerepelt
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kék-fehérben. A 2010-es világbajnokságon tagja volt a
hazai rendezésű tornára készülő dél-afrikai válogatottnak, ám végül mégsem játszhatott a seregszemlén, mert

megsérült. Állítólag ő lett volna a csapatkapitány. Sibaya

később norvég bajnok lett a Rosenboorg csapatával, majd
megvette az orosz Rubiny Kazany. Kétszeres orosz bajnok lett, a liga egyik legértékesebb játékosa volt.

vonalú focisták húzták magukra a Kerület mezét, hiszen

György például a Csepelre való költözés előtt került a

gárdához, majd a székhelyváltás miatt hamar tovább
állt. Wukovics László a ’97–’98-as szezonban 31 meccsen

szerezett 10 góljával segítette a gárdát visszajutni az NB
I-be, Kecskés Zoltán 1997 és 1999 között volt a csapat

alapembere. Páling Zsolt az első élvonalbeli idényben

volt kiemelkedő vezéregyéniség. Urbányi István, aki az

utolsó élvonalbeli idényben, pár meccsen jutott szóhoz,
bajnoki címekkel is büszkélkedhet.

A kongói származású Franck M’bemba napjainkban az
USA-ban a professzionális kispályás bajnokság egyik

legnagyobb sztárja, de telefonon szívesen állt rendelkezésünkre.

– Persze, hogy emlékszem még a Kerületre! – vágta rá a kérdésre azonnal M’bemba. – Bejártam már a
világot, sok helyen játszottam és éltem, de azokat az

emlékeket, amiket Óbudán szereztem, a mai napig
mesélem az ismerőseimnek Amerikában. A remek

hangulatú meccsek mellett imádtam a lábteniszcsatáinkat az edzők ellen, amelyekre a legtöbb esetben

az egyik Római-parti üdülőben került sor, ahol bográcsoztunk és énekeltünk is néha, többször találkozva
így, kötetlenebb formában a szurkolóinkkal is. Még

mindig látom magam előtt a szűk kis utcákat, az éttermeket, a parkokat, a római kori romokat és a kerületet
védő hegyeket is…

SIMON ZOLTÁN
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Tímár György: Nevető bridzs lexikon

A VESZTŐRE VESZTŐ ALKALMAZÁSA

Beszorítás: Két bubi közé ékelődött dáma helyzeté-

esetről tudnak: egy Dante nevű olasz játékos rekont-

beesésében rendszerint ütni kényszerül.

Kártyafigura: Szemben némely szerelmi figurával,

nek aljas módon való kihasználása. A hölgy kétségBukás: Minden ígéret és fogadkozás ellenére túl so-

Bridzs és humor

kat engedni idegeneknek.

Dummy (asztal): William Dummy brit versenyző, a világ leglustább játékosa. Még egyetlen partit sem játszott

végig: a licit után mindig lefekszik. Hedonizmusát nép-

A bridzs magyarországi elterjedésében és népszerűsítésében nagy szerepet játszott a szövetség által kiadott

szerű könyve is jelzi, címe A terített asztal örömei.

hivatalos újság. 1933-ban jelent meg először a Magyar Bridzs, mely később Magyar Bridzséletként havilappá

Ellenjátékos: A partner magyar neve.

változott. A háború után nehezen indult újra a bridzsjáték. Az újság is csak az 1950-es években jelent meg újra,

Figurális érték: Képzőművészeti szakkifejezés, a

előbb Versenytájékoztatóként, majd Bridzsélet néven.

nonfigurális érték ellentéte. A világon ez idő szerint
ismert legnagyobb figurális érték a Picasso.

Honőr: A Nemzetőrrel együtt indult reformkori hírlap, mely azonban a híres tizenkét pont helyett csu-

pán tíz pontig ment el. Meg is szüntették, mert nem
A Magyar Bridzs Szövetséget csak jóval később sike-

foglalt eléggé állást a királyokkal szemben.

rült újjáéleszteni. Nagyon sokáig a Budapesti Bridzs

Romhányi József: Sírversek

mely szervezte a bajnokságokat és képviselte a nem-

Itt nyugszik Hont Károly

Egyesület volt az egyetlen hivatalos bridzsszervezet,
zetközi szervezetekben Magyarországot.

Az újság elég rendszertelenül jelent meg: a jobb években havonta adták ki, de általában kéthavonta. És

egyszer még az a csúfság is megesett, hogy 1994-ben
egyetlen számot sikerült kiadni. Az újság jelentette

Keresztlopás: Templomi kegytárgy elorzása. Mivel a

keresztek rendszerint nagyon magasan vannak elhelyezve, a tolvajok egyike kézből segíti társát az asztalra és vissza.

Kéz, amelyben a kőr ászon kívül nincs ütés: Éhenkórász lap.

Ottlik: Neves magyar szikvíz-vezetékszerelő. A határon túl is iskolát csinált.

Szlem: Szellem, angolul. A kis szlemek órája: éjfél,
tizenkét ütéssel. A nagy szlemek órája: délután egy
óra, tizenhárom ütéssel.

Szöktetés: Megadni a királynak, ami a királyé, hogy
a dámát végül hazavihessük. Egy Mozart nevű bridzselő alkalmazta először háremtársával.

mert a négy szant lepasszolta.

ság szolgált szakirodalomként is. 2009 óta már nem

Azt hittem hogy hét kőrt játszom.

honlapján lehet olvasni. Élt ötven évet. A Bridzsélet

rendelkezik.

Itt nyugszik hitvesi partnerem, az Olga

Itt nyugszom én Szikra Samu

jelenik meg nyomtatott formában, csak a szövetség

rom lapja egy kézben. Az annáleszek egyetlen ilyen

olyan személy, aki a pikánsabb végén is a saját fejével

mert ki mert menni a büntető-kontrából.

a kapcsolatot a játékosokkal. Ebben közölték a versenyek eredményeit, a világ bridzshíreit, és az új-

Isteni színjáték: Valamely színnek mind a tizenhá-

rázva teljesített hét bugyrot, és igen szépen írt.

mert nem tudtam: pikk az adu.
Ellopták az adu ászom.

Műszaki Klubjában ünnepi estet rendeztek. Ismert

művészek is felléptek verssel, zeneszámokkal és sa-

Romhányi József: Egy csapattag dicséretére

eseményről, felidézve az elhangzott műveket. Évek

Esélyeink bizony már jócskán apadtak,

tásaira: az egyikük Romhányi József („rímhányó”)

Méghozzá egyetlen versenynap alatt

ját írásokkal. A Bridzsélet részletesen tudósított az

múlva is érdemes visszaemlékezni két művész alkobridzsversei, a másik Tímár György bridzs témájú
nevető bridzs lexikonja.
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Kivívta győzelmünk mégis egy csapattag
Azzal, hogy otthon maradt...

illusztráció: Koncz Tímea

megjelenésének 20. évfordulóján, 1978-ban, az Építők
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A mai leosztás

A vesztőre vesztő alkalmazásával a felvevő el tudja ke-

Játssz!

rülni, hogy az ellenfél adu dámája ütéssé váljon. A felvételt így tudja teljesíteni.

953
9642
AB53
A6
É

D872
8

Ny

D6

SZABOLCSI JÁNOS: SAKKOZZON A GYEREK!

Feladvány
BT6
AKDT53

K

4
K42

BT9873

Ebben a számban egy feladványt is közlünk. A megfej-

tők között három 2016. évi bridzsnaptárt sorsolunk ki.
A megfejtéseket a magazin@obudaitarsaskor.hu címre
kérjük beküldeni e-mail-ben.

A megfejtéshez egy-két mondatos indoklást is várunk.

D

AK4

D7

B7

752

KT9872

ADBT63
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Licit:

Ny

P

É

3

A8
K

D

1

2

vége

Kelet üt a dámával, majd lehívja az ászt és a királyt. Re-

K

A5

méli, hogy így partnerénél fel tud magasítani egy adu

AKDBT9

ütést, talán felül tudja lopni a felvevőt. Mit tehet a felve-

2

vő, melyik adujával lopjon? Ha a királlyal lop, és utána

DBT6

megadja az adu impasszt, lehet, hogy kiüt Kelet szingli

mát, meg fogja bukni a felvételt, mert ki kell még adni

A felvétel 6 kőr, a felvevő pedig Dél.

Bridzsben kerülni kell a találgatást! Olyan játékot kell talál-

Kelet a királyt, és a felvevő üt az ásszal. Hogyan telje-

egy pikket és egy treffet is.

ni, amikor nem fenyeget az adu dáma kiadása. A felvevő-

nek nem szabad a harmadik kőrt ellopnia, helyette el kell
dobnia egyik vesztőjét, például a pikk négyest. Sőt, ha Kelet

a kőr tízessel folytatja, arra is vesztőt kell dobni, a treff ötöst.

Utána hiába hív Kelet ötödször is kőrt, az asztalon sincs
több kőr, Nyugat aduját felül tudná lopni. Bármi mást hív

Cikkünk erről kíván hasznos
információkat nyújtani.

Mi a sakk?
Játék, szórakozás, végelát-

hatatlan számítási rendszer,
már-már tudomány, sport –

köztudott, hogy a sakk mind-

Nyugat a pikk bubival indul. A felvevő ráteszi a dámát,
síti a felvételt? Melyik impasszt kell megadnia, hogy a

két lehetséges vesztője (pikk és treff) közül legalább az
egyiktől megszabaduljon? Szerencsére az aduelosztás
kedvező, 2-2.

Például a sáncolás voltaképpen az otthonteremtés jelképe,

nak, a támadásnak, vagyis az életpályának, a karriernek.

Ez a jelképessége a sakknak persze nem tudatosul a gye-

„Ma már köztudott, hogy a sakk
az egyik legjobb képességfejlesztő
program. Fejleszti a gondolkodást,
a logikát, a döntési képességet,
az időbeosztást, a memóriát.
Megtanít elviselni a kudarcot (és a
sikert is). Mindezt játékos formában.”

talán éppen ez a komplexitása adja. Gyerekeink számára

mindenekelőtt játék, amely szórakoztat, megtanít küzdeni, nyerni és veszíteni, fejleszti szellemüket és jelle-

müket. Hadijáték, amelyben hadseregek csapnak össze,

rekben (és a legtöbb sakkot

játszó felnőttben sem), mégis

hat tudat alatt, és még vonzóbbá teszi a játékot. Ha gye-

rekünk érdeklődő, tehetséges
és hajlandó tanulni is, előbbutóbb versenyzőként a sakk

sportjellege kerül előtérbe, a
versenysport minden örömével és gondjával együtt.

Miért sakkozzunk?
Ma már köztudott, hogy a sakk az egyik legjobb ké-

a játékos hadvezérként (vagyis szerepjáték is) terveket

pességfejlesztő program. Fejleszti a gondolkodást, a lo-

Mindezt nagyon egyszerű kivitelben: egy 64 kockás táb-

Megtanít elviselni a kudarcot (és a sikert is). Mindezt já-

kovácsol, hajt végre, és keresztezi az ellenfél terveit.
lán vagy vásznon, 32 egyszerű figurával. Nagyon kevés
befektetést és technikai alapot igényel a sakkozás.

Kevesebben tudják, hogy a sakkjáték élet- és világmo-

Kelet, azt megüti a felvevő. Lehívja az adu királyt (a hosszú

dell is, amelyben világunk számos mozzanata lelhető fel

Nyugat harmadik adu dámáját is el tudná fogni.

lás, a cserék vagy éppen ezek elkerülése, a végjáték sza-

kőr miatt inkább Nyugaton lesz hosszú adu), és ha kellene,
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amely szükséges feltétele a kezdeményezés megragadásá-

ez egyszerre, és vonzóerejét

vagy dubló dámája. Ha pedig a tízessel lop, lehet, hogy

Nyugat felül tudja lopni a dámával. Ha kiadja az adu dá-

tetszik a stratégiai játékok királya az ügyes, élénk gondolko-

gyerekét, unokáját. Sokan arra is gondolnak, hogy ha meg-

nemzetközi hírességet nevelni. De hogyan kell elkezdeni?

D

Dél 3 káró felvétele ellen Nyugat a kőr nyolcassal indul.

bályai mind-mind megfeleltethetők egy életmozzanatnak.

dású gyereknek, esetleg lehet belőle mestert, nagymestert,

É

Ny

Számos szülő, nagyszülő szeretné megtanítani sakkozni

rejtett, elvont formában. A megnyitási alapelvek, a sánco-

gikát, a döntési képességet, az időbeosztást, a memóriát.

tékos formában. Igaz, mostanában népszerűbb időtöltés,

szórakozás a számítógépes játékokkal való foglalkozás,
ám éppen az az előnye a sakknak, hogy a gyerek mégsem ül egész nap a gép előtt, nem lesz magányos, társasági játék is ez. A sakknak egyébként ma már komoly
számítógépes háttere is van.
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nagyon nehéz, szinte lehetetlen korrigálni. Keressünk
sakkszakkört vagy egyesületi edzést érdeklődő gyere-

künknek! Az óbudaiak nincsenek rossz helyzetben: az

Óbudai Sakkiskola jó hírű nevelő műhely. Honlapjuk:
http://www.obudaisakkiskola.hu/. Néhány más nagy
budapesti nevelő központ (Barcza-BEAC, Hűvösvölgyi

Sakkiskola, Kőbányai Sakk Club, MTK stb.) is nagyon jól
foglalkozik gyerekekkel.

Néhány hónapos edzés után (általában heti két al-

kalommal járnak a fiatalok) először kisebb, rövidebb

játékidejű („rapid”), később komolyabb korosztályos
versenyekre viszik a csemetét. A rapidversenyek közül a

legelterjedtebb a diákolimpia (egyéni és csapat), az ezen
való részvételhez még nem szükséges egyesületi tagság
sem. Így kezdődik el egy versenyzői pályafutás.

A nagy kérdés mindig az, hogyan viseli gyerekünk

a vereséget. Bármilyen ügyes, nem lehet mindig nyerni.

Nem is célszerű. A sakkozó a vereségekből tanul, a hibák
felderítése és kijavítása útján fejlődik. Az természetes,
hogy a vereség után elkeseredünk, és szomorúságunk

pár percig vagy pár óráig tart. De azután túllépünk ezen,
és igyekszünk levonni a tanulságokat.

Vannak azonban olyan gyerekek (és persze felnőt-

tek is), akik nem tudják feldolgozni a vereséget. Nekik

Rapport Richárd, a világ 2016 januárjában listavezető
junior sakkozója 2008-ban
a Maróczy Géza Központi Sakkiskolában

Szimultán (egy nagymester játszik 20 gyerek ellen)

helyen, túlmozgásos, hiperaktív, reménytelen, hogy sakkozzon” – szoktuk hallani. Meglepő módon általában

éppen ezeket a gyerekeket fogja meg legjobban a sakk.
Tessék kipróbálni! Természetesen, amikor egy kisgyerek

elkezd sakkozni, nem lehet az a cél, hogy nagy, nemzetközileg ismert sakkozó legyen belőle, csak az, hogy

kapjon egy nagyon hasznos és kellemes játékot, olyan

tavezető Rapport Richárd már 8–9 éves korukban egy
komoly versenysakkozói pályára álltak. E sikeresnek

bizonyult kísérletek mögött kiemelkedő egyéni tehetség,

hatalmas munka, szülői önfeláldozás és komoly anyagi
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Néhány iskola foglalkozik már sakkoktatással. A Pol-

gár Judit vezette Sakkpalota képességfejlesztő program
az általános iskola első két osztályában remek alapokat

A lépéseket, a sakktábla áttekintését a szülő, a nagy-

játssza le. Manapság az óvodákban és az általános is-

lányok vagy a 19 éves, e sorok írásakor magyar ranglis-

talán már nem lehet is belőle.

Hogyan kezdjük?

lehet képezni versenyzőnek, de eleve nem lehet ez a cél.

Igaz, olyan világhírű sakkversenyzők, mint a Polgár

a sakkban, el is érhet jó eredményeket, ha világklasszis

att ma már nem is nagyon tudunk róluk.

szülő, az idősebb testvér is nagyon jól meg tudja tanítani.

válik. Ha tehetségesnek bizonyul, természetesen tovább

ismerkedik meg a játékkal, akkor is lelhet nagy élvezetet

kísérletbe, amely azonban nem járt eredménnyel, és emi-

eszközt, amely az életben mindenféleképpen hasznára

ad azoknak, akik aztán folytatni is szeretnék a sakkozást.

Van internetes lehetőség is. A magyar Sakkszövetség

Az első partikat mindenki családi vagy baráti körben

honlapján három ciklusos, 3x36 leckés, kiváló sakkozók

kola első osztályában is sokhelyütt van sakkoktatás, itt

dik. Címe: http://chess.hu/sakksuli/index.php. Több ezren

is el lehet kezdeni. Nem egyszerű kérdés a „Hány éves

korban kezdjük?” sem. A válaszom: öt és nyolc éves kor
között. Az óvodai tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő oktatóval az óvodások teljesen alkalmasak a sakkozás elkezdésére. Ám ha valaki 12 vagy 15 éves korában

mert a küzdelem állandó kínok forrásává válhat. (Is-

meretes, hogy József Attila, aki jól sakkozott, nem volt
képes elviselni, ha megverték. Ilyenkor új és új partik-

erőforrások is álltak. Más családok is belekezdtek efféle

FotÓk: Szabolcsi János

„Az én gyerekem nem tud nyugodtan megülni egy

szomorú szívvel azt kell tanácsolnunk, ne sakkozzanak,

ba kezdett: egészen addig kellett játszani, amíg egyszer
nem ő nyert.)

A sakk egyik legfőbb nevelő hatása, hogy hozzászok-

tat kisebb vereségekhez, amelyeket feldolgozva fel tudunk használni a magasabb szintre lépéshez.

Hogyan folytassuk?
Ha gyerekünk elért egy bizonyos szintet, egy már rég-

által készített humoros, kedves sakktanító program műkö-

óta jól működő, a Magyar Sakkszövetség által irányított

csinálták már végig eredményesen, nagyon ajánlom!

versenyeken való részvételhez szükséges a versenyen-

Ha a szülő, a családtag valóban csak hobbisakkozó

és nem nagyon erős, akkor jobb, ha a gyerek minél hamarabb szakértő edzőhöz kerül. A korán megtanított
helytelen ismereteket, elveket, a rossz szemléletet később

rendszer gondoskodik a továbbképzéséről. A komolyabb

gedély kiváltása, az egyesülethez tartozás. Jó esetben az
egyesület gondoskodik a gyerek edzéséről, tanításáról
is. Aki ennél is többet akar, az beiratkozhat egy régiós
sakkiskolába (Budapesten kettő is működik). Itt havonta
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egy hétvégén csekély díj ellenében jeles edzők tartanak

a gyerekekkel, tökéletesen megfelel. Négy-öt év után,

Az elit a Maróczy Géza Központi Sakkiskolába kerül. Itt

valóban szükségessé válik a személyi edző foglalkozta-

csoportos intenzív oktatást.

tanul az ország mintegy harminc legtehetségesebb 8 és 15

év közötti sakkozója. Havonta ötnapos edzőtábort tartanak
Mátraházán, ahol nagymesterek és nemzetközi mesterek

oktatják őket. A jelenlegi legjobb magyar sakkozó, Rapport
Richárd az MGKSI első három évének kimagasló növendéke volt, de öt másik volt diákjuk is nagymester lett már.

Az élvonalba kerülés egyik fő
mozzanata az évenkénti kor-

osztályos bajnokságon való
részvétel. Ezt hagyományosan

Balatonlellén rendezik meg június közepén, a tanítás befejezése után.

Sakk és család
A tehetségesen, eredmé

nyeket, akkor lehet támogató alapítványt vagy szponzort
találni. Természetesen egy tehetősebb család kezdhet

rögtön a házhoz járó magántanárral, ez kényelmes, de
egyáltalán nem szükséges.

Másrészt illúzió azt gon-

tét, akkor már milliókat fog
keresni
A

a

versenydíjakból.

szocializmus

korszaká-

ban sportállásokban voltak

a sakkozók, és fizetésüket
versenydíjakkal

kiegészítve

mekek a játékokon keresztül ismerik meg az őket körül-

Ez azonban már a múlté. Ma

hagynak fel a játékkal. A játéknak sok előnyös tulaj-

kori mérnökök vagy orvosok.

már csak a szűkebb világe-

lit él nagyon jól a sakkból,

járnak stb. Akármilyen élénk eszű 7–8 éves gyerekünk

kat tudnak segíteni. Ahogy a gyerek halad előre, egyre

jobban meghatározza a család életét a versenyprogram.

Szerencsésebb családokban, ahol két vagy három gyerek
is sakkozik, össze lehet kapcsolni a sakkversenyt a nya-

ralással. Mindenképpen számítani kell arra, hogy nem
könnyű a sakkozó (és egyébként bármilyen más sportot

űző) gyerek programját megszervezni és a családéval
összehangolni.

Sakk és pénz
Sok szélsőséges történet forog közszájon. Családok,

amelyek milliókat fizettek ki edzőknek, hogy a gyerek

nagy sakkozó legyen, és a végén nem sikerült. Erre semmi szükség nincs. Az első években egy nevelő egyesület,
ahol szerény havi tagdíj fejében nagyon jól foglalkoznak

Játékra minden embernek szüksége van. A kisgyer-

jobban kerestek, mint az ak-

hasznos szórakozással tölti, amely képességeit fejleszti.

és ez bizony teher a családnak. A nagyszülők persze so-

A rejtvények rövid története

intenzíven képeztük a cseme-

Magyarországon talán 10–12 ember. A többiek robotol-

denki nagyon büszke. Ám vinni kell edzésre, versenyre,

Horváth Zoltán: Gondolkodva megértjük a zsenit is

dolni, hogy ha öt-hat évig

nyesen sakkozó gyerek a családnak nagy öröm és nagy

Elkezd díjakat, kupákat és érmeket nyerni, amire min-
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tása, ami sokba kerül, de ha a gyerek már ért el eredmé-

„Akármilyen élénk eszű 7–8 éves
gyerekünk van, lehetetlen megjósolni,
hogy meg fog-e tudni élni a sakkból.
Ezért ne menjen el magántanulónak
túl korán, ne hagyja abba az iskolai
tanulást. Számtalan példa van rá,
hogy 18 éves korig remekül lehet egyszerre csinálni a középiskolát
és a magas szintű sakkozást.”

gond is. Fantasztikusan jó dolog, hogy szabadidejét

Játssz!

amikor már a fiatal ott van korosztályának élvonalában,

nak: edzéseket tartanak, cikkeket írnak, szimultánozni
van, lehetetlen megjósolni, hogy meg fog-e tudni élni a

vevő világot. A felnőttek már túl vannak ezen, mégsem
donsága van. Elsősorban örömet okoz a résztvevőknek,
észrevétlenül megdolgoztatja az agyat, s közben fejleszti

azt. És ami különösen fontos, hogy a játék szabad elfoglaltság, ki kell lépnünk a napi rutin tevékenységeink köréből, hogy játszani tudjunk.

Minden ember játszik, de nem mindenki ugyanazt.

sakkból. Ezért ne menjen el magántanulónak túl korán,

Egy kisgyerek megelégszik azzal, hogy dob a kockával,

rá, hogy 18 éves korig remekül lehet egyszerre csinálni a

lehet, hogy pontosan az előírt lépésszámot tegye meg,

ne hagyja abba az iskolai tanulást. Számtalan példa van
középiskolát és a magas szintű sakkozást.

Konklúzió

aztán lelépi a táblán a dobott számot. Számára kihívás

izgatottan várja, hogy hova is fog érkezni. Felnőtt fejjel
ez a játék hamar unalomba fullad. A dobás – lépés – vá-

– Talán fáj már uraságod háta?

Én nem nyögök, pedig ha egy zsákot
Adnál abból, ami nyomja hátod,

Kétszer annyit, mint te, vinnék akkor,
De ha tőlem átvennél egy zsákot,
Egyformán szidhatnók a világot.

Számtantudós! Ennyi bánat láttán
Hamar mondd meg:

Hány zsák volt az állatoknak hátán?

(Euklidesz)

A rejtvény szó hallatára legtöbbünknek mégsem ezek a

Sokféle játék van, mint például a ping-pong, a sakk

első igazi keresztrejtvény 1913. december 21-én jelent meg a

kes. Nincs szomorúbb dolog annál, mint amikor a szülő

„egyértelműen megfejthető, és megfejtése szellemi izgal-

hogy a gyereket egyáltalán nem érdekli a dolog. A sakk-

Nyög a szamár, mire a pajtása:

feladványok, hanem a keresztrejtvények jutnak eszünkbe.

nem nyújt se kihívást, se izgalmat.

vagy a römi, mi viszont a rejtvény-játékokkal kívánunk

erőlködik, pénzt fektet be, izgul – és közben látni lehet,

Szamár s öszvér haladnak nagy búsan.

rakozás háromszög pillanatok alatt rutinná válik, a játék

Minden nehézség ellenére érdemes belevágni! De

csak akkor, ha a gyerek akarja, ha igazán érdekli, ha lel-

Nehéz zsákokkal rakottan dúsan,

most foglalkozni. Mérő László így definiálja a rejtvényt:

mat okoz”. A jó rejtvénynek egyetlen megoldása van, a

A keresztrejtvény nemrég ünnepelte 100. születésnapját. Az
New York Worldben. Magyarországra pár évvel később érkezett meg az új találmány: 1925. január 22-éig kellett várni,
hogy a Ma este közreadja Kristóf Károly feladványát.

A ma már mindenki számára közismert sudoku fel-

kevésbé jó rejtvények esetén több válasz is elfogadható.

advány még ennél is fiatalabb: Az első feladvány 1984 áp-

tott legyen, ne kívülről ránk erőltetett dolog. A sakktáb-

ták egymást az emberek, ezek közül a leghíresebb talán

című magyar rejtvényújság már 1990-ben is jelentetett

hozzáértő játékos számára. Ezért érdemes megtanulni és

este pedig három lábon jár. Mi az? (A megoldást a cikk

ban az önkéntesség is fontos, az, hogy szabadon válaszlán hihetetlenül izgalmas, kalandos dolgok történnek a
művelni ezt a fantasztikus játékot.

Találós kérdésekkel már az ókorban is szórakoztat-

a szfinx feladványa: Reggel négy lábon, délben két lábon,
végén közöljük.) Gyakoriak voltak a matematikai fejtörők is, mint az alábbi.

rilisában jelent meg a japán Nikoli magazinban. A Füles
meg sudoku rejtvényt, a kevésbé hangzatos Bűvös négyzet címmel. Világhírnévre mégis csak sokkal később,

2004-ben tett szert, amikor a Times is elkezdett ilyen feladatokat közreadni.
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nem jövünk a trükkjére, vagy valaki meg nem mutatja.

Se Török, se Béla nem Németországba megy.

A megoldás menete
Háromféle információ áll rendelkezésünkre, a veze-

a fejtő számára. (1-es ábra)

Horvátország
Úti cél

tot. Sok rejtvényújságban ezt a táblázatot előre elkészítik

O

Török

X

Németország
Törökország
Olaszország

2. ábra
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Németh

O

Török

Dániel

Horvátország

Németország

Törökország

Olaszország

O

O

X

Németh

O

O

X

O

O

O

X

O

Török

O

O

O

O

O

Olasz

O

O

O

O

Olaszország

Törökország

Németország

Horvátország

Dániel

Cecília

O

X

O

O

Horvátország

X

O

O

O

Németország

O

O

O

X

Törökország

O

O

X

O

Olaszország

O

X

O

O

Folytassuk a táblázat elemzését! Németh Horvátor-

Horvátország

X

O

Németország

O

O

Törökország

O

Olaszország

O

O

szerepel. Vagyis Cecília Törökországba utazik, és emiatt
sen kitölthető.

Mivel Béla Olaszországba megy, ezért az ő vezeték-

neve csak Horváth lehet. És természetesen Horváth sorában is bejelölhetjük, hogy Olaszországba utazik. Az
olvasó innen már könnyedén befejezheti az 5-ös ábrát.

megvizsgálhatjuk a táblázatot, hogy tudunk-e újabb mezőket kihúzni vagy X-elni, nem kötelező azt az utat követni, amit mi csináltunk ebben a bemutatóban.

O
O

O
O

O

Olasz

O

Olasz

téknév, keresztnév és az úti cél. Ahhoz, hogy jelölhessük

ezeket a kapcsolatokat, készítsük el a következő tábláza-

O

Németh

O

Horváth

O

Horváth
Vezetéknév

•

O

Természetesen minden sor feldolgozása után egyből
Olaszország

Németh Cecília nem Olaszországba utazik,

Senki sem oda utazik, mint ami a vezetékneve,

Törökország

•

•

Horvátország

Anna Horvátországba készül,

Úti cél

Úti cél

Dániel

•

Anna

ha tudjuk az alábbiakat:

Keresztnév

Cecília

Keresztnév

Találja ki, hogy kinek mi a teljes neve és hová utazik,

ciónak egyetlen párja van az adott blokkban. (4-es ábra)

Béla

Olaszország.

többi helyre biztos, hogy O kerül, mert minden informá-

Németország

tartozik össze.

egymással. Először is, ha valahova X-et tettünk, akkor a

Anna

jaik pedig: Horvátország, Németország, Törökország és

O

Németországba csak Dániel mehet. Az alsó blokk telje-

Vezetéknév

Keresztneveik: Anna, Béla, Cecília és Dániel. Az úti cél-

O

már semmi újra nem derülhet fény. A feladványt úgy
tudjuk megoldani, ha a meglévő adatokat összevetjük

formáció összetartozik, a kör pedig azt, ha biztosan nem

X

5. ábra

lölhetjük, az összes sor végigolvasása után pedig a 3-as
ábrán lévő állapotot kapjuk. Az X azt jelöli, ha két in-

O

szágba nem mehet, hiszen Cecília oszlopában ott már O

Úti cél

rát vezetékneve: Horváth, Németh, Török és Olasz. A

O

hiába olvasnánk el a négy megadott adatot újra, abból

Az első két információt a 2-es ábrán látható módon je-

Horváth

Minden információt bejelöltünk a táblázatban, tehát

Olaszország

Négy jó barát külföldre utazik a nyáron. A négy ba-

Törökország

megadott információkat és bejelöljük őket a táblázatban.

Törökország

A példafeladat

Most már csak az a dolgunk, hogy feldolgozzuk a

Németország

bálkozhat Einstein feladványával.

O

3. ábra

Horvátország

a megoldás lépéseit. Ezek után már ön is bátran megpró-

X

1. ábra

Először megmutatunk egy kisebb feladványt, illetve

O
O

Olaszország

Olaszország

Nincs ez másképp ezzel a feladattal sem.

Cecília

Németország

O

Béla

Németország
Törökország

O

O

Úti cél

Anna

Horvátország

O

Vezetéknév

Vezetéknév

Horvátország

Dániel

A legtöbb feladvány csak addig igazán nehéz, míg rá

X

Török
Olasz

Cecília

sában a hvg.hu-n megjelent szöveget közöljük.

Úti cél

több formában is fellelhető az interneten, mi a 2014 júliu-

O

Németh

Olasz

Keresztnév

Úti cél

de célunk, hogy megcáfoljuk ezt az állítást. A feladvány

Török

Úti cél

megoldani. Nem tudjuk, hogy ez valóban elhangzott-e,

Németh

Béla

Einstein azt mondta, hogy csak az emberek 2%-a képes

Vezetéknév

meg az olvasót. A legenda szerint az alábbi feladványról

Úti cél

Horváth

Horváth

Elsőként egy klasszikus feladvánnyal ismertetjük

Béla

Anna

Olaszország

Az Einstein-féle rejtvény

Törökország

Dániel

Cecília

Béla

ni az olvasónak.

Anna

Keresztnév

Úti cél
Horvátország

Keresztnév

vény típust, a sudoku valamely rokonát fogjuk bemutat-

Németország

Rovatunkban minden számban egy-egy logikai rejt-

O

O
O

Felhívás

O
Amennyiben önt érdeklik a logikai rejtvények,

látogasson el a facebook.com/ifilogika címre!
Az oldalt a Rejtvényfejtők Országos Egyesületé-

nek tagjai hozták létre azzal a céllal, hogy a 2016os Rejtvényfejtő világbajnokságra egy ifi csapaO

4. ábra

tot toborozzanak. Ha van logikai játékok iránt

érdeklődő rokona vagy ismerőse, kérjük, ajánlja
az oldalt neki is.
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Einstein feladványa
Van 5 ház, mindegyik más színű. Minden házban egy

Hat ismerős egy kerek asztalnál foglal helyet, néhányan

Minden háztulajdonos bizonyos italt részesít előnyben,

alábbi információk és némi extra furfang segítségével lo-

más-más nemzetiségű személy lakik.

bizonyos márkájú cigarettát szív és bizonyos állatot tart.

Ezen személyek közül egyik sem iszik ugyanolyan

italt, nem szív ugyanolyan cigarettát, és nem tart ugyanolyan állatot, mint valamelyik szomszédja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azt lehet tudni, hogy:

a brit piros házban lakik,
a svéd kutyát tart,

a dán szívesen iszik teát,

a német Rothmanns cigarettát szív,

2007 óta hagyománnyá vált a Fő téri jégpálya adventi nyitása,
és második éve Békásmegyeren, a Csobánka téren is ingyen
korcsolyázhatunk.

kártyáznak közülük, a többiek csak nézik a játékot. Az
gikázza ki, hogy mit játszanak.
•

Nincs két néző egymás mellett, sehol az asztalnál.

•

Bálinttal közvetlenül szemben nem játékos ül.

•
•
•
•
•

Sarolta nem Róbert mellett ül.

Zoltán jobb oldali szomszédja fiú.
Dávid is csak nézi a játékot.

Ilona mindkét szomszédja fiú.

Róbert jobb oldali szomszédja Bálint.

a norvég az első házban lakik,

a zöld ház tulajdonosa kávét iszik,

aki Winfield cigarettát szív, szívesen iszik sört,

a sárga ház tulajdonosa Dunhill cigarettát szív,
az a személy, aki Pall Mallt szív, papagájt tart,
a férfi, aki a középső házban lakik, tejet iszik,

aki Marlborót szív, a mellett lakik, aki macskát tart,

a férfi, akinek lova van, a mellett lakik, aki Dunhillt szív,

illusztráció: Koncz Tímea

•

Kártyacsata – Nehezebb feladvány

a norvég a kék ház mellett lakik,

aki Marlborót szív, annak a szomszédja az, aki vizet
iszik,

a zöld ház sorszáma eggyel kisebb, mint a fehér
házé.

A kérdés: Kié a hal?

A cikkben szereplő feladatok megoldásai
A szerzőről
ken, 2004-ben a magyar csapat tagjaként bronz
érmet szerzett a rejtvényfejtő világbajnokságon.

•

kétszer volt 4. helyezett.

•

Egyéniben többször is a legjobb 10 között végzett,
Rejtvényeket 2003 óta készít. A magyar versenyek

fő feladvány gyártója, emellett három rejtvényfejtő
világbajnokságon is szerepeltek a feladványai.
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•

•

A Szphinx feladványa: az ember, aki élete „reggelén” négykézláb mászik, élete „delén” két lábon,
míg élete „alkonyán” botra támaszkodva.

Euklidesz feladványa: A szamár 5 zsákot, az öszvér
7-et visz.

Einstein feladványa: A hal a németé.

A kártyacsata megoldását a következő számban
közöljük.

fotó: Sánta Balázs

Horváth Zoltán 2001. óta indul logikai versenye-
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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 Dr. Farbaky Pétert kértük fel.

Aranyhegy
Belső-Óbuda
Békásmegyer
Békásmegyer-Ófalu
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földrajzi hely

selmecbánya / Toszkána

víz

Balaton

évszak

tavasz

étterem, kocsma

Szentendre, Trattoria Cardinale

étel,

rakott kel

ital

Kozel sör

szín

kék

növény

szagos bükköny

állat

Molly kutyánk (német vizsla keverék)

színész / színésznő

Tom Hanks / Meryl Streep

intézmény

Budapesti Történeti Múzeum

film

Taviani fivérek: A rét / Kenneth Branagh: Sok hűhó semmiért

író-költő

Janus Panonius: Búcsú Váradtól

Remetehegy

sport

természetjárás

Rómaifürdő

sportoló

Hosszú Katinka

képzőművész / műalkotás

Francesco Laurana / Beatrix királyné mellszobra (Frick Collection)

zenész / zenemű

Mozart: Don Giovanni

tudós / tudomány

Klaniczay Tibor – művészettörténet

piac

Fény utcai piac

kávézó

Macskakő Kávézó (Budapest, I. kerület, Fiáth János utca)

filmsorozat

Miss Marple történetei

idézet

Hogy értenem adatott másokat / s nem kellett sírnom, hogy megértsenek, / hála legyen. (Sík Sándor: Te Deum)

szólás / közmondás /
aforizma

Absque pugna non est victoria. (Küzdelem nélkül nincs győzelem.)

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!

