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kedves olvasó!

Aquincum
Aranyhegy

társaink jelességére mindannyian büszkék vagyunk, de

Belső-Óbuda

a hibák is mindannyiunkra nehezednek.

Békásmegyer

területén a törekvések alapvető irányát és feladatát a ta-

Békásmegyer-Ófalu

hatatlan fejlesztése határozza meg.

Csillaghegy

gainak védelmét, amely nem engedi, hogy gondolkodásá-

Csúcshegy

tehát nem a véletlen, és nem egy adott történelmi hatalom

Ebből következik, hogy az iskolai nevelés és oktatás

nulók személyiségének és az iskola egészének elválasztAz egyéniség fejlesztése magában foglalja az egyén jo-

ra ráerőszakolják más erő elképzeléseit. Növendékeinket

„Képes levelezőlapon” ritkán szoktak fontos, elmé-

Filatorigát

leti, szakmai kérdésekről írni. Most mégis ezt teszem,

sérjük végig az iskolai évek alatt. A tanári munka csodálatos voltát éppen az adja, hogy hosszú évek alatt segíthet-

Hármashatárhegy

mikor az iskolai élet, a nevelés, az oktatás számos ismert

Kaszásdűlő

negyven év tanári gyakorlatában követett felfogásomat

kölcsi értékképzetük alakulása. Az értékképzetek mi-

Mátyáshegy

iskoláinak, tanárainak figyelmébe.

határozzák meg a tanulók akaratát, ezek mozgatják a ta-

Mocsárosdűlő

hogy nevelés nincs oktatás nélkül, és nincs olyan okta-

Óbudai-sziget

legfontosabb céljai?

Remetehegy

vatás és céljainak felfogása természetesen alanyi jellegű.

Rómaifürdő

meggyőződését vallja és gyakorolja, és ne valami közö-

Római-part

tapasztalatai közben az évek során mint értékes érlelődött

és sokszor vitatott kérdései mellett egy lehetséges és
ajánlom az Óbudai Anziksz olvasóinak és a III. kerület

Az iskolai élet területén alapelvnek tekinthetjük,

tás, amely ne nevelne. A kérdés az, hogy melyek a nevelés
Ez a kérdés érdekes kettősséget tartalmaz. A tanári hi-

Vallomásra kötelez, hogy ne a másét, hanem ki-ki a maga

nyöset, hanem azt, ami erkölcsi és tudományos munkája,

nulókat érzületükben és cselekedetükben. A személyiség
fejlesztése és annak célja a tanulók etikai képzetének, így
cselekvésének is fejlesztése. Az iskola célja tehát a tanulók

„etikai személyiségének” kialakítása. Ez magában foglalja az erkölcsi értékek fejlődését, tudatosságát, továbbá az

egyéniséget mint az etikai fejlődés alapját. Azt mondhatjuk, hogy a személyiség nem egyéb, mint etizált és tudatra

emelt szubjektum, amely az együvé tartozás érzésében és
a hasznosnak lenni akarás gondolatában fonódik egybe.

Mivel az erény egy adott személy tulajdona, ezért a sze-

tanár személyiségétől függ. A nevelés sikerének kulcsa a

szüksége, melyben a létező jót bármely alakjában el kell is-

felmutatni az élet legfontosabb értékeit, szépségét. Csak

Testvérhegy

merni, lehetőleg úgy, hogy az iskolára mint egészre hasson.

Törökkő

lényegesebb az egységesen, de éppen ezért nem egyfor-

Ám az iskolában mint szerves egészben mégis a leg-

fotó: Máté Balázs

nőségétől függ a tanulók és a felnőttek etikai élete. Ezek

tület, az iskola mint egész – egységesen működjön. Így az

iskolának egységes pedagógiai értékrend kialakítására van

Ürömhegy

A tanulók fejlődésének legfontosabb vonása az er-

mélyiség elsődlegességét kell a legfontosabbnak tartani.

Táborhegy

Újlak

jük, láthatjuk a tanulók életét, sorsát, fejlődését.

meg lelkében, és összeforrt személyiségével.

Ugyanakkor természetes és szükséges, hogy egy tantes-

Solymárvölgy
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által meghatározott alakjukban, hanem fejlődésükben kí-

mán érvényesülő egyéniség elve. Hiszen minden ember

egyéniségére visszavezethető cselekvésben van része
magának a közösségnek; a tanulók erényei vagy hibái
egyszersmind az iskolának, a társadalomnak, a közösségnek erényei vagy hibái. Ez magyarázza meg, hogy

Az oktatás és így a nevelés hatása döntő mértékben a

tanár. Jól nevelni csak az a tanár tud, aki hitelesen képes

így lehet eredményeket elérni, a tanulók belső szabadsá-

gát biztosítani, ami azt jelenti, hogy mind a tanár, mind

a diák azt akarja, amit morális ítéleteiben helyesnek talál.
Csak ezen az alapon tud a szeretet hatalmával közeledni

a tanításhoz, a tanulóhoz, mert csak ez a hatalom visz a
személyiség, a lélek mélységébe, és csak így érhet el maradandó hatást a szeretet hatalma.

(Tiszavölgyi István jegyzete a 142. oldalon folytatódik.)
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LOCI COLOR

Az óbudai zenei élet egykori szervezőjeként még ma is

arra késztetett egy mindössze tízéves gyermeket, hogy

tunk. Hogyan kezdődött?

szolfézsórája van, amelyen a fiatal tanárnője éppen ál-

sok, az Ön által életre hívott program közül válogatha-

Tanításra született

Az óbudai kapcsolat egészen korán jelentkezett, még zeneakadémista koromban, ahová 1947-ben nyertem felvételt. Hat év alatt elvégeztem az egyházkarnagyi, a közép-

A zene az élményátadás művészete

iskolai énektanári és a karvezetői tanszakot, amelyeken

két oklevelet és egy diplomát szereztem. 1953-ban, a diploma megszerzésével egy időben kineveztek a Fővárosi

3. sz. Körzeti Zeneiskola tanárává, amelynek tanszakve-

Varga Károllyal, az óbudai klasszikus zenei élet egykori szervezőjével, vezető egyéniségével beszélgettünk tanítás-

zető tanára lettem. A 3. sz. Körzeti Zeneiskolában tanul-

ról, kórusépítésről, az általa megálmodott és ma is működő Mozart Klubról, valamit arról, hogyan lett az iskolai

tak zenét, sajátították el a hangszeres játékot az óbudai

énekórából ének-zene tantárgy. A karvezető, rádiós szerkesztő Kodály Zoltánnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.

általános és középiskolák tanulói, így lettem óbudaivá.
Rövid idő múltán a körzeti zeneiskolákból létrehozták a

kerületi zeneiskolák intézményrendszerét, Óbudai Zeneiskola elnevezéssel önálló intézménye lett a kerület-

képviselte Óbudát a Ki mit tud? döntőjében, s talán vannak, akik őrzik még a 27 éneklő lány fényképét egy régi

Rádió újságban, alatta a felirattal: „A Ki mit tud? győztes

Óbudai Kamarakórus”. Ennél is messzebbre és magasabbra jutott a Till Ottó vezette Óbudai Kamarazenekar,

amely a világ minden tájáról összegyűlt soktucatnyi ifjúsági zenekar között az elsőnek járó diplomát nyerte el
Belgiumban, a híres Neerpelti Nemzetközi Fesztiválok
egyikén.

A kórusépítéssel kapcsolatban a saját elképzeléseit
próbálta megvalósítani. Mik voltak ezek?

A lényeg az volt, amit egyébként a későbbiekben is min-

Óbudai Társaskör – nevezett intézmény alakuló kama-

hang ne csak énekeljen, de műveljék a zenét, és valóban

rakórusának megszervezését és vezetését. Minthogy

középiskolás koromban már a gimnázium énekkarának
ifjúsági karnagya voltam, zeneakadémista koromban

pedig Darázs Árpád és Karai József társaságában az Építők nagy hírű férfikarának egyik karnagya, nem jelentett

nehézséget a felkérésben felkínált munkakör. Nagyon
érdekes volt, mert egy alkalommal a metodika profes�szorom, Perényi tanár úr a Liszt téri épület melletti tro-

limegállóban azt találta nekem mondani, hogy: „Tudja,
hogy maga egy különleges lény?” Miért? – kérdeztem.
„Mert maga tanításra született” – válaszolta. Azt hiszem,
igaza volt, később hosszú évekig voltam a Zeneakadémia
tanárképzőjének vezető tanára. Közel háromszáz hallga-

dig fontosnak tartottam, hogy ez a sok gyönyörű szép

szólaltassák meg a muzsikát. Elengedhetetlennek gondoltam és gondolom a mai napig, hogy társadalmi környezetet teremtsünk a zene élvezete és művelése köré.

Koncerteket, klubdélutánokat szerveztünk, és egy valóságos közösségként működtünk. A kórusba járó fiatalok

nemcsak a kórus tagjai voltak, de társai is egymásnak;
megosztottuk az életünket, az élményeinket, szerettük

és műveltük a muzsikát. Azt hiszem, ez sokkal többet jelent, mint csak eljárni a próbákra.

Amit elgondolt, úgy tűnt, sikeresen működik, hiszen
további felkéréseket kapott.

tót államvizsgáztattam.

Hamarosan felkértek, hogy legyek az akkori Tanács zenei

Hogyan emlékszik vissza a megalakult kórus első éve-

tója. Nagyon örültem neki, és semmiképpen sem az asz-

ire és az új kihívásokra?

Rengeteg kitűnő tagja volt az együttesnek, főként egyetemisták, gyönyörű hanggal. Az első években vegyes-

fotó: Antal István

lamvizsgázik. Ekkoriban történt, hogy a kamarakórus

nek. Hamarosan felkérést kaptam, hogy vállaljam el az

abban az időben József Attila Művelődési Háznak – ma
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elkéredzkedjen a kórházi betegágyáról, mert aznap neki

karként működött a kamarakórus, majd átalakult leánykarrá. Ekkor lépett be az együttes életébe néhány

zeneakadémista növendék. Egyikük ma már a Zeneművészeti Egyetem tanára, aki továbbadja növendé-

keinek azt az óbudai szellemet, amelynek kisugárzása

szakreferense, vagyis egész Óbuda zenei életének irányítal mellől szerettem volna végezni a munkámat. Jártam
az üzemeket, a hivatalokat, a kórusokat és a zenekarokat,

rendszeresen látogattam minden zenét művelő közösséget. Szép feladat volt, amit évtizedeken keresztül elláthattam, persze nem volt mindig minden zökkenőmentes, de
megérte, mert így a ma Óbudai Társaskör néven ismert

művelődési ház kamarakórusa is előrébb juthatott. Min-

den tele volt zenével, a muzsika minden mozzanatával,
irányzatával, koncertekkel, hangversenyekkel.

7

Kórusépítő és a zenei életet szervező tevékenysége az

tak az iskolai hanglemezek, vagyis hallhatóvá váltak azok

a minket jó szívvel fogadó fővárosi zeneiskolákat, hogy a

ugyanakkor nem feltétlenül tudják, hogy ezeket az isme-

ebből a szempontból?

énekórán. Ez egy nagyon szép és fontos emlékem.

Ránki Dezsőt, Szenthelyi Miklóst és a sok zenei nagyságot

akadémia akkori rektorával, Batta Andrással, aki támo-

ötvenes években kezdődött. Nem volt ez nehéz időszak

Elfogadható és valójában még szép időszak is volt, mert
a zene öntevékeny részét nem érintette a politika. Az,
hogy zenéltünk, tulajdonképpen elég volt ahhoz, hogy
teljesítsük vélt feladatunkat, nem nagyon foglalkoztak

Az Ön által megálmodott Mozart Klub még ma is mű-

ködik az Óbudai Társaskörben. Mit lehet tudni a klub
történetéről?

velünk. Egyszóval szerencsések voltunk, mert nem érez-

A Mozart Klub születését tekintve nagyon érdekes. Első-

senki nem szólt bele, hogy mit és hogyan csináljunk, ma-

Gyerekek Klubja, aminek gyorsan híre ment, és nagyon

tünk napi nyomást, mi csak műveltük a kultúrát, soha
gunk is érettük a dolgunkat.

A tanítással szinte egy időben szerkesztő lett a Magyar

Rádióban. Igaz, mondhatjuk úgy, hogy véletlenül. Mi
történt?

Szintén korán, már 1951-ben rádiós lettem. Évfolyamtársam volt a Rádió Gyermekkórusának későbbi megalapítója, egyébként rádiós rovatvezető, Csányi László, aki

egy alkalommal engem hívott, amikor be kellett ugrani
valaki helyett. Megcsináltam a riportot, és egy életre ott

ragadtam, egészen 2007-ig dolgoztam a Magyar Rádió
kötelékében. Nagyon sok anyagot készítettünk, egyszer
még az UNICEF kitüntetését is átvehettem a munkámért

Roger Moore-tól, és tulajdonképpen ekkor számoltam
össze, hogy milyen tevékenységeket is végeztem. Ma-

ként az ötvenes évek végén megszületett a Zenekedvelő

Ezt magam is csak később tudtam meg. A Rádióból jövet a
Szentkirályi utcában sétáltunk a kulturális minisztérium

egyik beosztottjával, aki azt mondta: „Tudod, hogy miattad nevezték át az énekórákat? Évek óta csinálod ugyanis

az ’Ami az énekeskönyvből kimaradt’ című rádiósorozatot” – mondta. És valóban, ezekben a műsorokban az

éneklésen kívül beszélgettünk is a darabokról, hangszeres
átiratokkal ismerkedtünk meg. Úgy látszik, aztán ez késztette arra a döntéshozókat, hogy kibővítsék a tananyagot,

illetve az, hogy Lukin László segítségével elérhetővé vál-

a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola, majd az újpesti

Erkel Gyula Zeneiskola látta vendégül a Mozart Klubot.

A fiatalok és tanáraik vendége pedig – művésznövendékeivel együtt – éppen Lakatos György volt a Magyar Operaház neves művészeinek, Kovács Kolosnak és Pfeifer Gyulá-

gatta az elképzelést, és el is küldött néhány hallgatót az

országos Erkel-vetélkedő döntőjére. A végzős hallgatókat
beültettük a zsűribe, majd amikor vége lett a programnak, odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy ha a tanítás
ilyen, ők is szeretnék csinálni. Később be is vezették a
zenetudományi tanszakon a kötelező gyakorlati tanítást.

Ennyi év tapasztalatával bizonyára van véleménye a

pedig együtt is dolgoztak. Milyen emlékeket őriz?

csináltunk, éppen ellenkezőleg. Nagyszerű élményt je-

ciójának bevezetéséről.

Szólt a telefonom, megismertem a hangját. A következőt

az utcáról, mert érdekelte őket a foglalkozás. Később,

Nem mindig tudom naprakészen követni az esemé-

lyet szokott, csak más legyen.” Miben legyen más? – kér-

doltuk, hogy a klubokat ki kellene bővítenünk egy nagy-

dennapi énekóráról, az alapján nem találom túl szeren-

a klubdélutánok, nem akartuk senki elől elzárni, amit

lentett, amikor időnként gyermekek jöttek be csak úgy

amikor láttuk, hogy érdemes volt dolgoznunk, úgy gon-

szabású fővárosi mozgalommá. Ehhez azonban már nem
volt elég az amatőr zenekedvelő gyerekeknek tartott foglalkozás, ezért alakítottunk egy olyan klubot, amely a ze-

nei pályára készülő fiatalok számára is jelentőséggel bírt.
Mennyire alakult át a struktúra, és mivel találkozhatnak ma az érdeklődők?

veszek minden rendezvényen. Vannak vándorklubja-

ének-zene tantárgy lett. Véletlen volt vagy tudatos?

sák az Óbudáról átsugárzó zenei szellemiséget. Legutóbb

érkeztek hozzánk látogatóba. Mindig nyitottak voltak

sok külföldi vendégünk is volt, főként japán kollégák

ezerhez közelít.

nak köszönhető, hogy az iskolai énekórából később

követve nyomdokukba léphessenek, magukénak vallhas-

reteket hogyan ültessék át a gyakorlatba. Beszéltem is az

Az iskolai énekoktatás és népművelés egyik legna-

A mai foglalkozásoknak az a jelentősége, hogy nemcsak

Talán kevesen tudják, de az Ön egyik rádióműsorá-

zenét tanuló, hangszereken játszó gyerekek Kocsis Zoltánt,

nak társaságában.

gam is meglepődtem, hogy több mint 12 ezer kisriportot
készítettem, a nagyobb szabású riportok száma pedig az
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a zenei anyagok, amelyekről szó kellett, hogy essen egy

a gyerekeké, de a családoké is. Én is a mai napig részt
ink, amikor zeneiskolákba települünk ki, és van, amikor

az Óbudai Társaskörbe várjuk az érdeklődőket. Minden
alkalmat egy háromszögként kell elképzelni, aminek

van két alaptényezője, és ebből a kettőből rajzolódik ki a

harmadik csúcs. Az egyik pillér az együttmuzsikálás a

művészekkel, vagyis a koncertszerűség, a másik az isme-

retek átadása, felújítása, begyakorlása, a harmadik pedig

nemrég népszerűvé vált mindennapos éneklés koncep-

nyeket, de amit például a televízióban hallottam a mincsésnek. Fontos lenne, ha mindennap lenne énekóra, de
ennek megfelelő módot kell találni. Egy zeneakadémiai

koncertet vezettem fiataloknak, ahol részt vettek külföl-

di küldöttségek képviselői is. A koncert végén egy orosz
kolléga odajött hozzám, és csak annyit mondott: „Itt van
a mágus”. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy tudni kell a módját, hogy hogyan kell a gyerekek felé közelíteni, nem feltétlenül működik a gyakorlatban az, amit

elgondolunk, és aztán papírra vetünk. Teljesen mindegy,

hogy harminc vagy kétezer-kétszáz gyerek elé áll oda az
ember. Le kell tudni kötni, el kell tudni varázsolni őket –

csak úgy lehet valamit átadni a zenéből, ha nem a fegyel-

mezéssel kell foglalkozni. A zene hétköznapiságát kell
felmutatni, hogy velünk él, együtt lélegzünk vele.

Önnek mi a módszere? Hogyan tud a zenei nevelés a
lehető leghatékonyabbá válni?

az ismerkedés a világjáró művészek életével, művészeté-

Évtizedeken keresztül a vesszőparipám volt, hogy él-

megnyitó szuperszakkörré, amelyet az egykor gyakorlati

művészete. Rápli Györgyi kolléganőmmel beszélgettünk

vel. A Társaskörben a klub átalakult az ismeretek forrását
tanításból nálam államvizsgázó világjáró fagottművész,
a Zeneakadémia fúvós tanszékének vezető tanára, Lakatos György irányít. A Mozart Klub eredeti formájában
átköltözött más kerületbe, éppen az elmúlt két tanévben

pedig „Vándorol a Mozart Klub” címmel sorra látogattuk

ményszerűen kell tanítani, mert a zene az élményátadás

egyszer, aki felvetette, hogy milyen hasznos lenne, ha
egy-egy általam vezetett zenei vetélkedőre eljönnének

a Zeneakadémia zenetudomány szakos hallgatói is. Ők

ugyanis azok, akik egész életüket a tudománynak és a
könyveknek szentelik, hatalmas tudást felhalmozva,

gyobb alakjától, Kodály Zoltántól tanult Ön is, később

mondta: „Varga, csináljon nekem egy olyan filmet, amideztem én. „Mutassa be a kecskeméti Kodály Iskolát egy

hatvan perces filmben, az első osztálytól a nyolcadikig.

Én is benne leszek, és viszem is magammal Amerikába a
világkongresszusra.” Miután ott vetítették, kaptam egy levelet Amerikából, amelyben azt írta valaki, hogy országon

belül kétezer kilométert utazott, hogy odaérjen a film ismétlésére. A film természetesen a kodályi eszme miatt lett
sikeres. Egy itthoni vetítést együtt néztünk meg a televízió

elnökével és Kodállyal, aki megkérdezte tőlem, mit szólok
hozzá. Én hirtelen zavaromban azt találtam mondani, hogy

sosem gondoltam, hogy ilyen csúnya vagyok. Kodály rám
nézett, majd így válaszolt: „Miért, maga nem szokott tükörbe nézni?” Ugyanekkor történt meg, hogy megkérdezte,

hogy milyen osztályzatot adott nekem az első kollokviumon, négy évig voltam ugyanis a növendéke. Azt feleltem,

hogy mindig jelest kaptam tőle – kivétel az első kollokviumot. A helyzet az volt, hogy negyven népdal teljes elemzéséből kellett felkészülni a vizsgára. Én négyszázat vittem,

de főleg a Jászságból, mert onnan származom. A vizsga
végén egy dallamot dúdolt, majd megkérdezte, hogy hon-

nan van az idézet. Nem tudtam felelni, mire elárulta, hogy
egy Haydn-szimfónia horvát dallamáról van szó. Négyest

adott, és azt mondta, hogy nagy hiba, hogy nem tekintek
a határokon túlra. Csak tizennyolc évvel később árulta el,
hogy annyit kellett volna felelnem a kérdésére, hogy ez már
nem tartozik a tárgyhoz.

UR MÁTÉ
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A Zichy-kastély falai között meghúzódó színház három

SZÍN

évtizedes mérlege 27 premier 14 ősbemutatóval, ös�-

Abszurdoid

fejlesztésű darab, 540 rendhagyó óra, 14 könyv- és han-

Abszurdoid az, ami nem abszurd, csak abszurd

számlál.

Kevesebb filozófiai konzekvenciáiban, ugyan-

szesen 2500 előadás, 121 külföldi vendégjáték, 16 saját

EGY ESTE A TÉRSZÍNHÁZBAN

gos folyóirat bemutató; a repertoár jelenleg 20 darabot

A Fő térről boltíves bejárat vezet a Zichy-kastély négy-

Bucz Hunor értékőrző társulata 30 éve Óbudán

szögletű udvarába, a lüktető adventi pezsgés közepette
csendes szigetre. A télire félig lebontott KOBUCI kert

és a Kassák Múzeum bejáratának közvetlen közelében,

A Térszínház fogalom egy óbudai lakos számára, az intézményt fennállásának 45 évéből 30 a kerülethez köti. Szer-

jobb kéz felől vasalt kapu, felette felirat: TÉRSZÍNHÁZ.

kesztőségünk egy késő novemberi napon Páskándi Géza A vigéc című előadásán járt a helyszínen (premier: 2002), és
az igazgató-rendező Bucz Hunort kérdezte.

mondja, hogy vannak abszurd jelenségek.”
(Páskándi Géza: Haladék, esszé, 1974)

A vigécet nem sokszor játszották, a Térszínház a má-

ténetéből, a terem az Óbudai Múzeum része. A közös

előszóban kozmikus vagy zord bohózatnak nevezi mű-

ratot. Bent: kiállítás a Szent Péter és Pál templom tör-

színház ügyvezetője, a darab főszereplője már jelmez-

ben árulja a jegyeket. Az emeletre, a tulajdonképpeni

Térszínházba piros szőnyeggel borított kacskaringós
lépcső vezet, a falon a valaha játszott előadások fényképei, díszlet- és jelmezbemutató, egy-egy anyagminta,

fintort vágó maszk. A lépcsőn felérve balra található az,
ami minden színházszerető ember szívét megdobogtat-

ja, a fekete színházterem. Hirtelen mindegy lesz, hogy
melyik kerületben vagyunk, hogy Óbudán vagyunk-e
egyáltalán, csak egy dolog számít: a színház.

A társulat szűkös forrásból gazdálkodik, de a hátrányból előnyt kovácsol. A vásári hagyományokat megőrizve a színész jegyet szed, díszletet épít és bont, az

előadás utáni nézőváró beszélgetés alatt teával szolgál. Bucz Hunor, a rendező, aki összetart és lelket önt,

nagy átlényegüléssel magyaráz a beszélgetni ott maradt nézőknek. Közben a háttérben a másnapi tiszazugi vendégjátékra készülnek a színészek: negyedórája

még jelmezben, magasan a szférák felett, most civilben, kimelegedve ácsolnak, kopácsolnak, szedik szét
a kulisszát.

A darab szerzője, Páskándi Géza erdélyi magyar író
1974-ben települt át Magyarországra, 1995-ös halálá-

ig aktív részese volt a magyar irodalomnak, öröksége

Fotó: Szász Marcell

is: nem vallja, hogy a világ értelmetlen, csak azt

A súlyosan csapódó ajtó erődszerűen zárja le a bejá-

előtérben rögtönzött pénztár. Szamosvári Gyögyvér a
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szerű, tehát az abszurdnál kevesebb is és több is.

nagy. Sok műfajú szerző, drámái számottevők, a rendszerváltás előtt kifejezetten kedvelt drámaíró, történelmi parabolák (lásd pl. Vendégség) és abszurdoidok ma-

radtak utána (A vigéc is ide sorolható). Összesen több,

mint 30 drámáját mutatták be, műveit a 2010-es években
is műsorra veszi néhány színház.

sodik és eddig az utolsó színpadra állítója. A szerző az
vét. A dráma a hazugságról, megalkuvásról, felejtésről
beszél, azonban nemcsak a diktatórikus idők áthallá-

sosságára párhuzam, ma is élő szituáció és tükör, éles
szemű bírálat arról, a mindennapi életben hogyan foszlik el a remény a szebb jövőről.

Egyszerű díszlet, kettős fehér lépcsősor, fogasra agga-

tott ruhák, motivikusan visszatérő zene, szaggatottan
ismétlődő jelenetek, erős színészi jelenlét. Egy mindenek felett hinni akaró, családját segítő, ezért megbűnhő-

dő anya (Szamosvári Gyöngyvér), egy látszólag gyenge,
valójában a végsőkig ellenálló, a szellemi értéket mindenekfelett védő apa (Kovács J. István) és kétségbeesett,

befolyásolható lányuk (Bódi Beáta), aki nem látja át kör-

nyezetét; az összetartozó hármas szereplőmag. Régóta
élősködik rajtuk Szunnyai, a sci-fi író, puhány albérlő
(Téglás Márton), aki mindig mindent meg fog úszni –

éles önreflexív bírálat az írókról, a művészekről –, de
alapjaiban ártalmatlan értelmiségi. Hozzájuk, négyükhöz költözik be a Szunnyai könyveinek alapgondolata-

ira összeesküvést kreáló Pénzes Ciprián kereskedelmi

utazó, mindent ellopó akarnok, a vigéc (Csuka János),
anti-Krisztus szerű hamis megváltó, aki azt kéri csodálatos portékáiért fizetségül, hogy felejtsenek el újabb

és újabb szavakat, dátumokat. Felejtsék el Petőfit, Adyt,
Mohácsot, Világost… A nyelv, ami nélkül nincs dráma-

szöveg, a kultúra, az emberi létezés alapja. Bucz Hunor
értelmezésében nem kapunk feloldozást. Az előadás vé-

gén kiégve, kiüresedett tekintettel ül az Anya. Férje és
lánya támaszként mellette vannak, de hiába. Az anyagi

jólétértre cserélt történelmünk, kultúránk nélkül senkik vagyunk, megsemmisülünk.
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Beszélgetés Bucz Hunorral
A színház 30 éve működik a kerületben, de indulásaként
1969-et, csepeli megalakulását jelöli meg. Hogyan kezdődött a közös történet Óbudával?

A Térszínház most ünnepelte születésének 45. évét,

1986-tól vagyunk Óbudán, 30 éve, kétszer annyi ideje,

mint másutt. Ezt megelőzően négy helyen is megfordul-

Az identitás manapság divatos szó, magyarul önazonos-

egyik darabjával országos fesztivált nyertünk, Fábián Lász-

kőszínházakra is hatott. Tér-és tárgydramaturgiájuk az

és hol lennénk ennél jobban, nagy kérdés. Nehéz identitás-

tuk, Hervay Gizella neves költőnő műveiből összeállított

hisz Kantor vagy Grotowski Lengyelországban, Ljubimové

ságnak mondjuk. Mennyire vagyunk Óbudán önazonosak,

ról beszélni, hacsak nem úgy beszélünk róla, ahogy Illyés
Gyula a hazáról a Haza a magasban című versében: hiszünk abban, hogy érdemes a hazáért élni, dolgozni, bár ez

a haza a magasban van, csak az idea létezik; meg kell találni
a hétköznapokban, hogyan lehet ezt megteremteni.

tunk, mert kilencven előtt nem fértünk bele a művelő-

Hogy néz ki ez a hétköznapokban?

három T-ből a megtűrtbe se; szabadultak hát minden

Szoros a kapcsolat a kerülettel. Az elmúlt évtizedekben

aztán a kényszer egyik helyről a másikra sodort ben-

kon át a felsőoktatási intézményekig, akár csak különböző

dési házak közművelődési apparátusának „ízlésébe”, a
konfliktustól. Kevés volt a vállalkozó népművelő, így

nünket. Az utolsó váltás 1986-ban volt, 1978-tól 1986-ig
Újpesten működtünk, amikor is beleestünk az álcázott

privatizációba: azt mondták, ideiglenesen költözzünk

ki, mert renoválni akarják a házat, miközben eladták.

Ekkor jöttünk Óbudára, ahol előtte többször játszot-

tunk. Befogadtak, itt ragadtunk, megszerettük Óbudát,

és nem biztos, hogy túlzok, ha azt mondom, Óbuda is
megszeretett bennünket.

Milyen kötődést jelent a Térszínháznak Óbuda, lehet-e
azt mondani, hogy óbudai identitása van?

sokan jártak a Térszínházba az óvodákból a középiskoláegyesületekből; de mi is sok helyen jártunk, szabadtéren is
játszottunk Aquincumtól kezdve Békásmegyerig, tanfolyamokat indítottunk, a békásmegyeri Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium nem indulhatott volna el a mi pedagógiai tapasztalatunk nélkül, de
ugyanúgy kapcsolatban vagyunk az AKG-val (Alternatív

Közgazdasági Gimnázium) és az Óbudai Gimnáziummal
is. Az utóbbiban egyik előadásunk szerepelt az érettségi tételek között. Az óbudai intézményekből, nagyrészt iskolákból továbbra is jönnek hozzánk. Vannak kapcsolataink az
óbudai művészekkel is, a nemrég elhunyt Esterházy Péter

ló lapszerkesztő költő és Czakó Gábor színművét játszotestünk a mai napig a repertoár része.

A Térszínház jelentős részben pályázatokból él, ami nem
könnyű kenyér.

Pályázati színház vagyunk, pályázatról pályázatra araszolunk. Egyre nagyobb a fáziskülönbség a pályázati rendszer

és a pályázók életritmusa között. A pályázatokat későn írják ki, egyáltalán nem veszik figyelembe a tervezést, hogy

a színházi évad ősztől nyárig tart. Nem lehet évadban gondolkodni, még kevésbé távlatokban, pedig a színésznevelés szempontjából döntő lenne, ráadásul az elbírálás szem-

pontjai és azok következetes érvényesítése bizonytalan.
Ennek következtében az eredmények minimum hektikusak, nem lehet tudni, hogy mikor, miért és mennyit ér a ter-

Moszkvában sem létezhetett volna az ottani műhelyszín-

házak kísérletei nélkül. Az más kérdés, hogy a magyar

amatőr színházak túl izgága és mozgékony társaság volt az
akkori viszonyok között, nem fért bele az aczéli politikába,
fel kellett szalámizni. Volt, akit becsalogattak a kőszínház-

ba, volt, akinek ígértek mindenfélét, és végül nem engedték
meg. Nekem más utam volt. Megmaradtam a műhelyszínházi elképzelésemnél, és vezetésemmel a Térszínházat így

érte, ahogy mondani szokták, a rendszerváltás / módszerváltás / átmaszkírozás 1989–1990-ben. Most olyan közvet-

lenül nem fenyeget bennünket a cenzúra, más eszközökkel
tesznek lehetetlenné egy alkotó embert, társaságot. Jobban
meg kellene becsülni azokat, akik az értéket képviselik és
nem csak a bóvlit.

vünk, és az indoklás, ha van is, olcsó, átlátszó. Nekünk kü-

A Térszínház a színházi előadások mellett egyaránt

mondom, hogy az elmúlt hat évben négyszer kinulláztak

művelést – a társulat tagjai többnyire rendelkeznek pe-

lönösen csehül áll a szénánk vagy a szcénánk. Mellékesen

bennünket a működést biztosító pályázaton. Legutóbb a
színházi kuratórium azt mondta, hogy nem tudnak minket
hova besorolni. Volt olyan év, hogy a támogatás megvoná-

fontosnak tartja a pedagógusi/tanári attitűdöt, a népdagógusi diplomával. Hogyan oszlik meg ez a két tevékenységi forma?

sát azzal indokolták, hogy nem vagyunk elég innovatívak

A színház mindig is jó nevelési eszköz volt, de általában

jönnének előadásokat nézni.

rehozó és nevelő célzattal működő intézményről beszélni

és progresszívak, amit a kuratórium a nélkül állít, hogy el-

A társulat 21 főből áll, ők milyen státuszban vannak a
színháznál?

A színház nem tudja eltartani a dolgozóit, ezért erre több

megoldás van: 1.) a dolgozó másutt keresi meg a kenyerét,
2.) a színházban csak részint, vagy több színházban is vállal

szerepeket, 3.) a színház mellett nincs másik munkahelye,

viszont alkalomadtán vállalkozik. Jóllehet munkanélküliség van, de a mai helyzet rugalmasabbá teszi a munkalehetőségeket.

Személyes életútja és a Térszínház indulása összefüggésbe hozható az amatőr mozgalommal. Pontosan hogyan?

Diák- és egyetemista koromban, a hatvanas években, a
hetvenes évek elején amatőr társulatokhoz tartoztam; szín-

házi szemléletünk a hivatásosokra, ahogy mi neveztük, a
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amatőrök eredményeiből táplálkozott, de nem csak nálunk,

a színházról mint esztétikailag mérhető produkciókat létnehéz. Ha a színháztörténetet vagy a jelenlegi helyzetet

szerte a világon megnézzük, azt látjuk, hogy más egy af-

rikai színház valahol Tanzániában, más a Broadway-n,
más színházat játszanak Palesztinában a kőeső közepette,
vagy Oroszországban a cigány színházban, és megint mást

Japánban. Tudomásul kell venni, hogy a magyar színház

mindig is a magyar nyelvet, kultúrát, szellemiséget szol-

gálta, ezért jött létre, ez nem változott azóta sem. Mindig is
meg kellett küzdeni a függetlenségünkért. Soha nem voltunk hódítók, és gyarmataink sem voltak, csak itt voltunk,

mégis meg kellett védeni magyarságunkat, többször ránk

kényszerítettek idegen nyelveket, idegen szimbólumokat,

idegen szellemiséget. A művészetnek, az értelmiségnek, az
iskoláknak, a közművelődés csarnokainak nemzeti meg-

maradásunkat kell szolgálnia. Ebben nagy szerepe van a
színházaknak, mert a magyar nyelv művelése és az iroda-

lom közvetítése változatlanul alapvető feladat ma is, ebben
a közösségi élményt adó művészetben.
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Nevezhetjük a nyelviséget a Térszínház egyeik credójának?

A magyar szellem, a magyar önazonosság nagymértékben a nyelven múlik. Nálunk a fordításirodalom vagy
a szinkronizálás más országokhoz képest rendkívül

magas szintű. Tévút, ha azt hisszük, hogy a globál angolság a paradicsomba visz, mert ahogy azt egy átla-

gos japán vagy egy francia, egy lengyel, egy cseh vagy
egy magyar beszéli, az még pincérnyelvnek sem elég,
nemhogy értéket őrizzen meg és öntudatot adjon. Más a

kétnyelvűség, Camus franciául és angolul is anyanyelvi

szinten beszélt. Addig, amíg a latin Európa anyanyelve volt, minden iskolázott ember tudott latinul, még

ha ez a hétköznapokban konyhalatinság is volt, s bár
tudásuk nem olyan szintű volt, mint Janus Pannoniusé
vagy a reneszánsz Petrarcáé, aki fő műveit latinul írta;

de az értelmiség olvasott klasszikusokat, és értette a la-

tin nyelvű bölcseletet. Ma még nem beszélhetünk ilyen

értelemben Európa anyanyelvéről vagy világnyelvről,

anyanyelvünk elsekélyesedésével a tudás képességét
veszítjük el. Mi gyönyörű magyar fordításban játsszuk

Egy fontos stílusjegy van, amit Craig nyomán le is írok: architektonikus, vagyis nem benyomásokat és hangulatokat

közvetítünk, és nem ringatjuk álomvilágba a közönséget,
hanem a cselekvők által közvetítjük a cselekményt. Cselekvésen a belső cselekvést, a szándék erejét, a kép élességét, a

cél tudatosságát értem, azzal a paradoxonnal megvilágítva,
hogy „ne állj ellent a nem cselekvésnek!” A néző tudja, hogy
színházban van, és mégis élje meg sarkától a feje búbjáig a

konfliktust, merüljön el a cselekmény fő sodrában. Nem in-

tellektualizáló színház vagyunk, hanem az érzékszervekre,
a képzeletre építjük a játékunkat. Nem ülünk a közönség ölébe, ilyen értemben tartózkodóak vagyunk. Népszínházi törekvéseinkben az érzékletes és expresszív kifejezést tartjuk

fontosnak mind a vásári és szabadtéri játékainkban, mind
bent a kamaraszínházunkban. A Hitel című folyóiratban ezt
részletesen kifejtem (2014. szeptember).

Mivel foglalkoznak most, folytatja-e a színház a vendégjátszások hagyományát?

Beckettet, Ionescót vagy Szophoklészt, és előadjuk Bor-

Benedikty Tamás Szuvenír című 700 oldalas könyvét októ-

honi dráma magyar fordítása és a magyar dráma egya-

fel. Mivel boltban nem lehet kapni, azt gondoltuk, felada-

nemissza Péter Magyar Elektra című tragédiáját. A külránt fontos nekünk.

Milyen értékek határozzák meg a munkásságukat?
Kis színház vagyunk, és valóban igyekszünk értéket

képviselni. Véletlenül sem tévedünk üzleti alapokra,
nem leszünk kereskedelmi színház, ahogy a Kádár-rendszerben sem gyártottunk ünnepi műsorokat a Forradalmi Ifjúsági Napokra. A színházi műhelyünk munkamegosztása és munkamódszere eltérő a nagy színházakétól.

A közösségi alkotást igyekszünk megvalósítani, és ebben nagy szerepe van a rögtönzésnek és a próbafolyamat

kísérleti szakaszának, a szöveggondozásnak. Mindent

megbeszélünk, mindenkinek kötelessége átlátni, hogy
miben van benne, hogy legyen fogalma az egészről. Sze-

retnénk, hogy korunk ne idegenítse el az embereket a
színházi élménytől, célunk az empatikus együttműködés a játszók és a közönség között. Ez például nem jöhet létre, ha mikrofonba beszélnek, és a hangfal beszél a
színpadról, és a néző nem tudja, honnan jön a hang.
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Meg lehet határozni a Térszínház főbb stílusjegyét?

ber 6-tól november 9-ig, esténként 23 folytatásban olvastuk

tunk a terjesztése ebben a formában. Decemberben Martfűn

és Cibakházán játszottunk, de nem tudunk eleget turnézni,
mert a művelődési házaknak csökken a költségvetése. Nem

tudják megfizetni a vendégelőadásokat, így a vidék nem
kap színházat, Erdélyben, Felvidéken ugyanez a helyzet.
Szétesett a színházi rendszer, a színházi területnek nincs

gazdája. Ablonczy László 2012 februárjában a Hitelben ír

erről, hivatkozik ránk is. A kőszínházaknak őrült apparátusuk van arra, hogy szervezzék a közönséget, nekünk erre
nincs forrásunk; de bármilyen nehéz körülmények között

dolgozik is az ember, mégiscsak az értéket akarja képviselni. Nem érdekel a gyengébb ellenállás iránya, nem csábulunk, maradunk azon az úton, ami szerintünk a jó irányt

célozza meg. 2017-ben lesz a reformáció éve. Ebből az alkalomból műsorra tűzzük Bornemisza Péter Szophoklész-magyarítását, a Magyar Elektrát. Arany János születésének

200. évfordulójára pedig a Nagyidai cigányok és jó néhány
balladája kerül színre. Fontos a készenléti állapot, mert még
minden jóra fordulhat.

VARGA KINGA

15

KÉPZŐ

GYIMESI LÁSZLÓ: HA KISZABADUL A FA LELKe...
Vaday Béla szobrairól

előzve létezett egy úgynevezett fa-korszak, amikor az

eszközkészítés fő vagy csaknem egyedüli anyaga a fa
volt. Az ember és a fa kölcsönhatása tehát valószínűleg
ősibb minden más kultúránál.

Természetes, hogy az eszközkészítés mellett

hamarosan létrejöhettek a mimetikus művészetek
csírái is, a mágikus célú tárgyak, totemek, kopjafák,
és megjelentek a díszítési célú faragványok is.

A mai ember a famegmunkálás ezer fajtáját

ismeri, az asztalosipar remekei, a belsőépítészet csodái, az intarziák és egyéb bera-

kásos technikák nemzedékek hosszú során

bűvölték el és természetesen szolgálták ki ez
emberiséget.

Manapság az ezekből származó ábrázo-

ló, katartikus művészet három nagy ágát szo-

kás megkülönböztetni: a fafaragást, a faszobrászatot és a szobrászművészetet.

A fafaragás a népművészethez sorolható,

az ügyes kezű pásztorok, parasztok minták-

kal ékesítették a használati eszközeiket, és

gyakran megörökítették a környezetükben

élő állatokat, embereket plasztikus formában

is. A faszobrászat alkalmazott művészetként virág-

természetesen a fa, a maga ezerszínű valóságában.

Nehéz meghúzni a határvonalat a három tevékeny-

ségi forma és produktumaik között – eddig ügyes

dísz, ettől autonóm alkotás –, hiszen a jó minőségű munkák egyszerre felelhetnek meg akár
mindhárom vázolt követelményrendszernek.

Vaday Béla alkotásai a harmadik kategóriá-

művészeti fesztiválok tárlataira, s később próbálkozzék

szet keretében kell tárgyalnunk. Amit eddig

ennálékon. Nem tévedett a mester: Vaday Béla alkotásait

ba tartoznak, tehát munkáit a szobrászművé-

létrehozott, az vitathatatlanul a katartikus

rendszeresen, és 1985 óta gyakran van lehetősége egyéni
kiállítások megrendezésére is. Érdekesség, hogy első ön-

ni. Autodidakta módon kezdte ezt a munkát

álló kiállítása helyszínén, az újpesti vasutas művelődési

1970 körül. Hatalmas szerencséje volt: hét-

központban rendezhette meg 2016-ban harminc éves pá-

köznapi munkája során megismerkedett Cs.

lyafutását összegező tárlatát.

Kovács László szobrászművésszel, akinek

Vaday Béla 1962 óta Csillaghegyen él és alkot, így

megmutatta első próbálkozásait. A szob-

nem véletlen, hogy önálló kiállításainak zöme Óbudához

rász egészen elköltözéséig szívesen látta őt

fogadott fiatalembert, hanem nemes anyagokkal, kü-

lönleges fákkal is megajándékozta – eleinte csak műter-

iparművészet keretei közé tartoznak. Ezekből fejlődött

Ő bátorította arra, hogy pályázzon a különböző amatőr

mi maradékokkal, később már nagyobb darabokkal is.

az egyik jellemző válasz. – Mert hivalkodás nélkül mo-

pott díjat. Csoportos amatőr tárlatokon 1980 óta szerepel

sáig fizikai munkásként, műszerészként

a Várkert Bazárban kialakított műtermében, s

nemcsak befogadták, hanem jó néhányszor díjazták is,

kérből faragott munkája neves profik előtt és mellett ka-

dolgozott, és munka mellett kezdett farag-

nemcsak jó tanácsokkal látta el a tanítványává

érdekes – egymásnak igencsak ellentmondó – válaszokat

es tárlatához fűződik, Az öreg kalap című, tiszafagyö-

Nem volt könnyű útja idáig. Nem

készült szobrásznak, nyugdíjba vonulá-

Amikor barátait faggattam, miért szeretik a munkáit,

a profik között is, például az országos kisplasztikai bi-

első országos sikere a Pécsi Kisplasztikai Biennálé 1989-

alkotások birodalmát gazdagította.

zott, épületbelsők, templomok, paloták díszítésére

hozza létre a mai napig alkotásait, legjobb darabjai az
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rendű emberábrázolás, amelynek anyaga esetünkben

fotó: Antal István

lan, de bizonyos, hogy az emberiség kőkorszakait meg-

ki a katartikus hatású szobrászművészet, a magasabb

Ószeres

Az anyagok múlandósága miatt dokumentálhatat-

kötődik. Állított ki a Békásmegyeri Közösségi Házban,

többször a Kiskorona Galériában, de a Platán Könyvtár

kaptam. – Mert egyszerű, mindenki által érthető – ez volt

dernek – foglalható össze mások véleménye. Mindkét válasz igaz. Vaday eleinte a kihalófélben lévő foglalkozások
utolsó mestereit faragta ki, a Vízhordó fiút, a Halászt, az

Öreg susztert, az Ószerest, a Perecest és így tovább. Ezekhez az empatikus portrékhoz társult a művész szociális

érzékenységét is dokumentáló művek sora: Teknővájó ci-

gány, Koldusnő, a Vén cigány, A jeges, hogy csak néhányat
említsek. Múzeumi darab lett a Gázlámpa-gyújtogató,
amelyben korántsem csak a letűnt világ tipikus alakjára

ismerhetünk rá, hanem a szolgálni, „világítani” akaró kis

ember törekvéseire is. Formái évről évre váltak modernebbé, de sohasem lettek öncélúan modernkedőkké.

Vadayék több mint kétszáz szoborral élnek együtt kis

egyre izgalmasabb programokkal jeleskedő galériájában

csillaghegyi családi házukban. Végignéztem valamennyi

csoportos amatőr kiállítások során, és népes tisztelői tá-

amiről most csak jelzéseket tudok adni, nem elemzése-

is, és természetesen részt vesz minden helyi pályázaton,
bora alakult ki mind szűkebb, mind tágabb lakóhelyén.

lakótársukat: olyan hihetetlen gazdagságra bukkantam,
ket. Kiemelkedő munkákat eredményezett a zenéhez, a
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tánchoz való vonzódása (A csodálatos mandarin), a nők
tisztelete, a cirkuszi világ szeretete. A nőalakokkal sikerül

legtöbbször kifejeznie az általános tartalmakat is: gyönyörű asszonyok jelképezik a tavaszt, a nyarat, az őszt, a telet;
a családi szerepben feltűnő kislányok és érett nők egyaránt

a béke hordozói, az erőszakellenes világ hirdetői. A művek

nyugalma és drámaisága együtt emel ki bennünket a világ
vadságából vagy egyszerűen a szürkeségből. Világismeretük (a hajdani és mai város és falu alakjainak ábrázolásán

keresztül) újfajta igazságosságért perel, s a művek belső koherenciája hozzá is járul az igazság megtalálásához.

A művész társ-alkotója a természet, az ezerarcú

fa, amelynek lelkét értő kézzel teszi szabaddá a mester. A mindünk által ismert, „közönséges” anyag persze
nem közönséges. Fajtánként más és más tartalmakat, más

lelket hordoz, és a szeretetteli megközelítés más és más
technikákat követel az alkotótól. A faragás, a csiszolás kibontja és emberivé teszi az erezetben rejlő belső üzeneteket. Nem mindegy, melyik témához melyik fát választja

– a több ezer éves, konzerválódott mocsári tölgy a legalkalmasabb a bányaomlás ábrázolására, s a kolduskalapot

már nem is tudom más, könnyedebb anyagból elképzelni.
Más üzenetet tesz az alkotói gondolathoz az ében, a szil, a
százarcú fenyő, és csak az anyag iránti őszinte alázat teszi

hajnal

alkalmassá a művészt a lényeg felszabadítására.

Emlegettem, hogy Vaday Béla autodidakta művész,

nem járt főiskolára, egyetemre. Ezzel szemben azt is elmondhatom, hogy számos képzőművész ismerősöm között

kevés ilyen képzett, művelt emberrel találkoztam. Európa

minden jelentékeny múzeumában, kiállítótermében ottho-

nosan mozog, minden szabadidejét (és pénzét) évtizedeken
át arra fordította, hogy az amatőrizmus hátrányaitól megszabaduljon. Nemcsak az anyagok világában, hanem az eu-

rópai szellem napfényében is megfelelő jártasságot szerzett.
Nagy baj, hogy Vaday munkáiból viszonylag kevés

került köztulajdonba, kevés állandó kiállítás anyagába
épültek be ezek a szobrok. Szülőatyjukkal együtt lakva,
mint a jó gyerekek, persze nincsenek rossz helyen, de

valószínűleg jót tenne a fából felszabadított lelkeknek,

ha egy tágas, körüljárhatóságot is biztosító állandó kiállításon kapnának teret. Szabad erről álmodnunk, mert

a gazdag életmű minden darabja alátámasztja ezt a lap-

pangó igényt. Óbuda titkos kincsesbányáira sose késő

Bányaomlás
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teknővájó

rányitni a napot.
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loci color

Mi jut eszébe Óbudáról?

Hány éves volt ekkor?

Óbudán születtem, és az életem tulajdonképpen minden

1935-ben születtem, tehát 21 éves voltam. Úgy döntöttem,

tanár itt, a harmadik kerületben, három iskolában töl-

és azt szokták mondani, hogy az ember személyisége, a

percét gyerekként és később felnőttként mint főállású

Föl kell fedezni a tanáregyéniségekeT!

töttem el. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában,
ahol az oktatást és a nevelést tanultam meg a kiváló ál-

Beszélgetés Tiszavölgyi István pedagógussal

talános iskolai tanároktól, az Árpád Gimnáziumban,

ahol igazgatóhelyettes, majd igazgató voltam húsz éven
keresztül, és ahol először próbáltam a gyakorlatba átvinni a Kőrősiben tanultakat, utána pedig a Veres Péter

Tiszavölgyi István Óbudán született, Óbudán járt iskolába, és pedagógusként is mindig óbudai iskolákban dolgo-

Gimnáziumban, ahol iskolaalapító igazgató is lehettem.

zott. Pedagógiai tevékenysége kiemelkedő jelentőségű Óbuda közoktatásában, amit Óbuda-Békásmegyer Önkor-

A kerületen kívül is dolgoztam ugyan, az Eötvös Lóránd

mányzata 2012-ben Óbuda Díszpolgára címmel ismert el.

Tudományegyetemen óraadóként tanítottam magyart

mint idegen nyelvet, vizsgáztattam államvizsga-bizottságban történelem módszertanból, voltam Tarlós István

polgármester főtanácsadója, de mindezt az óbudai isko-

lai tevékenységem mellett. Úgyhogy én születésemtől
kezdve életem minden percét Óbudán töltöttem. Most

már márciustól novemberig Badacsonyörsön élünk, de a
téli hónapokat Óbudán töltjük feleségemmel.
Mikor kezdett tanítani?
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába kerültem az
államvizsga után. Az 1956-os nemzedékhez tartozom,
1956 decemberében és 1957 januárjában a forradalmi események – nem így hívták akkor – miatt elmaradtak a fél-

évi vizsgák, kollokválások, s azt mondták, hogy majd a

tanév végén lesznek. De annyira zavaros volt minden az
egyetem körül még márciusban is – a MUK (Márciusban

Újra Kezdjük) mozgalom miatt –, katonaság vette körül
az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, hogy már az is

kérdés volt, letegye-e a záróvizsgát az ember júniusban.
Részben azért, mert nem készülhettek az egyetemisták,

részben azért, mert nagyon sokan elmentek külföldre.
Ez volt a nemzedékünk egyik válaszút elé kerülése. Én

akkor úgy döntöttem különböző okoknál fogva, hogy
itthon maradok. Egy nagyon kedves jó barátom, Zách

fotó: Máté Balázs

Sándor azt mondta: „gyere velem Svájcba!” Lényegében
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együtt nőttünk fel, egy régi nemesi család sarja volt,
ugyanazt az oktatást kaptuk, együtt jártunk általános

iskolába, ő úgy döntött, hogy megy. Pedig akkor már felesége és gyereke volt, és a gyereket itthon kellett hagyniuk. Kemény döntések voltak ezek.

hogy nem megyek el. A döntések személyiségfüggőek,

tulajdonságai, az élete, talán a végzete is megjelenik bennük. Itthon maradtam, és úgy határoztam, hogy 1957-

ben leteszem az államvizsgát. Az évfolyam fele, ha vizsgázott, a többi halasztott, nem tudtak fölkészülni.

Mi a feleségemmel letettük az államvizsgát, és – merthogy III. kerületi lakosok voltunk – az oktatási osztály ve-

zetőjéhez kerültünk hárman: a feleségem, még egy hölgy
és én. Ránk nézett, úgy, hogy bele se tekintett a bizonyít-

ványunkba, rámutatott a nőre, maga megy napközibe

a Bécsi Úti Általános Iskolába, a feleségemnek mondta,
maga megy a csillaghegyi Fodros Utcai Általános Iskolá-

ba, napközibe, maga meg megy a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolába tanítani, merthogy én fiú voltam. Így

kerültem oda. El kell mondanom, hogy mindazt, ami az
én pedagógiám alapja – amit én is igyekeztem megvalósítani az életemben, munkásságomban –, a Kőrösiben
tanultam. Akkoriban az általános iskolákban – miként

tudom, hogy ma is – rengeteg olyan tanár volt, aki példakép lehetett. A Kőrösiből két tanárt említek. Az egyik

piarista paptanár volt, magyar–latin szakos, Kovács
László tanár úr, mi csak Laci bácsinak szólítottuk, neki

oroszt kellett tanítania. Mindig egy leckével volt előbbre,
mint a gyerekek. A másik Pekrényi Emil tanár úr. 1956

októberében megválasztották a Pedagógusok Tanácsa

vezetőjének, ezért később el akarták távolítani a pályá-

ról, de a tanítványai összefogtak, minek eredményeként
megmenekült. Olyan szuggesztív ember volt… Ezt azért
hangsúlyozom, mert minden iskolában vannak ilyen
tanárok, csak föl kell fedezni őket. Számomra minden

olyan pedagógiai felismerés, ami bennem él, ott alakult
ki a Kőrösiben. Például az, hogy a pedagógusi és taná-

ri munkának az igazi lényege tulajdonképpen az, hogy
– és ezért is alapítottam nyolcosztályos gimnáziumot a
Veresben – az ember végigkísérheti azt a csodát, hogy

egy makrancos kisgyerekből, aki szétdobálja a könyveit,
a ruháit, visszafelesel, rosszalkodik, hogyan válik olyan
ember – és énnekem az a szerencsém van, hogy a döntő

többség ilyenné vált –, aki az értékek világában mozog.
A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy rengeteg
olyan tanítványom van, aki az általam legfontosabbnak
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tartott értékeket a valóságban létrehozza, gyakorolja. Az

tettem. Kérte, hogy fogadjam el, és majd adjam tovább an-

összetartozás érzése, a közösségi érzés.

Azt az utat, amit én is segítettem törni a gyerekekért, em-

egyik, hogy hasznos akarjon lenni az ember, a másik az

Boldog vagyok, hogy általános iskolában kezdtem tanítani, ott tudtam felfigyelni arra, hogy a csodát végig

lehet kísérni, hogy ezekből a gyerekekből hogyan lesz

nek olyan felnőttek, akik értékeket képviselnek. Talán
megfejthetetlen rejtély, de az biztos, hogy nagyon sok

oka van. A tanulóitól, a tanáraitól, a légkörtől, a törekvé-

sektől, nagyon sokféle dologtól függ, és éppen ez mutatja
a tanári munka összetettségét, jelentőségét.

Amikor átkerültem az Árpád Gimnáziumba, ennek a közösségi gondolkodásnak a jegyében szerveztük meg minden évben, hogy a ballagáson legyen 25 és 50 éves érettségi találkozó is. Kivittük az ünnepséget az Amfiteátrumba,
először az iskola fennállásának 75. évfordulóján, 1977-ben,
sok száz fáklya világítása mellett, ami akkor azért nem

volt veszélytelen dolog. Ott kaptam egy idős bácsitól egy

kis érmet (az érem 1902-ben, az Árpád Gimnázium alapításakor készült) azért, mert az Árpádért annyi mindent

nak, aki nálamnál is többet tesz az Árpád Gimnáziumért.

Tiszavölgyi István-díj

berségükért, magyarságukért, azt az utódaim, iskolaveze-

A középiskolai tanárok elismerésére Óbuda-Bé-

van –, ők is járják. Ez nagy örömmel tölt el. A Kőrösiben,

pított. A díj névadója a kerület nagy tekintélyű,

tők, tanárok – akik között nagyon sok volt tanítványom

az általános iskolában, ami később egy gimnáziumi osztállyal is bővült, kilenc évet töltöttem el. Az Árpádnak külön története van az életemben.

1966-ban kerültem oda, rögtön igazgatóhelyettesnek. Az
Árpád Gimnáziummal súlyos gondjai voltak a kerületi

pártbizottságnak és a Tanácsnak. Zavarta őket maga az

Árpád Gimnázium – nevében is, szellemiségében is, és a

„iskolaalapító” pedagógusa, a kerület díszpolgára, Tiszavölgyi István. A díj elismerésként adomá-

nyozható Óbuda-Békásmegyer középiskoláiban
dolgozó azon pedagógusoknak, akik hosszú időn

át tartósan és kiemelkedő színvonalon végezték
nevelő-oktató munkájukat.

külső körülmények miatt is, ugyanis abban az időben a

főiskolák virágkorát éltük, és ennek jegyében egyszerű-

csodálatos sportélet zajlott. Mindezt azért, mert a főisko-

A pártbizottság számára az is probléma volt, hogy sok

hogyan lehet megmenteni, mert sem a tanárok, sem az

abban láttam, hogy megakadályozzam ezt a folyamatot.
olyan ember dolgozott az Árpád Gimnáziumban, akik az
1956-os forradalmat valamilyen formában megjárták. És
ezek szerintem nagyon nagy emberek voltak. Ilyen volt

a csepeli munkásgyűlésen, és azt mondta Rákosinak,
hogy Rákosi elvtárs mondjon le, mert magában csalódott a nép. Rögtön ki is rúgták az akkori munkahelyéről. Litván György egyébként nagyon jelentős történész,
az életművét érdemes lenne feldolgozni. Aztán ott volt

Vészi János, Nagy Imre lányának a férje, és az általam

nagyon szeretett Kériné Soós Júlia, az első szociológusok
egyike, aki 1956-ban az ország összes börtönét fölkereste,

barátait, tanítványait, vigasztaló szavakat, élelmet vitt, és
hát egy csoda tanár volt. Tartottam róla avató beszédet,

merthogy az Árpádban meghonosították, hogy a jelentős
tanároknak emléktáblát helyeznek el az iskolában.
Ők az Árpádban tanítottak, amikor odakerült?
A tanítás nem egészen állt, mert Litván Gyurit példá-

ul nem engedték tanítani, a könyvtárba dugták. Vészi
Jancsi gyakorlati foglalkozást vezetett: volt akkor az

Árpádban lakatosipari oktatás, amit nagyon nagy ötletnek tartottak. Soós Júlia tíz órában tanított, félállásban,

mert folytatta a tudományos kutatásait. Amikor odakerültem, akkor rombolták szét az Árpád tornatermét,

egész Óbuda legnagyobb tornatermét, ahol korábban

év. Az hogy lehet évkönyv?

A politikai elvárások szerint meg kellett emlékezni a

könyvben dr. Tánczos Istvánról, aki 1930-ban végzett az
iskolában, és a második világháborúban partizánként

halt hősi halált, talán még a Szovjetunió hőse is volt.

Egyébként a családját fölkerestem, nagyon rendes munkáscsalád volt. Betettük a könyvbe 1956 egyik mártírját,

egy Várkonyi György nevezetű fiút is, aki tulajdonképpen áldozat volt, mert parancsra kellett cselekednie, ő a
Köztársaság téren halt meg. De betettük Pálffy György

képét is, ami akkor áttörésnek számított, mert Pálffy

Györgyöt kivégezték, annak ellenére, hogy baloldali ember volt. A KISZ-t még 1969-ben Pálffy Györgyről nevez-

en meg akarták szüntetni az Árpádot. A feladatomat én

például Litván György, ő volt az első, aki 1953-ban felállt
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kásmegyer Képviselőtestülete 2013-ban díjat ala-

csak évkönyv. De mondtam nekik, hogy ez mégiscsak 75

la terjeszkedni akart. A kérdés az volt, hogy az Árpádot

iskola korábbi vezetése, még a legkiválóbb igazgatóhelyettes, Udvarhelyi Ágoston, Guszti bácsi sem mertek

a napi támadások során az Árpád megszüntetésének

tük el, bár Pálffy György a kommunizmus áldozataként
is értelmezhető volt. Ebben a szellemben született meg

az Árpád megmentésére az a törekvés is, hogy a régi diákokat mozgósítsuk. Létrehoztuk az Öregdiákok Baráti

Körét, amelynek az elnöke Sinkovits Imre lett, és a legkiválóbb emberek voltak tagjai.

folyamatával szembefordulni. Én azt a stratégiát alakí-

Írt Az Árpád Gimnázium története című kötetébe vis�-

az Árpád oktatói, nevelői munkájának a minőségét kell

Volt-e valamiféle hagyománya az iskolában?

tottam ki odakerülésemtől kezdve, hogy mindenekelőtt

olyan szintre hozni, hogy nélkülözhetetlenné váljon. És

szaemlékezést Szentkuthy Miklós is, aki ott tanított.

meg kell mutatni az iskola múltját, sokoldalúságát, törek-

Szentkuthyra úgy emlékeznek az általa tanított diákok –

megmentették az Árpádot. Mindenekelőtt speciális tago-

a tudás megtestesítőjére. Ő az a tanár volt, aki csodálatos

véseit. Így születtek meg azok az ötletek, amelyek végül

zatokat hoztunk létre. Az angol és a német tagozat ter-

mészetesnek tűnt, de nagyon büszke vagyok a speciális

matematika tagozatra, ami a Fazekasban, a Berzsenyiben
és az Istvánban volt csak Budapesten abban az időben.

Melléjük sikerült az Árpádot felzárkóztatni. A kiváló

matematika tanárok mellett az volt az érvem, hogy az
előbb említett három gimnázium mind a pesti oldalon

van, s a budai oldalon nincs egyetlenegy speciális matematika tagozat sem. Lobbizások és bemutató órák után

megadták a lehetőséget, és ez sokat lendített az Árpád
színvonalán és vonzerején. És ami igazán jó, hogy ezek a
tagozatok a mai napig működnek.

Így született meg Az Árpád Gimnázium története című
könyvem is az iskola fennállásának 75. évfordulóján, 1977-

ben. Természetesen egy ilyen könyvvel kapcsolatban politikai elvárások is megjelentek. Onnan kezdve, hogy azt

mondták, hogy az Árpád Gimnázium története legyen

és aztán ez élt tovább –, mint a tanári nagyvonalúság és
előadásaival, óráival tudott hihetetlen nagy pedagógiai
kasszasikereket aratni. Mindenki szerette. Ugyanakkor

nagy „hóhányó” is volt, de ezt is elismerésként mondom.
Szemben volt az iskolával az Arany Bárány Étterem,
Szentkuthy ott ült lyukasóráiban. Czikora bácsi volt a
pedellus, amikor én odakerültem, ő volt az, aki mindig

átment az Arany Bárányba, és szólt Szentkuthynak, hogy
tanár úr, helyettesíteni kell! Szentkuthy fölhajtotta az

italát – még ami volt –, és átment. Ilyen egyéniségekre
szükség van. Szentkuthytól én azt tanultam meg az árpádisták által körülvett világból, az öregdiákoktól, hogy
a jót kell meglátni, mert az viszi előre a dolgokat. Az

Öregdiákok Baráti Köre szintén nem tetszett a Tanácsnak és a pártbizottságnak, mert a társadalmi szervezetek

tiltottnak számítottak az aczélgyörgyi „három T”-ben

(Tiltás, Tűrés, Támogatás). De aztán mégis belementek, s
a mai napig működik az Öregdiákok Baráti Köre. A mai
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igazgató, Gyimesi Róbert kitűnően viszi tovább az egész

meggyőztem őket, és elfogadták. Azt gondoltam, hogy a

olyan iskolát kellene-e építeni, ami szakképzést is ad.

gének kialakítását szolgálta az is, hogy a régi és a meg-

osztja el azokat az ismereteket, amelyeket az oktatásnak

fontosságúvá vált. Aztán végül mi amellett döntöttünk,

újuló tanári kar is kiváló tanárokból, pedagógusokból
állt. A régi tanárok egy másik tanári világot képviseltek,

de más volt az anyagi és a társadalmi megbecsülésük is
– a háború előtt felnézhettek a tanáremberre. Csak egy

példa: mondom Rácz Elemér tanár úrnak – német, latin,
történelem szakos volt –, hogy Elemér bátyám, nem jött

be az egyik tanárunk az iskolába, itt kellene maradni a
tanulószobán délután. Azt mondja Elemér, tudod, István

nem tudok itt maradni, mert nekem fontos elfoglaltságom van három óra után. Kérdezem, nem tudod áttenni?

Azt mondja, nem, mert kettőtől háromig mindig alszom,
és háromtól Cicerót olvasok. Tudod, Cicerót nem lehet
fáradtan olvasni…

A lényeg az, hogy sikerült megvédeni az iskolát. Akkoriban minden évben megjelent, hogy a gyerekek hány százalékát vették fel egyetemre az egyes iskolákból. Az Árpádot sikerült felhoznunk nagyon mélyről a 16. helyre.

Ez volt a legjobb eredményünk. De nem tudtuk visszaszerezni az épületet. Ezt később Tarlós István erőfeszítésével sikerült elérni. Odaadta az egyik általános iskolát

a főiskolának, ami csodálatos lépés volt. Egy alkalmat

meg is ragadtam, és azt a kis Árpád jelvényt, ami akkor
éppen 100 éves volt, a baráti kör előtt továbbadtam Tarlós
Istvánnak, mert az Árpádért ő tette a legtöbbet.

Amikor úgy éreztem, hogy az Árpádban befejeztem, elértem, amit el akartam érni, akkor jutottam arra a gondolatra, hogy egy új iskolát akarok csinálni. Lemondtam az

igazgatói állásomról, és megpályáztam az akkor alakuló
Veres Péter Gimnázium igazgatói állását. A Kőrösi meg
az Árpád tapasztalatait összegezve építettem fel egy új
iskolát, aminek egyik alapgondolata a szerkezetről vallott

elképzelésem volt. Akkoriban a 12 éves tanulói időszakot
annyi felé osztották, amennyi felé lehetett. Volt 4+8, volt
6+6, volt 8+4, volt, aki 10+2-t akart (ez a szovjet rendszer).

Én a nyolcosztályos gimnáziumi rendszert alakítottam

ki – és ebben Tarlós István úr támogatását is bírtam – az

országban másodiknak Hoffmann Rózsa után, aki a Né-

meth László Gimnáziumot vezette. A mozgatórugó az
volt, amit a Kőrösiben tanultam, hogy tényleg csodálatos

dolog az ötödiktől végigkövetni érettségiig a diákok életét és sorsát. Voltak tanárok, főleg a gimnáziumban, akik

húzódoztak a nyolcosztályos gimnáziumi rendszertől, de
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nyolcosztályos gimnázium nagy előnye, hogy nyolc évre

A mai oktatási irányzatban a szakmunkásképzés döntő

nyújtania kell, úgy, mint ahogy egy épületen végig lehet

hogy egyetemre készítünk fel, és végtelenül boldog va-

vezetni a gyerekeket, ahol sok kis ablak van – mindegyi-

gyok, hogy Papp György, a jelenlegi igazgató ugyanígy

ken ki tud nézni, és ki tudja választani azt, ami számára a

folytatja, sőt tovább is fejlesztette.

legfontosabb. Azt gondoltam, hogy az iskolának sokszínűnek kell lennie. A tantárgyak mellé be tudtuk illeszteni a

Meglepte-e 2012-ben, hogy Óbuda díszpolgárává vá-

néptáncot és a számítástechnikát, amelyeket a fővárosban

lasztották?

elsőnek vezettünk be az önkormányzat segítségével. Még

Commodore 64-eseket használtunk. A mindennapi spor-

Igen, meglepett. Nem számítottam erre, ma sem tudom,

nyelvet tanítottunk. A zenei oktatásban fontosnak tartot-

tartom. De csak felerészben tulajdonítom magamnak

tot mint közösségformáló erőt kiemelten kezeltük. Négy

hogy kik terjesztettek fel. Nagyon nagy elismerésnek

tam, hogy mindenki tanuljon meg C-furulyán játszani

ezt az elismerést, mert ehhez szükség volt a mindenko-

ötödikben, hatodikban, és hogy legyen zenekar, de behatárolt volt a tanárok száma. Én bevezettem azt a rendszert,

hogy nem kell takarító, csak a folyosókra, a tornateremre
meg a tanárira, minden osztály saját maga takarítja az
osztálytermét, és ezekre az állásokra tanárokat vettem fel.
Volt olyan tanár, akinek a neve be volt írva takarítónak,

dr. akárki. Kérdezték az önkormányzatnál, hogyhogy ta-

ri kollégáim munkájára is. Valamint arra is, hogy ennek
a kerületnek a vezetői mindig odafigyeltek az oktatás

fotó: egykor.hu

iskolát. A színvonalemelést és a gimnázium szellemisé-

helyzetére. A régi rendszerben Kurilla József, a tanács
elnök-helyettes is valóban sokat segített. Azt pedig
bizton állíthatom, hogy az óbudai önkormányzatban a

polgármesterek az oktatásügyet kiemelt ügyként kezel-

karít, hát mondom, takarít, ebből él. És kérdezik, hogyan

1987-től megszerveztük a történelemtanárok országos

tanárokat, tánctanárokat csak így lehetett alkalmazni. Hi-

ténelemtanárok között érlelődött, hogy a regnáló történe-

takarít, mondom, vannak problémák, de elmegy. A zenevatalosan egy énektanár volt, de valójában három, csak ők
takarítói státuszon voltak.

1986-ban indult a Veres négyosztályos gimnázium-

ként, és amikor 1990-től lehetett, átálltunk a nyolc

osztályosra, de fenntartottunk egy négyosztályos
évfolyamot is. Én úgy érzem, hogy ezek az intézkedé-

sek meghatározták az iskola belső világát. A tanulók

jogainak és kötelességeinek egyensúlyát igyekeztünk
megtartani, méghozzá oly módon, hogy ötödikben

és hatodikban két évig a kötelességek dominálnak,

például reggel 8-tól délután 4-ig vannak benn a gyerekek az iskolában, a délutáni órákban a tanulószobát megszüntettük, és tanórákat tartottunk, amelyeken kötelező volt részt venni. Utána nőtt a tanulók

szabadsága azzal, hogy kötelezően választható lett
a délutáni foglalkozások közül kettő. Ezekhez csatlakozott még számos olyan dolog, amelyekben a kö-

telességek megtartása mellett a gyerekek szabadsága
tovább nőtt, megszűnt a kötelezően választható foglalkozás, és helyette a délutáni foglalkozások szabadon választhatóak voltak.

konferenciáját. Két oldalról is volt indíték, egyrészt a tör-

lemszemlélet nem hatékony és nem igaz. Másik oldalról
Glatz Ferenc – aki akkor éppen miniszter volt – felismerte, hogy a történelem tanításával valamit kezdeni kell.

Hat éven keresztül szerveztük a konferenciát minden
évben, óriási érdeklődés mellett. Szerintem itt kezdődött

egyfajta oldódás a történelemtanításban, ha tetszik, akár

a rendszerváltásnak is részeként. Olyan személyek vettek részt a már említett Glatz Ferencen kívül, mint Kardos József vagy Kosáry Domokos, az Akadémia elnöke,

aki ott fogalmazta meg – ő is óvatosan –, hogy nem lehet
elfogadni azt, hogy minden történelmi eseményhez, folyamathoz, annak a megoldásához ugyanazt a kulcsot

használjuk. Évente 500-600 résztvevő volt a konferenciákon. A szervezőmunkát a Veres Péter Gimnázium végezte, és annak, hogy nem az Akadémián, nem valamilyen

tudományos körben tartják a konferenciát, hanem egy
gimnáziumban, külön üzenete volt. Kosáry Domokos
meg is jegyezte, hogy a Veres Péter Gimnázium beírta
magát a történelembe.

Amikor a Veres koncepcióját alakítottuk ki, akkor na-

gyon komoly gondolattal mérlegeltük, hogy vajon nem

ték. Tarlós Istvánról már volt szó, és róla tudom, hogy

végtelenül tiszteli a tanárokat. Az elvi kérdésekből nem
volt hajlandó engedni, volt is ebből konfliktus, de rajongott az Árpádért. Az, hogy vette a fáradságot a gim-

názium épületének visszaszerzésére, hogy létrehozta
a Karádi Károly-díjat, hogy Sinkovits Imre szobrát az

önkormányzati irodája elé tetette, mind az Árpádhoz
való kötődést jelenti. Bús Balázs, a mostani polgármester szerintem nagyon jól végzi a dolgát, én nem udvarolni akarok neki, mert nekem már semmi érdekem, nem

lehet rám fogni, hogy valamilyen számításból mondom

ezt vagy azt, persze soha nem is volt így. Nagyon hálás
vagyok Bús Balázs polgármester úrnak azért is, mert

az én elismerésemben az Árpád Gimnázium és a Veres
Péter Gimnázium munkájának elismerését érzem, és látom, hogy megbecsülik ezt.

Boldog voltam, amikor megkaptam a kitüntetést. Tud-

ja, ez olyan dolog, amikor az ember az út vége felé jár,
rendezgetni akarja az emlékeit, a dolgait, és én azt mondom, hogy a saját pályafutásommal az én világomban

elégedett és boldog vagyok, és igyekszem bölcsen tu-

domásul venni azt, amit József Attila úgy fogalmazott

meg Kész a leltár című versében: „Éltem – és ebbe más
is belehalt már.”

A. HORVÁTH ANDRÁS
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loci color

Komoly megtiszteltetésben volt része tavaly nyáron.

vita kerekedett miatta, mert 50 fillérbe került, és bizony

Maradandó… Életműdíjat kaptam a Kalat Nissa feszti-

hálásak voltunk, két gombóc maga volt a mennyország…

válon egy kisvárosban, Szicília közepén. Nagyon kicsi

lajosing – Mézbarna félhomály

hely, főtérrel, korzóval, három templommal, gyönyörű

Mire emlékszik még óbudai kisfiú korából?

olasz filmjeim miatt is: az Oscarra jelölt Malénát és Klaus

Katolikus család vagyunk, a kis templomba jártam

gattam. Jöttek az emberek velem szemben az utcán, és a

ráltam is, ott lettünk keresztelve, bérmálva, ismertem a

hangulattal. Megható szeretet vett körül, már csak az

Óbudától Hollywoodig

Maria Brandauerrel a Marió és a varázslót Itáliában forrendőrfőnöktől kezdve a cukrászig mindenki „Grande

maestro”-nak hívott, és fényképet készített velem. Egy vá-

Koltai Lajos Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, érdemes művész neve gazdag és színes karrierje során

roskörnyéki rádióantenna a városka szimbóluma, ennek

számos magyar és nemzetközi filmmel kapcsolódik össze. Mindazonáltal pályáját meghatározzák gyökerei: Óbudán

kicsinyített, aranyozott mása az Életműdíj, de kaptam egy

született, itt nevelkedett, járt iskolába, serdült ifjúvá. Koltai Lajos vérbeli óbudai.

másikat is: a helybéli, híres pipakészítő adott át kézzel faragott pipát. De legfontosabb volt az a sugárzó szeretet,

papokat, idős korukig személyes kapcsolatban voltunk.

Mögöttünk volt egy grund, ott fociztunk, később a kerületi kölyökcsapatban rúgtam a labdát. Lejártunk a Du-

na-partra, ahol most a Sziget Fesztivál zajlik, megvolt a
híd is, a merész fiúk onnan ugráltak a Dunába.
Ön is?

Cefalúba, Szicília egyik legszebb tengerparti kisvárosába,

Dehogy! Rossz viszonyban voltam a vízzel, baromi nehe-

Óbudán korábban a Vörösvári út és Bécsi út sarkán a régi

Béke Strandra, ahol most a kugli bábu áll, és úgy üvöltöt-

ahol meglátogattam az ottani étteremtulajdonost, azt, aki
„Fahn” vendéglő helyén vitt étteremet. Enzónak hívják,

remek szakács, és arról is híres, hogy RAI 1-en főzőműsorokat csinált. Most azzal állt elő, hogy nyissunk közösen

zen tanultam meg úszni. Anyámék kivittek a Rómaira, a
tem, hogy azt hitték az ott nyaralók, szüleim vízbe akarnak fojtani. Annyira féltem a víztől.

Óbudán étteremet, ahol nekem az lenne a dolgom, hogy

Hogyan teltek az iskolaévek?

jár ide, szóval, még nem tett le a vendéglőről…

Nekem az iskola nagyon fontos volt. Anyám a szülői

Mit jelent ön számára Óbuda?

karított, és egyebet csinált. Szüleim a tanárokkal jó vi-

esténként üdvözlöm a vendégeket. Van itt lakása, gyakran

Abszolút meghatározó. A Flórián téren éltem meg a gyerekkoromat, ahol akkor még állt két, gyönyörű szecessziós ház. Odajárt Bea, a nővérem zongoraórára Klári néni-

munkaközösségben segítette az iskola életét, varrt, taszonyban voltak, az osztályfőnöknőm, Karsai Cili néni

matematika tanárnő az 50. érettségi találkozón is felemlegette őket.

hez. Még léteztek a régi óbudai utcák, a helyükön most

Mikor ragadt önre a Sutyi becenév?

Csoma iskola mellett születtem, tizenkét évig jártam oda,

Iskolás koromban, a tanárok is Sutyinak hívtak. És

bemegyünk-e az iskolába, én a fiú-, Bea a lánybejáraton.

szerveztük, később egészen a filmcsinálásig jutottunk.

szalagház van. A Szentendrei úton, közvetlenül a Kőrösi
ott érettségiztem. Anyám a konyhaablakból látta, hogy
Megvan még a lakás, most üresen áll, a keresztanyám
lakott benne utoljára. Alul volt a Holchspach vendéglő,

fotó: Váczy András

nagyanyámmal májusi ájtatosságra, litániára, és minist

amivel ezt a fesztivált megrendezték, és amivel engem körülvettek. Egyik nap átvittek az onnan egy órányira lévő
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az akkor számított. 50 filléres, egy gombócos fagylaltért

ami a keresztapámé volt, és a környékbeli fuvarosok jártak oda zónapörköltet enni, spiccert inni. Búcsú is volt, a

vendéglő elől indult, és majdnem a Gázgyárig tartott, tele
végig mindenféle portékát kínáló árusokkal. És majdnem

a házunk előtt volt hajóhinta és ringlispíl. Nagy szenve-

délyem volt a hajóhinta, odavoltam érte, de otthon óriási

amikor beindult a kulturális élet, Kaplony Mikivel

Közben szavaltam, minden versenyen elindultam, és
vagy első, vagy második lettem. Tiszavölgyi tanár úr,

magyar-történelem tanárom, majd osztályfőnököm a
gimnáziumban nyomott a humán irányba, holott én a

reálosztályba jártam sajnos, küszködtem a matematikával, fizikával. De versmondásért és a velejáró verselemzésért nagy ötösöket kaptam! Harmadikos gimnazista

koromban kiszúrt engem Perger Feri bácsi, a gázgyári,
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forgószínpados színház főrendezője. Jártam próbára, és

rendezői filmet, ami miatt kis híján ki is rúgtak poli-

gán. Olyanokkal játszottam együtt, mint Kun Szilárd,

ben kiszúrt magának Illés György tanár úr, a Papi.

aki az 1952-es Helsinki Olimpián ezüstérmes lövő volt,

ő hozott nekem a szerepemhez pálmafás inget, mert
akkoriban még senkinek nem volt. Mindenki meg volt

tikai okokból… Túl szomorúra sikerült. Harmadévé-

Azt mondta, hogyha ez a srác végez, jön mellém. És
így történt, szó szerint.

győződve, a tanáraim is, hogy a Sutyi színész lesz.

Mi volt a dolga pályakezdő operatőrként?

Amikor arra került sor, a Színház- és Filmművészeti

Papi mellett voltam kameraman úgy, hogy rögtön a

Főiskolán melyik szakra jelentkezett?

Semelyikre, mert abban az évben nem volt felvételi. Vi-

szont fölvettek egyetemre, magyar–népművelés szakra,
de hála Istennek helyhiány miatt lecsúsztam róla, úgy-

hogy érettségi után a Magyar Televízióhoz kerültem. Ott
a mélyvízbe dobtak, egy évig dolgoztam elektronikus

kamerával napi adásokban: élőben focimeccset, tévéjátékot, színházi adást, mindent csináltam. 1965-ben hét

hónapig tartó, háromfordulós felvételi után bekerültem
a rendező-operatőri szakra.
Milyen filmmel jutott be?

kamera mögé ültetett, és én rögzítettem szabadon. Ezt

csak ő csinálta Magyarországon, senki más. Ez is óriási
mélyvíz volt. Így csináltuk meg Fábry egyik legszebb

filmjét, a Hangyabolyt, 1973-ban Mészáros Márta Szabad lélegzetében pedig már önállóan dolgoztam. Ad-

digra egy csomó dokumentumfilm volt mögöttem mint
Balázs Béla Stúdiós, főiskolásként is szabadon dolgozhattam. Többek között én fényképeztem Maár Gyula

Prés című egyórás játékfilmjét Törőcsik Marival a főszerepben, attól kezdve jegyeztek.

És ennek köszönhetően hívták a magyar filmművészet
legkiválóbb rendezői.

Az egész ország drukkolt a Redl ezredesnek, majdnem

Egy szép kisfilmmel, ami egy sérült gyerekről szólt,

Kovács Andrással a Ménesgazdát, Gothár Péterrel a

a Mephisto Oscar-díjas lett.

színen, egymásba nyíló udvarokon a Király utcá-

tősebbet: Gábor Pállal az Angi Verát csináltuk. Úttörője

Épp egy tévéfilmet forgattam Németországban, televízi-

Jutalomutazásával és a Filmregénnyel. Aztán követke-

lelve ugrálnak. Fantasztikus élmény volt!

ban. Máriássy Félixet megérintette a történet keserű
romantikája. A rendező–operatőr csapat ketté lett

bontva, Máriássy és Makk Károly volt a két tanár, én

Máriássy osztályába kerültem, a végén összekeveredtünk, ketten szakosodtunk, és csináltuk a rendezők
filmjeit. Még elsőben készítettem egy nagyon keserű

megkapta, és persze össznépi örömünnep volt, amikor

Megáll az időt és talán az 1950-es évekről szóló legjelenvoltam a dokumentarista játékfilm vonulatnak Dárdaiék

óban láttam, ahogy Szabó meg Brandauer egymást átö-

zett pályafutásom egyik csúcsa: Maár Gyula Déryné hol

van? című filmje, főszerepben Törőcsik Marival, aki az

Ha jól számolom, harminchét éve dolgoznak együtt

Hogyan találkozott Szabó Istvánnal?

Ő az egyetlen, igazi barát, aki kiválasztódott az életem-

Szabó Istvánnal. Ez már több munkakapcsolatnál?

alakításért Cannes-ban Arany Pálmát kapott.

Szabó úgy keresett meg, hogy látta a most említett, ma

is legjelentősebb színes Dérynét, és elmondta, jó ideje
figyel, élvezi, amit csinálok, különösen a világításban
az arcok használatát emelte ki. – Mi lenne, ha elhívná-

lak másfajta kirándulásra? – kérdezte. Ez nekem olyan
volt, mint amikor egy festő színt vált, amikor új kor-

szaka kezdődik. A Bizalom egy zöldesszürke film lett,
elképesztően nehéz volt megcsinálni. Egy szobában for-

gattunk ötven napig. Gyönyörű lett, az egyik legszebb

vizuális munkám a mai napig! Kevesen tudják, hogy
Oscar-díjra is jelölték.

Szabó István: Bizalom, forrás: mandarchiv.hu

aki egyedül kóvályog egy fantasztikusan költői hely-
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Szabó István: mephisto, forrás: mubi.com

az Üzlet az udvarban című darabban én lettem a huli-

ben. Egyformán gondolkodunk a világról, a világ bajairól.

Ha már szemszög és látás… A neve operatőri szakkifejezés lett: „lajosing”.

Kanadában forgattam egy amerikai filmet, és azon gondolkoztam, hogyan használhatom nem szokványosan
a visszavert fényt. Mivel meleg tónusú világot akartam,

nem falról a fehéret, hanem sötét bútorokról verettem
vissza a fényt. Ezt a Déryné-korszakomban úgy hívták,

hogy „mézbarna félhomály”. És egyszer csak találkoztam
valakivel Amerikában, aki azt mondja: „lajosingoltunk

egyet”. Ahogy te szoktad. Ettől kezdve, ha valaki olyat
akart csinálni, mint én, az lajosingolt. Stílus lett.
Hogyan indult a kinti karrierje?
Úgy, hogy a külföldi munkavállalást intéző Interkoncerthez Mexikóból jött egy telex, az volt a fax előtt: „az

Angi Vera című film operatőrjét keressük”, nem tudták
a nevem. Hivatalos választelexben megírtuk, hogy az az
operatőr Koltai Lajos, és egyébként ő csinálta a Mephistót

és a Megáll az időt. Erre rögtön ajánlatot tettek, és mentem

Mexikóba. Ott találkoztam Luis Mandoki rendezővel, akinek a szülei magyarok voltak, de ő Mexikóban született,

és Amerikában végezte az iskoláit, magyarul nem beszélt.
Vele csináltam a Gaby – Egy csodálatos élet című gyönyörű filmet Liv Ullmann, Robert Loggia főszereplésével. Ez
a film nyitotta ki az összes hollywoodi kaput Mandokinak

és nekem. Következő alkotásunk a drámai White Palace,

magyarul A gyönyör rabjai Susan Sarandonnal és James
Spaderrel, ami az egyik legszebb amerikai filmem. Az 1990-es
évek elején egymás után kaptam a felkéréseket. Mandokival
még két filmre összeálltunk, amelyekben Melanie Griffith,

illetve Andy Garcia és Meg Ryan játszották a főszerepeket. Attól kezdve csupa új ember, új rendező jött az életemben.

29

A Bizalom, az Oscar-díjas Mephisto, a Redl ezredes operatőre, a Sorstalanság és az Este rendezője

Miközben gyönyörű nőket fényképezett, sosem párásodott be az optika?

a nyolcvanas évektől Hollywoodban is nagyon

Nyáron Szicíliában ebédeltünk, színészek és színésznők

Tornatore Az óceánjáró zongorista legendája című

Ők is megkérdezték tőlem, mit éreztem, amikor Monica

keresett és sikeres operatőr, az olasz Giuseppe
remekművét fényképezte és a Malenát, amiért őt

Oscar-díjra jelölték. Hosszú a világhírű sztárok

sora, akikkel együtt dolgozott, köztük: Klaus
Maria Brandauer, Jeremy Irons, Sean Connery,
Ralph Fiennes, Jack Lemmon, Walter Matthau,
Jodie Foster, Meryl Streep, Glenn Close, Vanessa
Redgrave.

Nem csöppentem bele, készültem rá. Először ott is operatőrként jöttem szóba, fogtam a könyvet, elolvastam és be-

leszerettem. Elmondtam Radnóti Zsuzsának, a Vígszínház

a munkám hasonlít az orvoséra. Semmiféle érzelmi vi-

Szerettek, mert érezték a belőlem feléjük áradó sze-

retetet, azt, ahogy róluk gondolkodom. Azt mondták,
hogy „jött nekünk a Lajos ajándékba”, és ezt a szeretetet látni a képeimen, a fénnyel átölelt arcokon. Törőcsik Mari a hetvenedik születésnapján mondta: – Te

az idegrendszeremet is le tudod fényképezni, belülről is látsz engem.

a forgatókönyvet, amit Spiró Gyuri írt. Elolvastam. Megint

kintve ez valóban kimeríthetetlen időszak volt.

dolgom, hogy a legjobb fényt adjam rá.

Igen, a XX. egy őrületes század volt. Végig dübörgött két

a producert: – Koltai a rendező.

voltam, nekem az is háborús élmény. Természetesen

És amikor viszontlátja a filmben?

Mi fogta meg?

Akkor sem a nőt látom. Hogy világos legyen, elmesélek

Azt hiszem az, amikor elmeséltem neki, hogyan akarom

gyerekoperációra, tüdő és szív szétválasztására. Kézi ka-

ő lát, és amit látni akar a világból. Nekem rendezőként is

látni a fiút a filmben, és hogyan mutatom meg, ahogyan
csak nagyon kicsi lépést kell megtennem a kamera mögül,

merával vettem fel a két és félórás műtétet, semmi bajom

hogy együtt legyek a szereplőkkel. Erre mondták az ame-

nem lett. Megnéztük a filmlaborban a sebésszel: – Lajos,

rikai színészek, hogy Lajos nem hagy minket magunkra,

ez gyönyörű, tökéletes, kongresszusokra visszük… – ára-

egy térben van velünk, ugyanazt a levegőt szívja.

dozott. Később Máriássy ötletére levetítettük a kollégák
előtt, pár perc múlva senki nem volt a vetítőteremben. Én

világháború és utána nem sokkal 1956. Akkor én tízéves
benne van valamennyi fontos filmemben.

És talán egy következőben is benne lesz? A Láthatatlan hídról van szó, ami Julie Orringer magyar szár-

mazású amerikai írónő regénye. A történet három,

munkaszolgálatot többször megjárt testvérről szól,
akik Konyáron születtek, egy Debrecen alatti kis faluban, illetve a háború pokláról, a szerelemről, a családot összetartó szeretetről. Fölröppent a hír, miszerint szeretné megfilmesíteni a regényt. Miért?

sem, hófehér lettem. Soha többet nem tudtam megnézni.

Ezt az operatőri közelséget tartja rendezőként is?

Régóta vágyom arra, hogy filmet csináljak arról, ahogy

Életpályájában nagy korszakváltást jelentett a rendezés.

A közelséget és a szeretetet. Közelről nézem a szereplő-

resztezik egymást, és hogy az események miként sodor-

Hogyan csöppent bele a Sorstalanság direktori székébe?

ket, és nem fülhallgatóval hallom a hangjukat. A Sorstalanság befutotta az egész világot, nagyon nagy sikerekkel. Ennek és operatőri múltamnak köszönhetem, hogy
rendezőként hívnak.

Ráadásul nem akármilyen filmhez: Claire Danes,

Vanessa Redgrave, Meryl Streep, Glenn Close, Natasha

Giuseppe Tornatore: Malena, forrás: filmdroid.hu

a magyarok a történelem által gerjesztett szélben keják az emberi sorsokat. És hogy a szeretet képessé tesz a

borzalmak túlélésére. Julie-vel a könyvbemutatón talál-

koztam. – Tudod, mi inspirált engem, amikor a könyvet

írtam? A Sorstalanság és A napfény íze – mondta, és
megölelt. A forgatókönyv elkészült, gondolatban a szereplőket is kiválasztottam…

Richardson… az Este című filmdráma káprázatos névso-

Mikorra tervezi a forgatást?

Az órák című regényéért Pulitzer-díjat kapott.

Egyelőre várok, finanszírozási gondok merültek fel. Ad-

Vanessa Redgrave-vel, aki előző este látta a Sorstalansá-

című könyvének megfilmesítésén.

ra. Az a Michael Cunningham írta a forgatókönyvet, aki
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életen át foglalkoztatja a XX. század. Filmtémákat te-

meg a filmet. – Tudtam, hogy érted, amit írtam, azt akarom,

hogy te rendezd – mondta ki a varázsmondatot. És felhívta

szonyban nem vagyok azzal, aki a kamera előtt áll, az a

egy régi történetet. Máriássy elküldött főiskolásként egy
Milyen volt a kapcsolata a világsztárokkal?

A közvetlenül a háború után született generációt egy

találkoztunk a lakásunkon, elmondtam, hogyan csinálnám

Belucci állt előttem meztelenül. Azt válaszoltam, hogy

után sírva köszönte meg, hogy ott lehetett.

vezető dramaturgjának, aki közölte, hogy Kertész Imre na-

gyon szeretne velem találkozni. Imre elhozta magával azt

ülték körbe az asztalt, derűsen társalogtunk erről-arról.

Boldogan jött Meryl Streep és Glenn Close, aki forgatás

got, úgy ültem le egy londoni szállodában először, hogy

fogta végig a kezemet. Ezer kérdése volt… Hosszasan beszéltünk arról, hogyan akarom megcsinálni az Estét. Ez

a film az ő búcsújáról szól, aki már az emlékeiből él és ab-

dig is dolgozom, például Germanus Gyula Bengáli tűz

Egyszer kéne egy filmet csinálnia arról, amiről a beszélgetésünk elején mesélt: sráckoráról, Óbudáról.

ból a pici jelenből, ami még van neki. Arról, hol tart ben-

Tudom… Kérdezik is, miért nincs már egy forgató-

mutatni. Szép, megható, regénybe illő beszélgetés volt.

kéne megírni.

ne a fájdalom, és mikor engedjük el. Ezt akartam megKérésére még játszott a filmben a síbalesetben meghalt

lánya, Natasha Richardson, külön jelenetet írattam neki.

könyv. Jó barátaimnak, Bereményinek vagy Spirónak

Váczy András
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séta

„Mellettünk lakott egy férfi, akinek volt egy házve-

hajú rendőr, aki őrködött, és elfordította a fejét. Így ke-

az Újlaki templomba. Anna néninek hívták, átadta a

múlva a házmesterné azt mondta a Ganz néninek, hogy

zetőnője, aki nagyon vallásos volt. Minden nap elment

Péntek Orsolya: Évszázadok hegy és folyó között

szobáját, bújtatott minket két napig” – mondja egyikük,

akit utána a téglagyárba hajtottak. „Az egyik rendőr

odaszólt nekem, hogy nem néz oda, ha akarok, menjek
el. De nem mertem” – meséli.

7. rész: A régi Óbuda halála

A Laktanya utcában lévő katonai kirendeltségen a

rendőrfőkapitány írnoka,
aki Kovács bácsiként szerepel az elbeszélésekben,
Gottlieb Gábort (későbbi

nevén Gulyás Ottót) és
Goldstein Tibit nappal az

íróasztalában, este a szeSorozatunk előző részében 1944 elején hagytuk el

Óbudát. Ez volt az az év, amelyben végleg megsemmisült az a magyar-német-zsidó mikroklíma, amely
Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre írásaiból még

voltak jellemzők. Egészen addig, amíg feltűntek az első
feliratok...

„Volt még egy osztálytársam a Kolosy téren, akinek

ismerős lehet.

az apja élelmiszerbolt-tulajdonos volt a Lajos utcában,

dagok. Náluk (Az Andauer családnál – a szerk.) a mama

gedek be. Menzer nevű volt az illető” – mondja egy

„Azt szokták mondani, hogy a zsidók nagyon gaz-

munkás volt a Goldberger gyárban, ezen kívül mosni
járt, hogy eltartsa a gyerekeit. Szamek Ani szüleinek a

Flórián mozival szemben volt egy nagy divatáru-üzletük.” – mondja egy név nélküli visszaemlékező abban

az interjúsorozatban, amely pár évvel ezelőtt virtuális

formában volt látható a 2B Galéria honlapján, és amely
az Óbudai Zsidó Elemi Iskola 1920 és 1944 közötti diák-

nála volt először kiírva, hogy zsidót és kutyát nem envisszaemlékező. Másokat leköptek, megvertek a csillag miatt. Gulyás Miklós ugyanakkor elmeséli, hogy

mivel apja megalázónak tartotta, hogy a hatóság által

meghatározott időpontban járjon a piacra, bevásárlásait
kifutófiújával végeztette, aki nem más volt, mint a Wer
macht óbudai német tisztje.

A németek bevonulásával aztán elszabadult a pokol.

jainak visszaemlékezéseiből állt.

„Óbudát erősen svábok lakták, úgynevezett Braunhax

Gulyás Miklós Óbudai utcák című visszaemlékezésé-

nék. De arra határozottan emlékszem, hogy amikor

Az osztálynyi egykori gyerek meséjét összevetve

vel jól kirajzolódik a negyvenes évekbeli óbudai élet –

az utolsó pillanatig békés együttélésről olvasva pedig
szinte hihetetlennek tűnik, ami a vészkorszakban történt. A mesélők egyöntetűen azt vallják, hogy a helyi

lakosság inkább szociális helyzet alapján rétegződött,

mint vallási-nemzetiségi alapon. Nem volt ritka a vegyes házasság sem: a Kolosy téren Rosenberg Zsigmond

háztartási boltjában a férfi zsidó, az asszony keresztény

volt, ugyanígy az Unger-kocsmában, a Galagonya utca
sarkán, ahol a feleség szintén keresztény volt. A területen nem volt gettó, a zsidó családok Óbuda belterületén

laktak. A visszaemlékezők szinte egyöntetűen vallják:
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az antiszemita megnyilvánulások 1944 előtt nem igazán

nes pincéjében bújtatta.
A történet folytatását már
Gottlieb Gábor öccse közli, a már többször idézett

5., a Nagyszombat utca 6., a Vörösvári út 56., a Flórián

tér 4. és a Szentendrei út 10. is –, majd egyeseket a hírhedt óbudai téglagyárakba és onnan a halálmenetekbe,
másokat a pesti gettóba irányítottak. Különös, hogy a
2B Galéria honlapján visszaemlékezők közt majdnem

ugyanannyian idézték fel a keretlegények arcát, mint
azokét, akik menteni próbáltak.

tak a gyilkosságok, míg másokat saját házukban lőttek

agyon. Weisz Katalin gyerekként a Körte utca sarkán lévő Vörösvári úti iskolából nézte végig, hogy

a szemben lévő oldalon

álló csillagos házban élő
Baron családot hogy mé-

szárolják le. „A 14 éves
Zsuzsit, a 18 éves Ervint,
a szülőket, a rokonokat:
egy halom volt a ház előtt.

vigyázzanak a két zsidó fiúra. „A zsidótlan Óbudán a

halottak közül, hallva nyöszörgését. Tometzre rászállt

hekusok a felszabadulásig bújtatták őket, valahol a Fő

térnél” – írja, míg az egyik bújtatott fiú megmaradt levelében meséli el, hogy nemcsak Kovács bácsi, de Palásty

Tometz doktor húzta ki a Zsinagóga előtt fölhalmozott
egy nyilas, hogy ne avatkozzon be, de Tometz orvosi
esküjére hivatkozva segített és életet mentett” – meséli.

A vészkorszak egyik legkülönösebb mentési kísér-

főhadnagy és egy Ese Erwin nevű őrmester is segített.

lete a szaléziakhoz kötődik. Amikor menetben terelték

lomra jutása után a zsidó házakban rendszeressé váltak

gítő Szűz Mária-templomnál rendszeresen belehajtott

Nem volt mindenki ilyen szerencsés. Szálasi hata-

a nyilas razziák, 1944 októberének végén pedig Óbudát
hivatalosan „zsidótlanították”.

A zsidók begyűjtését már korábban megkezdték: az

amely az iskola épülete volt. Javarészt nőket tereltek

tebbet a Laktanya utcában, de zsidó ház volt a Perc utca

A nyilasok Óbudán is többeket a Dunába lőttek: a

Tímár utcai partszakasz volt az, ahol rendszeresek vol-

Baronék egyetlen túlélő rokonát, Kiss Arankát később

tért a Felvidékre, megkérte az óbudai rendőrséget, hogy

1944. március 19-én bevonultak a németek, és az Árpád

után hamar kijelölték a csillagos házakat – a leghírhed-

akkor följelenti a körzetnél” – meséli.

Gulyás Miklós, aki leírja: amikor Kovács bácsi vissza-

egyik túlélő elmondta, hogy 1944 nyarának végén már

– meséli Kramer Vera. A csillagviselés kötelezővé tétele

ezt a zsidó gyereket vigye be a gettóba, mert ha nem,

A templom nyitott ajtaján át ekkor,
aki tudott, berohant, a menekülőket pedig
a szerzetesek engedték ki a túlsó oldalra,
a Kiscelli utcára a szomszéd
gyermekotthonon keresztül.
A szalézi rendfőnököt, Kiss Mihály atyát
a nyilasok ezért halálra kínozták.

lerek. Nem voltak valamennyien antiszemiták, túloz-

fejedelem útján vonultak, óriási éljenzés fogadta őket.”

rültem a Ganz nénihez a Kiskorona utcába, ahol egy hét

beterelték őket a Zichy utca 9. szám alatti gyűjtőházba,
össze, hiszen a férfiakat már elvitték munkaszolgála-

tosként. „Utána megint jöttek a nyilasok és a rendőrök,
akik a Zichy utca 9.-ből transzportot állítottak össze a

téglagyárig, onnan pedig nyugat felé. Én akkor hétéves

voltam. Anyám megbeszélte az egyik keresztény nővel,
hogy ha a zsidókat elviszik, akkor bujtasson el. (…) Egyszer csak megjelent Ganz néni, és az anyám kilökött a

sorból a Ganz nénihez a járdára. A Ganz néni megfogta
a kezemet. Anyám később, a háború után, 46 végén, 47
elején, amikor hazajött a mauthauseni koncentrációs tá-

a zsidókat a téglagyárak felé, a Bécsi út sarkán lévő Seegy autó a menetbe. A templom nyitott ajtaján át ekkor,

aki tudott, berohant, a menekülőket pedig a szerzetesek

engedték ki a túlsó oldalra, a Kiscelli utcára a szomszéd
gyermekotthonon keresztül. A szalézi rendfőnököt,
Kiss Mihály atyát a nyilasok ezért halálra kínozták.

Akárhányan is voltak azok, akik az életük árán is mentettek, a többség végignézte a „zsidótlanítást”. 1944 te-

lére, ’45 tavaszára Óbuda zsidó lakossága gyakorlatilag
eltűnt. Akik maradtak – magyarok, németek –, azokra
pedig az ostrom jött. 1944. december 28-án jelentek meg
az első szovjet katonák a Kórház utcában.

(Előző számunkban Gálosfai Jenőné nevét hibásan írtuk.

Az érintettől és az olvasóktól is elnézést kérünk. A szerk.)

borból, mesélte, hogy ezt a jelenetet látta egy idős, ősz
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Város

Horváth Gabriella: San Marco hercegné hagyatéka

ahol a 48. szám alatt kezdte meg működését 1975 szep-

pítója is azonos, gyakran összemosódik a köztudatban

Főiskolai Kara a korábbi középfokú oktatási intézmény

lasztva tisztázni rendeltetésüket.

temberében az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi
épületében. 2008-óta a Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciá-

lis Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon kapott méltó
helyet az évszádos múltra visszatekintő, szépen
felújított épületegyüttesben.

Az épület története összefonódik egy fő-

nemesi család életével, akinek a nevét ma
is őrzik az utcatáblák. Nagyszentmiklósi
Nákó Mileva grófnő Macedóniából származó és az akkori Magyarország déli ré-

szére költözött családban született 1837.

augusztus 30-án. Amikor eladósorba ke-

rült, Capece Zurló Gyula nápolyi kamarás

kérte meg a kezét, aki a San Marco hercege cí-

met viselte. A házasság létre is jött, ám gyermekük

az intézetek neve, funkciója. Ezért szeretnénk különvá-

Bűnbánó nők menedéke
A Jó Pásztor nővérek magyarországi meg-

Előbb a Jó Pásztor Házat a hozzá tartozó templommal

(jelenleg Szőlő utca, illetve Zápor utcai bejárattal), majd
a gyógyíthatatlan betegek számára az Irgalom Házát.

szakapta az eredeti területet és a fennmaradt épületeket.

eredményeket értek el. A menedékházat nem tekintet-

Marco hercegné szeretett volna létre-

ték végleges otthonuknak, növendékeik 3, 4, 5 év múlva

hozni egy menedéket azon leányok és

visszatérhettek a világi életbe.

nők számára, akik miután rendezetlen

A Házban cseléd nem volt, minden házimunkát az

életet éltek, megtérve bűnbánatot akar-

nak tartani. E célból Budapest III. kerü-

letében megvásárolt egy kb. 4100 négy-

zetméter nagyságú telket, s azon egy szép

házat épített pincével, két emelettel, manzárd-

nyük szabályzata szerint olyan bűnbánó leányokat

telken két egymástól független intézményt hozott létre.

delme. A nevelés terén a nővérek világszerte jelentős

képpen örökítette meg: „Őfelsége San

Férje halála után a hercegné jótékonysági céllal meg-

ten, a Bécsi út és a Szőlő utca között. Ezen a nagyméretű

évi IV. törvény alapján – amely a lelkiismereti és vallás-

rendű (rangú), állapotú nők nevelése és szociális vé-

Angersi-anyaház Évkönyve a következő-

dal és padlással. Őfensége mindezt a Jó Pásztor nő-

vett egy három katasztrális holdnyi területet Budapes-

A Jó Pásztor generáció feladata: bármilyen korú és

telepedését 1892. július 31-i időponttal az

nem született. A herceg, aki sokat betegeskedett, 59 éves
korában halt meg az ausztriai Bad Ischlben1888-ban.
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Mivel a két intézet egymás közelében működött, ala-

vérek rendelkezésére bocsátotta, hogy ezek intézméés nőket fogadjanak be és neveljenek, akik ide vissza
akarnak vonulni. A házat a nemes alapító rendezte
be 6 nővér és 30 penitens számára.”

Mivel a ház néhány év elteltével már kicsinek bizo-

nyult, a hercegasszony 1903-ban újabb pavilont építtetett a kertben, ahol 200 növendék nevelését végezték.

ott lakók, a szerzetesnők és a növendékek végeztek.

Fotó: Szász Marcell, archív képek: irgalom háza

Óbuda egyik legszebb utcája a szép nevű San Marco,

szabadságról, valamint az egyházról szól – a rend vis�-

Az Irgalom Háza
A másik nagy intézet, az „Irgalom Háza” kórházként

Külön munkateremben kézimunkával foglalkoztak:

működött. A telek vásárlására utaló első kérelmet az Esz-

seruhák hímzése, illetve más intézetek, többek között

megbízásából íródott Vaszary Kolos Hercegprímás Úr-

fehérneművarrás, csipkekészítés, szőnyegszövés, mikórházak részére foltozást, javítást végeztek. A kézimunkán kívül a kertek művelését is közösen végezték.

Az épületegyüttes később még egy kis monostorral, a
Magdolna házzal bővült. Itt azok a Magdolna nővérek

éltek, akik „egészen Istennek és szolgálatának” akarták adni magukat.

A II. világháború alatt a zárdát és a hozzá tartozó

templomot bombatalálat érte. A zárda helyén, illetve

kertjében átmeneti leánynevelő intézetet létesítettek
1950-ben, majd fiú nevelőintézetként működött. Az 1990.

tergomi Prímási Levéltár őrzi, mely San Marco hercegné
nak. A felterjesztés szerint az alapító a plébánia területén

gyógyíthatatlan betegek részére menedékhelyet szeretne
létesíteni. A kérelemhez helyszínrajzot csatoltak, vala-

mint az alapítványi oklevelet és az Igazgató Bizottsági
tagok névsorát és adatait. Az Alapítvány Főfelügyeletét

az alapító rendelkezése értelmében Magyarország Bíboros Hercegprímása gyakorolná.

A ház alapítványi okiratát a hercegné 1900 nyarán

írta alá Nagykomlóson, majd Balatonfüreden Vaszary
Kolos hercegprímás hagyta jóvá. Az eredeti, kutyanyelv
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE
A Magyar Kath. Egyház 900-ik évfordulójára
boldolgult szülei és férje kegyeletes emlékére
gyógyíthatatlan betegek számára alapította e menedékházat özv. San Marco hercegné, szül: Nagyszentmiklósi Nákó Miléva. (1900)

Boldogok az irgalmasok, mert ők Irgalmasságot
nyernek. Sz. Máté 5. 7.

formájú, barna és piros tintával, kézzel írott okiratot az
épület előterében zárókővel együtt helyezték el 1901.
október 30-án. Az épület átépítése során az alapítólevél

1975-ben az Orvostörténeti Múzeumba került. Másolata

személyzet, itt volt az iroda és a nappali, valamint az
istentiszteleteket végző és a lelki gondozást ellátó pap,

továbbá néhány világi kisegítő lakása is. Az alagsorban
működött a konyha a hozzá tartozó kisegítő helyiségek-

kel. Az udvarban külön épületben történt a mosás, és itt
voltak a gazdasági épületek is.

A kórházi rész eredetileg 4 betegosztályból állt. Az

első emeleten két 25 ágyas kórteremben helyezték el a

nőket, a második emeleten hasonló létszámban és megosztásban a férfiakat. Későbbi feljegyzések szerint egy 20

ágyas teremben a született gyengeelméjűek éltek, a gye-

rekek, valamint azon betegek, akik a többiek ápolásában
még tudtak segíteni. A betegek és a különböző felszerelések szállítására az épületben felvonó működött.

Az intézet központi részét a kápolna foglalta el,

és az új zárókő az épület főbejáratánál található.

melynek ablakait mindkét szinten nyithatóan alakították

talmazza. „Alulírott özv. San Marco hercegné, szüle-

szertartásokon, azokba be tudtak kapcsolódni. A kápol-

Az intézmény célját az alapítólevel első pontja tar-

tett Nagyszentmiklósi Nákó Miléva Istenben boldogult

szüleim és áldott emlékezetű kedves férjem emlékére,
a keresztény egyház 1900 éves s a magyar katolikus
egyház 900 éves fennállásának ünnepe iránt táplált kegyeletéből ezennel jótékony célú alapítványt teszek „Ir-

galom Háza” elnevezés alatt, gyógyíthatatlan betegek
részére Budapesten létesítendő menedékhely felállítása

céljából. Nemzetiségi és valláskülönbség nélkül, csakis
teljesen szegények ingyen vétessenek fel, tehát olya-

ki, így a kórteremben fekvő betegek is részt vehettek a
na színes ablakai és a mennyezet freskói jó állapotban

vannak. A freskók a négy evangélistát, Mátét, Jánost, Lukácsot és Márkot ábrázolják. A kápolna boltívei, oszlopdíszei s a kórus festett motívumai is eredetiek. Megjegyzendő, hogy a kápolna kitűnő akusztikával rendelkezik.
Az épületben még most is szép régi, eredeti részleteket

találhatunk másutt is, mint pl. a lépcsőház díszrácsai,
szellőzőrácsok.

Az előcsarnokban valamikor egy nagyméretű Pieta

nok, akik családjuk körében szorult anyagi helyeztük

állt, mely az 1900-as párizsi világkiállításról származott.

sülhetnek. Ki vannak zárva ennél fogva azok, akik elég

de mivel híveinek nem tetszett, a kórháznak ajándékoz-

miatt megfelelő ápolásban és gondozásban nem részevagyonosak arra, hogy más intézetben, vagy másként
ápoltassanak.”

Az Irgalom Háza 2200 négyzetméter területű telken

épült fel. A terveket „Jordán építész” készítette el, és Hofhauser Elek építőmester 300.000 korona értékben „Ottó

Adolf, a hercegné gazdasági tanácsosának felügyelete

Eredetileg egy Borsod megyei plébános hozta falujának,

ta. A szobor jelenleg az Óbudai Szent Péter és Pál templomban található. Az épület tehát alapításakor az akkori

igényeknek és kitűzött céljának színvonalasan megfelelt.
Ma is reprezentatív hatást kelt, és műemlék jelleggel tartják nyilván.

Kohl Medárd püspök 1901. április 23-án az Igazgató

alatt hajtotta végre.”

Bizottsági Tagok és a magyar királyi belügyminisztéri-

forduló hagyományos stílusában épült. 1919 márciusá-

az intézetet, amely ekkor már 100 ággyal rendelkezett.

Az épület magasföldszintes és kétemeletes, a század-

ban az Új Lap így írt róla: „Óbuda egyik legszebb szeg-

letében, a San Marco utcában az ütött-kopott vityillók

tömkelegéből mint a templom, az emberi irgalmasság
temploma emelkedik ki a maga egyszerű komolyságával, az Irgalom Háza.”

36

A magasföldszinti részben kapott helyet az ápoló

um képviselője jelenlétében ünnepélyesen megáldotta
A megnyitáskor a kórházban 18 beteg nyert elhelyezést.
Erről az eseményről az 1902-es Bucsánszky-féle Nagy

Képes Naptár is megemlékezett, felvillantva az intézet
későbbi perspektíváját is: „A hatalmas háromemeletes

épület központját a kápolna foglalja el. Attól jobbra és
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balra helyezkednek el a betegek termei, amelyekbe 100

betegsége kevésbé súlyos természetű.” „A betegek felvéte-

is. A betegek felvétele iránti véleményezéssel igazgató

szaporodása követelni fogja és adakozások útján a szük-

mely szerint őket más kórházba nem vették fel.” Kizárja

Diescher Ferenc volt, a betegek kezelőorvosa pedig Dr.

egyén helyezhető el. Ha azonban a betegek számának
séges költség rendelkezésre áll, a főépületet két oldalt
egy-egy szárnnyal kiegészítik, hogy a menedékházba
még 100 beteget lehessen felvenni.” A nagy bővítésre sohasem került sor, de 1919-ben már 120 ággyal működött
a kórház.

A hercegnén kívül ún. „ágyalapítvánnyal” mások is

hozzájárultak az intézet működéséhez. Az alapítványok

összege kezdetben 10.000, majd 12.000 korona volt. Az
ágyalapítók természetesen a helyekre kijelölési jogot gyakorolhattak. Az alapító célját megörökítő és az ágyalapí-

le állapotokat igazoló orvosi bizonyítvánnyal lehetséges,
viszont az okirat az:
•

elmebetegeket,

•

a fertőző, ragályos betegeket,

•
•
•

elmezavarral egybekötött epilepsziában szenvedőket,
a buja kórosokat,

a hülyéket és az idiótákat.

Azokat a betegeket, akikről ápolás közben kiderült, hogy

gyógyíthatók, illetve magaviseletük vagy egyéb okok

miatt bennmaradásuk a többi beteg ápolását hátráltatja,

tagsági minőségben is megbízott orvos 1901-ben Dr.

mas testvérek Grazban székelő tartományi főnöknője

Tauszk Ferenc egyetemi magántanár. Később az intézet

gyar és német nyelven – a nővérek feladatait és a Ház

orvosi teendőit a Szent Margit Kórház orvosai látták el.
Az utolsó Dr. Czimbecz László főorvos volt.

Az intézmény fő feladatát az ápolás jelentette. Ezt a

legfontosabb tevékenységet a Paulai Szent Vincéről elne-

vezett irgalmas nővérek gyakorolták. Létszámuk változó
volt, mintegy 12–20 fő. Világi ápolót nem foglalkoztatott
az intézet, csupán néhány kisegítőt.

A rend magyarországi tartományi központja

az intézetből eltávolították.

Budapesten, a Ménesi úton volt. A nővérek itt

az épület homlokzatán volt elhelyezve. (Az ágyalapítók

ták. Az alapítványi menedékház és az alapítványi va-

tartózkodtak. A szemináriumban ez alatt

1909 májusában az alapító okirathoz „kiegészítő

Bizottság feladata volt. Az intézet költségvetésében a

tók névsorát rögzítő két fekete márványtábla eredetileg
között szerepel Ferenc József császár is.)

pontozatokat” csatoltak, majd 1910-ben „Módosító alapszabályt” hagytak jóvá. Ezzel az ápoltakkal kapcsolatos
feltételeket pontosabban határozták meg, illetve azokat

szigorították: „A felvételre alkalmas betegek közül is elsőséggel azok bírnak, kiket bajuk állandóan az ágyhoz
köt, így ápolásra inkább rászorulnak, mint azok, akiknek

A Ház gyakorlati működését is pontosan szabályoz-

gyon igazgatása és felügyelete egy öttagú Igazgatósági
betegek tartási és ápolási költsége az 1901-es adatok szerint 400 korona. A ház kiadásainak fedezéséhez, illetve

bővítés céljára az alapító rendelkezése szerint gyűjtéseket rendezhettek. Ezzel a joggal főként az 1920-as években éltek. A Bizottság feladatai közé tartozott az orvo-

sok kiválasztása, azok alkalmasságának megállapítása

kapták az első kiképzést, és ott egy évig
az elöljárók és közvetlenül az igazgató főnöknő megfigyelte a növendékeket, hogy
alkalmasak-e a rendi szellem elsajátítására. Egy év után különböző rendházakba kerülve öt évig kellett dolgozniuk s
bizonyítaniuk a rend szolgálatát.
A fogadalomtétel a belépéstől
számított ötödik évben történt egyszerű keretek között.

Ez nem volt örök fogadalom,

minden évben meg kellett

újítani a főnöknő előtt. A rendi

intézkedés a nővérek védelmében

történt: amennyiben nem bírják a rendkívül

között létrejött szerződés részletesen tartalmazza – maműködésének feltételeit. A szerződés szerint az Irgalom
Háza főnöknője a mellérendelt testvérekkel az Igazgató

Bizottságtól teljesen függetlenül és önállóan dolgozott.
Az Irgalom Háza főnöknőjének feladatai közé tartozott a
betegek ápolásához szükséges létszám biztosítása, a betegfelvételi könyv vezetése, a pénzadományok átvétele,

valamint az általános adminisztrációs teendők ellátása. Az adományokat az alapító által megnevezett Magyar Földintézet pénztárába kellett befi-

zetni, erről a főnöknő az Igazgató Bizottság
elnökének elszámolással tartozott. A főnővér a betegápolásra és a házi teendőkre alkalmas irgalmas testvér jelölteket
felvehetett.

A szerződés értelmében a nővérek,

akiket Irgalmas Nénéknek, illetve
Szürke Nénéknek is neveztek, a
betegápolás fejében teljes ellátásban részesültek. Ebbe tartozott: a bútorzattal berendezett lakás, a világítás, a fűtés,

asztal- és ágyneműhasználat,

a törülköző, a ruhanemű és az

élelmezés. Évi 168 korona illette

meg őket. A nővérek a földszinten közös

nehéz munkát, lehetőségük legyen más közösségben

hálószobában laktak, melyhez nappali, iroda és egy für-

Ebben a rendben négy fogadalom létezik: szegénység,

megörökítő nagyméretű olajfestmény függött, mely sor-

más jellegű tevékenységet folytatni.

tisztaság, engedelmesség, szolgálat. Kötelességük minden emberi nyomorúságon segíteni – ennek tükrében idé-

dőszoba tartozott. A nappali falán San Marco hercegnét
sáról sajnos semmit nem sikerült felderíteni.

A nővérek szinte emberfeletti munkát végeztek. Az

zet az egyik nővér vallomásából: „Kell a szegénység olyan

élet fintora, hogy a kórház első halottja még a megnyitás

kell a tisztesség a családon belül, munkahelyen belül és

Hogyan látták ezt a munkát a kívülállók? Az Est 1920.

értelemben, hogy ne legyünk harácsolók. Kell a tisztaság,

előtt Unger Flóra irgalmas testvér volt.

kell az engedelmesség: törvények mindenütt vannak, és

február 5-i számában megjelent tudósítás szerint: „Átlag

gyedik fogadalmunk a szegénység szolgálata. Semmink

nem gyógyulnak meg, egyedüli orvosság számukra a

azoknak eleget kell tenni, másképp nincs rend. A mi nesem volt, amit magunkénak mondhattunk volna. Mindenre úgy kellett vigyázni, hogy az tartson minél tovább.

Nem dobtuk el azonnal a holmit, ha már egy kicsit hibás

volt. Megjavítottuk. Volt egy köznapi ruhánk és volt egy
ünneplő ruhánk. Az kitartott a halálig.”
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A hercegné és a Paulai Szt. Vincéről nevezett irgal-

50 embert tesznek tisztába minden két órában. A sebek

koporsó. Ekkor 134 olyan beteget ápoltak, akikre a halál

várt. Az Irgalom Házából csak egy út van, az, amely az
Óbudai temetőbe vezet, mégis százakra tehető azoknak

a száma, akik a havi 1–2 üresedő helyre várnak… Borzasztó érzés a halálra ítélt emberek között menni, akik
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saját életük alakulásáról.

Az Irgalom Házában az irgalmasság gyakorlásának

Ő Cs. És Ap. Kir. Felsége I. Ferencz József

nemes gondolata a gyakorlatban is megvalósult, de a XX.

San Marco Herczegné, Nagyszentmiklósi Nákó

ték. A kórház működése az I. világháború után került

Forster Gyuláné Luczenbacher Erzsébet

kapcsolata megszakadt az intézettel. Az alapítványok is

Vaszary Kolos Bíboros Herczeg-Prímás, Érsek
Miléva

Nezettei És Boronkai Boronkay Mária És Ilona

Császka György Kalocsai Érsek És A Kalocsai
Káptalan

Gróf Andrássy Dénesné Francziska

Liptó-Teplai Dvornikovich Celestina Emlékére
Báró Hornig Károly Veszprémi Püspök

Gróf Wenckheim Dénesné Sz. Wenckheim Rika
Grófnő

Gróf Zichy Nep. Jánosné Kray Irma Bárónő
Mayer Károly Cs. És Kir. Számtanácsos

Staffenberger István Emlékére Leánya, Mária

Horváth Ferencz Pénzügyigazgató Emlékére Nővére, Júlia

Natter Ferencz És Neje, Török Emília, Andor Fiuk
Emlékére

Gróf Wenckheim Frigyesné Sz. Wenckheim
Krisztina Grófnő

Báró Wodianer Albertné Sz. Atzél Zsófia

legnagyobb része tehetetlenül, mozdulatlanul fekszik az
ágyán. Van olyan, aki 19 éve fekszik itt… Az emeleten

vannak a férfitermek, az egyikben a háború munkájaként száz százalékos rokkant katonák. Ezek a betegek
kint pár nap alatt elpusztulnának.”

Ezek az önfeláldozó nővérek megérdemlik, hogy leg-

alább néhányukat név szerint is megemlítsük. Az önálló
szerzetesi közösség vezetője alapításkor Norberta főnő-

század változásai, viharai ezt az intézményt sem kímél-

először veszélybe. A hercegné megszállt területen élt, és
megszűntek, a tőkét 1919-ben elköltötték, így kölcsönökből éltek. Érdekes, hogy a Tanácsköztársaság idején ez

a kórház volt az egyetlen, ahol meghagyták azokat az
apácákat is, akik nem léptek ki a rendből. Nem találtak

ugyanis senkit, aki e betegek ápolására vállalkozott volna – egy munkanap után minden civil ápoló megszökött.

A már idézett újságcikk felhívja a figyelmet az intézmény szorult helyzetére is, az alcíme a következő: „Ha

gyors segítség nem érkezik, utcára kerülnek a gyógyíthatatlan betegek.” Ekkor szervezték meg az első gyűjtéseket, és külföldi missziótól kapott adományból fizethet-

ték ki adósságaikat. Segített, hogy a betegek egy része
járadékkal rendelkezett, így ők saját költségeikhez hozzá
tudtak járulni. 1926-tól az intézet ismét működőképes
lett, az alapító hercegnő halála után a ház fenntartása és
irányítása az alapítványi társulat kezébe került.

A II. világháború idején, a bombázások alatt a betege-

változások következtek be. A Népköztársaság Elnöki Ta-

számol be: „Az épület egyik sarokrészét kisebb bomba-

betegek Irgalom Háza elnevezésű és célú alapítványát

vetkeztében keletkezett károkról egy 1945-ös feljegyzés
találat érte, mely a tetőzetet teljesen tönkretette, és a felső

emeleti szobákat részben megrongálta. A lépcsőház erősen megsérült, valamennyi ablaküveg betörött. A kápolna

3x12 m-es nagyméretű mozaik ablaka a külső védőüveggel együtt teljesen tönkrement. Mindkét felvonó (személy,

teher) használhatatlanná vált. A gazdasági épületek leégtek, állatokkal, kocsikkal, takarmánnyal együtt.”

Az ostrom alatt elvesztett 29 beteget az intézet udva-

rán, a helyeket megjelölve ideiglenesen eltemették, majd

zés szerint Pallatin Teréz nővért iktatták be utolsóként.

tek végleges nyughelyükre.

Ugyanekkor helyettesként Párvi Lucia nővért osztották

A következő években az intézmény életében is nagy

ket az alagsorban helyezték el és ápolták. Az ostrom kö-

vér volt, majd Josephin, Leopoldina, Leontin és Notbung
főnővérek következtek. Egy 1944. április 15-i feljegy-

a háborús események után az Óbudai temetőben kerülA háború utáni újraindulásoz a Népjóléti Miniszté-

nácsának egy 1949-es rendelete alapján a gyógyíthatatlan

tán olyan közfeladattá vált, amelynek megvalósításáról
a legcélszerűbben Budapest főváros tud gondoskodni.”

Az alapítvány vagyonát a főváros tulajdonába adták át.

Velics Ferdinanda nővér, tartományfőnöknő kérte a fenti határozat visszavonását. A kérésnek nem adtak helyt.

A betegek egy részét különböző kórházakban helyezték

készülő fiatalok és oktatóik foglalták el. Az ő szolgálatuk

lítottságot. A főiskola elköltözése után, 2008 óta az épületben a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfej-

lesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
kapott helyet, ahol méltón folytatják elődeik munkáját.

A San Marco házaspár végső nyughelye – akaratuk-

el az ország különböző városaiban (Szentgotthárd, Má-

nak megfelelően – az általuk alapított másik intézmény, a

maradókról egy ideig világi ápolók gondoskodtak. 1950.

Házhoz tartozó Szőlő utcai templom. Ennek kriptájában ta-

riapócs, Budapesten a VIII. kerületi Kun utca), az otthon-

letben az Egészségügyi Minisztérium felügyelete és

jas volt, akik főleg háborús sérüléseik miatt kerültek ide.

elhelyezést. Ennek a középfokú oktatásnak a formája és

kaptak. Ebben az időben a betegek jó része MÁV nyugdí-

A gyógyíthatatlan betegek és haldoklók helyét az

más jellegű ugyan, de nem nélkülözheti a humánus beál-

1 vagon burgonya hozzájárulás mellett egyéb segítséget is

déséről és életéről, a betegek felvételéről és ápolásáról, a

tűzés, az intézmény főiskolai rangot kapott.

alapítvány rendeltetett, a megváltozott viszonyok foly-

vetkező: „Az a cél, melynek szolgálatára a tárgyban írt

szolgáló Vincések közül. A Jászberényi Szeretetotthonban vele személyesen is beszélgethettünk a Ház műkö-

év után, 1975-ben végre megvalósult a régi vágy és célki-

egészségügy különböző területein történő helytállásra

riumtól 4.000 pengőhöz jutottak, az esztergomi egyházi
szervektől pedig az évente szokásos 3 vagon hasábfa és

tartalma a későbbi években többször módosult, míg 22

megszüntették. A megszüntető határozat indoklása a kö-

be. Az ő neve azért is érdemel említést, mert e tanulmány

készítésekor ő volt az egyetlen még élő nővér a házban
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háborús idők gondjairól, gazdasági nehézségeiről, illetve

május 16-án a rendet is feloszlatták.

1953-ban a kórházi jelleg végleg megszűnt. Az épü-

irányítása mellett meginduló orvossegédképzés nyert

ma ismét eredeti céljának megfelelően működő Jó Pásztor

lálható a hercegi pár két fém szarkofágja. Itt olvashatók személyes adataik, itt látható a család címere és az emlékfelirat

is. Ezt a helyet a hívők és érdeklődők egyaránt felkereshetik. Megérdemlik tiszteletünket és megemlékezésünket.

(A szerző nyugalmazott főiskolai docens)
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– A Fővárosi Képtár gyűjteményével kapcsolatban sze-

Tervezete lényege az volt, hogy el kell oszlatni azt a

meg Róka Enikő művészettörténész, a Fővárosi Képtár

száraz, nyomasztó és humortalan az élet. Azt igyekezett

rettem volna valamit dolgozni. Másfél éve keresett

igazgatója. Azt mondta, jó lenne közösen kiagyalni egy

Bernáth Aurél és Déry Tibor találkozása a Kiscelli kastélyban

projektet – mesélte Gróf Ferenc képzőművész a Kiscelli

Múzeumban, a Mutató nélkül címet viselő kiállításon,
Bernáth Aurél 1958-as Brüsszeli Világkiállításra készített

Beszélgetés Gróf Ferenc képzőművésszel és Róka Enikő művészettörténésszel

pannója előtt. Gróf Ferenc 2001-en diplomázott a Képzőművészeti egyetemen, és még abban az évben kiköltö-

zött Párizsba, ahol azóta is él és alkot. Franciaországban

A nagy sikerre való tekintettel egy hónappal meghosszabbították, így január közepéig látható volt a Kiscelli Múze-

a Société Realiste nevű alkotói társulatban vívott ki euró-

umban létrehozott Mutató nélkül. G. A. úr X-ben című kiállítás, amely tavaly év végén nyílt meg. A kiállítás Déry

pai elismertséget. – Két éve befejeztük a közös munkát –

Tibor író és Bernáth Aurél festőművész 1958-as alkotásait állította párhuzamba.

mesélte a művész, aki azért is örült az óbudai meghívásnak, mert ez új fejezetet jelent szakmai pályafutásában.

– Az első alkalommal, amikor Enikő körbevezetett a rak-

tár rejtett zugaiban, valahogy hívogatott a látványa egy
hatalmas halomba pakolt raklapszerű tárgynak. Kérdeztem, mi az, Enikő pedig azt válaszolta, hogy Bernáth Aurél műve, amit az 1958-as Büsszeli Világkiállításra készí-

tett. Ez egy nagyon izgalmas téma – kapcsoltam azonnal,
mozduljunk rá! – folytatta a kiállítás történetét a művész.

– Elkezdtünk gondolkodni, hogyan lehetne „megmozdítani” ezt a munkát. Tavaly februárban estünk neki a
kupacnak, akkor tudtuk először megnézni, mi is van

benne. Fogalmunk sem volt, milyen állapotban van, mit
tudunk vele kezdeni.

Időközben csatlakozott hozzánk Mélyi József is kurá
torként, Enikő mint projektvezető vett részt a munkában,

ami óriási segítséget jelentett, hiszen ő már korábban is
mélyrehatóan foglalkozott az 1958-as magyar pavilon

történetével. Nagyon jól működő csapat jött létre – folytatta Gróf Ferenc az előzmények ismertetését.

– A hatalmas festmény a Nagy Imre kivégzésének évében rendezett, Expo Brüsszel 1958 nevű világkiállítás
magyar pavilonjának egyik homlokzatát díszítette –
mondta el Róka Enikő. Maga a kép és a kiállításon való

részvétel is azt bizonyítja, mennyire fontos volt az 1956os forradalom után megalakult Kádár-kormány számára az orosz tankokkal a magyarokra oktrojált rendszer

fotó: Csáky Balázs

nemzetközi és hazai legitimálása. A tervezési munkála-
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tokat már 1956-ban elkezdték. Ez a folyamat a forradalmi események miatt félbeszakadt, ám 1957 januárjában
kormánydöntés született arról, hogy Magyarország

részt vesz a világkiállításon. A magyar pavilon te-

matikus forgatókönyvét Boldizsár Iván író készítette.

nyugati vélekedést, miszerint a szocialista országokban

megfogalmazni, hogy mit is adott és ad Magyarország a
nagyvilágnak. Fontos szerepet szánt a kortárs képzőművészeknek is. Az orosz és az amerikai pavilon között,

az Egyesült Arab Köztársaság pavilonja mögött elhelyezett magyar épületet Gádoros Lajos építész tervezte. Az

épület és az ott szereplő művek többsége is a szocialista
realizmus által meghatározott esztétikai irányelvekhez
képest modernebb szemléletet tükrözött. Bernáth művét
azóta egyszer sem állították ki.

– Bernáth hatvanhat darab egy négyzetméteres alumínium lapot erősített fel egy tartószerkezetre, és erre festette rá a kompozíciót. Ahogyan pakolásztuk a lapokat,
beugrott, hogy a festmény és Déry Tibor G. A. úr X-ben

című regénye között egyértelmű rezonancia van, annál
is inkább, mivel az „államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés vezetése miatt” kilenc évre elítélt író 1958-

ban kezdte el írni disztópikus regényét a váci börtönkórházban – folytatta Gróf. – A történet színhelye egy

különös város, ami egyszerre épül és pusztul, a lakók folyamatos langyos jókedvben élik mindennapjaikat, a tárgyi, urbanisztikai valóságtól gyakorlatilag függetlenedve. Ez egy olyan város, ahol minden egyes állítás azonnal

megkérdőjeleződik és meg is cáfolódik. A regény eredeti

címe Órák mutató nélkül lett volna, a regényben öt-hat
helyen szerepel olyan szituáció, ahol ilyen csonka órák
megjelennek. Ezért lett a kiállítás címe: Mutató nélkül.

A termek falán a regény zsugorított változata szerepelt,
elsősorban a várost leíró részek, illetve jellegzetes párbeszédek. Időtlen folyamat, mint egyfajta folyó, illetve

– Déry szavaival – folyó által görgetett kavics. A szövegfolyam 66 részből áll, mivel ennyi festett elemből áll a
Bernáth-pannó.

Az első teremben látható volt Gróf Ferenc szobra, egy
mutató nélküli napóra, ami X városának logikáját követve többszörösen is használhatatlan, hiszen ebbe a terembe semmiféle természetes fény nem jut el. Az óra mögött
volt látható a napóra értelmezési kulcsa.

A bevezető táblán válogatott szövegek szerepeltek,
köztük Bernáth levele, melyben leírta, miért nem engedélyezi a pannó reprodukálását, mellette Déry Tibor

a regényéhez írt előszava és két életrajz a kiállítás szereplőiről.
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A falon két szöveg volt található. Déry könyve elősza-

A múzeum gyűjteményében található az a vázlat is, amit

négyzetméteres pannó fémes felületén a budai oldal kön�-

helyettessé 1957-ben kinevezett Aczél György felügyelte,

szabadság! Te szülj nekem rendet,/ jó szóval oktasd,

kép bizonyos elemeit Bernáth Aurél kihagyta, nem tud-

elegáns kiránduló figurák látványa éles ellentétben áll a

olyan művészek kaphattak megbízatást, mint Domanovsz-

vában József Attila Levegőt című versét idézi: „Jöjj el,
játszani is engedd/ szép komoly fiadat.” Gróf megváltoztatta a klasszikus idézet szavainak sorrendjét, pon-

tosabban ABC sorba rendezte őket. Így a következő

szöveg keletkezett: „Elengedd fiadat is játszani, jó jöjj,
komoly nekem oktasd rendet, szabadság szép szó vagy,

szülj te.” Ezzel mintegy megelőlegezi a Bernáth-pannó
dekonstruálását.

– Az eredeti mű természetesen Budapesten készült el,

ezért a brüsszeli összeszerelést könnyítendő a hátlapokat számokkal és betűkkel látták el – magyarázta a

művész. – Az eredeti összeállítás függőleges oszlopok
szerint történt, mi ezt átrendeztük vízszintes irányba az
X-i logikát követve.
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szintén Bernáth Aurél készített. Ezen is látszik, hogy a

juk miért. Két fotót találtunk az eredeti műről, ott is hi-

ányzik hat elem. Lehet látni, hogy Bernáth egy tipikus
Budapest látképet festett meg. Az előtérben békésen sétáló embereket látunk, ennek a jelenetnek a hátterében

bontakozik ki a város. Ez a perspektíva nem ismeretlen,

már a XIX. század elején megjelent egy Petrich András
által készített ábrázoláson.

Amikor idén februárban a templomtérben kicsomagolták a kép elemeit, kiderült, hogy az egy négyzetméteres

alumínium lapokra festett mű (a szovjet-magyar alumíniumipar fontosságát kiemelendő választották az anyagot) a körülményekhez képest meglepően jó állapotban
vészelte át az elmúlt évtizedeket. A több mint hatvan

nyed, látványos ábrázolása, a Citadella előtt feltűnő laza,
börtönépületeket, komor, ipari falansztereket idéző pesti
oldallal. Gróf a templomtérben újra felállított mű eredeti
algoritmusát megváltoztatva dekonstruálta a kompozíciót. Ezzel egyrészt hangsúlyozni kívánta a Déry-regény és

a Bernáth-festmény közti kapcsolatot, másrészt ráirányította a figyelmet a mű fontos részleteire. A kiállítás megnyitóján, október 29-én ezt a pannó variációt láthatták a

nézők. December 14-én a pannó elemeit visszarendezték

az eredeti sorrend szerint, így újra láthatóvá vált a Bernáth
Aurél által megálmodott eredeti festmény.

A tárlat fontos része a brüsszeli világkiállítás eredeti dokumentumai alapján létrehozott egység. Róka Enikő elmesélte, hogy a világkiállítás ügyeit a művelődési miniszter-

aki támogatta Boldizsár nagyvonalú koncepcióját. Ezáltal
ky Endre, Kádár György, Bernáth Aurél, Somogyi József
és Kerényi Jenő, akiknek a stílusa vagy sosem felelt meg

a szocialista realizmus néven ismertté vált ideológiai

alapú esztétikai rendszer elvárásainak, vagy már túlléptek ezen a korszakukon. Kádár György, Somogyi József

és Kerényi Jenő munkái heves vitát kavartak a hivata-

los zsűriben, formai öncélúsággal, modernkedéssel és a
realizmus hiányával vádolták az alkotásokat, de az idő
szűkös volta, valamint az a tény, hogy a magyar részvétel

az ötvenhatos forradalmat orosz segítséggel leverő Ká-

dár-kormány európai elfogadtatását szolgálta, legyőzték
a vonalas zsűri ellenérveit.
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1940-ben költözött a Gruber család Óbudára, a Tímár

KÉPZŐ

utcába. Hogyan emlékszik azokra az időkre?

Mi Hunyad-oromról jöttünk, Béluska is még ott szü-

GRUBER BÉLA A MAGA ÚTJÁT JÁRÓ MŰVÉSZ VOLT

letett.

Hunyad-orom?

Beszélgetés Gruber Ágotával, a festőművész nővérével

Zugliget fölött, a János-hegy oldalában, a Hunyad-orom

tetején volt a család birtoka. Az 1920-as években a nagy
gazdasági világválság mindent tönkretett, ráadásul

A 27 éves korában elhunyt festő munkássága testvére munkája révén szinte napra-hétre pontosan beazonosíthatóan

jóhiszemű édesapánkat üzlettársa

dokumentált, pontosan követhető a kiállítások és a festmények sorsa. A dokumentációt a Nemzeti Galériának aján-

becsapta, meglopta, és külföldre

lotta fel Ágota, aki bár 85 éves, ma is fiatalos lendülettel gondozza Gruber Béla életművét.

menekült a pénzével. Ennek az
lett a következménye, hogy édes-

apánkat elárverezték. Ezt akkor

így mondták. Küzdelmes élet várt

szüleinkre. Azután mi, gyerekek
egymás után megszülettünk: An-

tal 1928-ban, Ibolya 1929-ben és
én, Ágota 1930-ban. A családot
ért csapások ellenére nagyon szép

gyermekkorra emlékszem vissza
a hunyad-oromi csodás természe-

ti környezetben lévő madárdalos,
orgonaillatú otthonunkban. Téli

szánkózás, nyári fürdőzés a sza-

badban, kutya, cica, nyuszi tartás

óvodába. Az iskolát is együtt kezdték 1943-ban, s eb-

ben az évben, augusztus 20-án megszületett Katinka,
a hatodik gyerek is. Új öröm, új szín jött az életünkbe.
Abban a házban, ahol laktunk, sok gyerek volt, sok kis
pajtás, játszótárs, barát.

Az élet ment a maga útján, de hát háború volt: bor-

zalmak, bombázások, légópince, ínség. A legnagyobb
csapás 1945. január 23-án érte családunkat. Bejöttek az
oroszok, és elhurcolták az összes férfit, közöttük édes-

apánkat is három napi málenkij
robotra, ahonnan többet nem tért
vissza. Többször megkísérelte a
szökést, de elfogták, falhoz állították és lelőtték. A hazajutott fogoly-

társaitól tudtuk meg jóval később,

hogy – talán – 1945. március 23án halt meg Brassóban, így hiába

vártuk vissza évekig. A lakásunk

kiégett egy, az ablakon bedobott
kézigránát miatt. Édesanyánk hat
kiskorú félárvával maradt otthon

egyedül, minden támasz nélkül
egy kiégett lakásban. Beköszöntött

a csaknem teljes nélkülözés. Ahogy

csak lehetett, segítettük egymást.
Zongoratanári végzettségű édes-

anyánk konzervgyári munkás lett, nekünk, nagyobb

szüleink és hárman testvérek nagy szeretettel vártuk a

mentünk: a családfővé vált legidősebb testvérünk, Anti,

negyedik babát. 1936. február 23-án egy kistestvér helyett kettő érkezett, egy fiú és egy lány. Egyszerre ötgyermekes nagycsaláddá váltunk. A család nehéz körülmények között élt, de azért talpon maradtunk, mert

Fotó: Máté Balázs, családi archívum

voltak. Egyforma ruhácskában jártak, együtt mentek

és a sok szeretet a családban.

A Hunyad lejtő 5., majd 7. szám alatt laktunk, amikor a
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játszottak, megszűnt körülöttük a világ, csak ők ketten

édesapánk mindent megtett a családjáért. Tisztviselői

munkája mellett külön munkákat is vállalt, hogy nekünk mindenünk meglegyen.

1940-ben el kellett hagynunk – a már mások tulajdonában lévő – csodás otthonunkat, és Óbudára költöztünk,

a Tímár utcai városi házak egyikébe, ahol a 17. szám

alatt a fsz. 18-as kis lakás lett az új otthonunk. Béluska

akkor négyéves volt, és élete végéig Óbudán is maradt.
Megváltozott az élet számunkra, így a kis ikreké is.

Melinda és Béla szorosan kötődtek egymáshoz: amikor

gyerekeknek abba kellett hagynunk az iskolát, dolgozni
míg kórházba nem került, fizikai munkát végzett föld
alatti építkezésen. Mi, lánytestvérek is robotoltunk, a

munka mellett tanultunk, de nem adtuk fel, később
diplomát is szereztünk. Az ikrek élete is hányatottá

vált, Melinda és Béla először intézetbe kerültek, majd
a Nemzeti Segély vidéki parasztcsaládoknál helyezte el
őket. Édesanyánk, amikor szembesült azzal, hogy ros�szul bánnak velük, hazahozta őket.

Béluska már egészen kicsi kora óta mind a két kezével
rajzolgatott. Telerajzolta az ajtókat, még a lépcsőház

falát is. Ez volt a kedvenc játéka, de tanulni nem szeretett. Az általános iskola után képzőművészeti gimnáziumba jelentkezett, de nem vették fel. Az ikreket
akaratuk ellenére 1951–1952-ben az Állattenyésztési
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Technikumba iskolázták be. Melinda beletörődött, de
Béla nem. Nem tanult, szabotált. Ő csak rajzolt. Teleraj-

sal című képe akár kiforrott műként is nézhető. Erre

tót. Mindent lerajzolt, csak nem tanult. Tanárai ezt nem

lett tanítani?

zolta a füzeteit, könyveit, lerajzolta a tanárait, az igazga-

honorálták, csak elviselték. Az első év végén Béla két

mondták tanárai később, hogy Gruber Bélát nem kel-

tantárgyból megbukott. Kijelentette, hogy ő nem akar

Első mestere a főiskolán Kmetty János volt, akit Béla ra-

Kőszegről, így az ikrek útja kettévált.

dékét, kijelentette: Gruber Béla tehetsége nagyobb annál,

állattenyésztő lenni. Anyuka kénytelen volt hazahozni
Béla 1952-ben, 16 évesen az Óbudai Hajógyár anyag-

mozgató munkása lett. Munka mellett ott is rajzolt,
festett. Lerajzolta a munkavezetőt, a munkatársakat, a

hajókat és mindent, amit látott. Észrevette a főnöke, és

jongva szeretett. Kmetty mester is nagyra tartotta növenhogy a főiskola adhasson neki valamit. Bélára nagy hatással volt, ő erősítette meg benne azt az érzést, hogy erre
a pályára született.

azt mondta: Gruber, mit csinál maga munkaidő alatt?

Róla olvastam az életműkiadásban, hogy egy százast

ban: most ki fognak dobni engem, végem van! Kiesek a

zsebébe.

Na, jöjjön csak velem! Elvitte. Na, a Béla gondolta magá-

jó kis állásomból – mert jól keresett, még prémiumot is

csúsztatott az utolsó óráján Gruber Béla festőköpenye

kapott. Erre föl fölvitte a dekorációs osztályra, s az ot-

A második év karácsonyán Kmetty mester jó pihenést kí-

dolgozik, csak rajzol. Bélát kellemes csalódás érte, át-

köpenye zsebébe. Béla nagyon sokáig nem használta föl

tani főnöknek azt mondta: ez az a fiatalember, aki nem
vették a dekorációs osztályra, ahol kedvére rajzolhatott,
festhetett, csinálta, amit mondtak, szabadidejében zenét

hallgatott, operába járt. Sok elismerést kapott, szép fizetést, prémiumot. Szépen felöltözött, anyukát, sőt még

imádott nagymamánkat is támogatta. Képzőművésze-

vánt Bélának, és valóban egy százast csúsztatott munkaezt a pénzt – őrizte mint kedves ereklyét –, mert a Kmetty

bácsi adta neki. Törés volt az életében, hogy elvesztette
őt, mert kedves mestere nyugdíjba ment. Ezután Kádár
György lett a mestere.

ti könyveket vásárolt, tanult, olvasott, focizott, úszott,

Kádár Györggyel összezörrent…

festő legyen. 16 és 20 éves kora között tartott ez az idő-

Nem szívlelték egymást. Kádár azt mondta neki egyszer:

szeti főiskolára, harmadik nekifutásra.

azt felelte: az a szerencse, tanár úr! Ez a konfliktus mély

sakkozott, moziba járt. De a titkos vágya az volt, hogy
szak, 1952-től 1956-ig. 1956-ban vették fel a képzőművé-

Igazságtalannak érezte, amikor nem vették fel?
Nem érezte igazságtalannak, csupán saját magát érezte felkészületlennek. Ezt szerette volna pótolni, ezért

képezte magát. Rajzszakkörbe járt, ahol anatómiai képzést kapott Koren István szobrásztól, Kelemen Emiltől

Gruber, maga nem tanult tőlem semmit sem. Béla erre
nyomot hagyott Béla szívében. Ezután átkérte magát

Bernáth Aurél osztályába, aki az első pillanattól kezdve

közöttük. A mester emberi nagyságát mutatja, hogy

Bélát nem lehetett.

Nézze, én úgy emlékszem vissza a testvéremre, mint egy

Paál László, Aba Novák és még sok más festő albuma-

Számára a szakma, a festészet, a művészet szent dolog

1954-ben csak próbálkozott, 1955-ben bizakodott, 1956ban felvették a Képzőművészeti Főiskolára.

Bélát?

ni Bélát. Hisz a mesternek az a dolga, hogy irányítson. De

na-parton. A szobája tele volt festőeszközökkel, és Van

ival. Ezek tanulmányozásával is készült a felvételire.

Bernáth Aurél mindennek ellenére támogatta Gruber

Voltak közöttük összetűzések, bár kölcsönösen tisz-

felhőtlen, mert Bernáth mester is szerette volna irányíta-

Öntörvényű személyiség volt?

Gogh, Cézanne, Rembrandt, Chagall, Monet, Manet,

Szûzanya a kis Jézussal/Áginak Bélától, papír, vászon, akvarell, 26,5 × 38 cm, magántulajdon, 1949

elismerte Béla tehetségét, de az ő kapcsolatuk sem volt

festészetet tanult. Festőállvánnyal ment a Schmidt-kastély parkjába tájképeket festeni, hajókat festett a Du-
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A tizenkét éves korában festett Szűzanya a kis Jézus-

vidám arcú, élénk, csillogó szemű, szelíd, drága jó fiúra.
volt. Ő az életét a művészetre tette fel, és nem tűrte el,
hogy beleszóljanak művészi elképzeléseibe.

telték egymást, így később jó kapcsolatot alakult ki

belátta, tanítványa a művészet terén befolyásolhatat-

lan. Kijelentette azt is, hogy Béla zseni. Ennek képi

megjelenítése az Erkel Színházban látható Bernáth
festette freskó, melynek egyik lovas figurájában Gruber Bélára ismerhetünk rá.

Kedves jelenetnek voltam tanúja, amikor Béla kórházban feküdt, és Bernáth Aurél meglátogatta: megölelték egymást, szeretet és tisztelet áradt belőlük a

másik iránt. Én pedig elmondtam a mesternek, hogy

Béla mennyire tiszteli és szereti őt. Béla – a mester

távozása után – hálával teli szívvel fordult hozzám:

köszönöm Ági, hogy elmondtad neki, de te honnan
tudtad mindezt? – kérdezte tőlem.

Bernáth Aurél Gruber Bélának – egy még diploma nélküli VI. éves főiskolai hallgatónak – önálló kiállítást

tervezett a Művelődési Minisztérium Művészeti Főosztályának írt 1963. február 21-i levele szerint. Béla csodálatos alkotásokkal hálálta meg a mester fáradozásait,

aki óriási reményt adott az akkor már beteg, szanatóriumban lévő fiatalembernek. Béla éjt nappallá téve dol-

gozott, a kiállítás reményében egy egész szanatóriumi
ciklust (sorozatot) hozott létre. A mester pedig Béla halála után is (Gruber sógora, Nagy Ferenc elmesélése szerint) többször, teljesen váratlanul elment Béla alkotásait

megnézni. Látszólag közömbös dolgokról beszélve leült

Béla képe elé, szótlanul nézte, majd könnyes szemmel,
csendesen távozott. (Az általa tervezett kiállítás csak
Béla halála után, 1964-ben valósulhatott meg.)
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Barátai voltak?

Mi volt idegösszeomlása oka?

Az, hogy Gruber Béláról ennyi információ fennmaradt,

is kellene. De emlékezetemben él az is, hogy Béla soha-

Amíg beteg nem lett, sok barátja volt. Voltak kedves

Egyrészt túlhajszolta magát a munkában, a másik ok pe-

csinálja?

megfestette a képeket.

dasági Technikumban Tauber nevű osztálytársával

barátkozott az egy évfolyammal alatta járó szobrásznő-

Béla a halála előtt, halálos ágyán elbúcsúzott tőlem.

egy kedves baráti kapcsolat. 1958-ban együtt voltak a

munkáimmal. Tudod, sok képem van a főiskolán is,

gyermekkori játszótársai, osztálytársai. A Mezőgazvolt baráti viszonyban, aki nagyon kulturált, művelt

fiú volt, vele barátkozott össze, vele tudott a művészetekről és a festészetről beszélni, hiszen már akkor is

ez volt legkedvesebb témája. A két méter magas Áb-

rahámfi Pityu is kedves barátja volt a 165 cm magas
Bélának. Együtt jártak moziba, kiállításokra, együtt
csodálták meg a szép kislányokat. Hiába froclizták
őket, hogy itt jön a hosszú meg a kicsi. Remsey Ivánnal

a főiskolai felvételin ismerkedett meg. Iván – maga is
festőcsalád tagjaként – csodálója volt Gruber művészetének, aminek hangot is adott. Pirk János idős festőművészt is barátjának tekintette Béla. A főiskolán Novák

András volt még jó barátja, akivel nagyon szerették
egymást. És a főiskolán ismerte meg Sváby Lajost is,

akire szintén nagy hatással volt Gruber művészete.
Sváby szerint: Gruber Béla igazi festő volt. Csak festő
volt, semmi más. Úgy volt festő, hogy abba bele is halt.

Úgy volt festő, hogy utolsó napján még jó képet festett. És nincs ennél nagyobb sors, és nem lehet ennél

nagyobb élete festőnek. Megszemélyesítette, magasztosította, élővé tette a tárgyakat, amelyek fölött ő ren-

vel, M.-mel. A két művészjelölt egymásra talált, elindult
vásárhelyi nyári táborban. Együtt dolgoztak, Béla rajzolgatta a lányt, a lány pedig elkészítette Béla terrakotta fej-

szobrát. „Béla, még büszke lesz rád a főiskola” – mondta
a lány, aki nagyra becsülte őt. Béla beleszeretett M.-be,

de ő csak a barátságát ajánlotta fel. A szerelmes fiú rossz
tanácsadójára hallgatva egyre indulatosabban követelte
a viszontszerelmet, de elutasításban részesült, így végleg

megszakadt a barátság, Béla egy időre még a munkával

is felhagyott bánatában. Indulatosságát nagyon megbánta. Haláláig szerette a lányt, még a halálos ágyán is azt
mondta: Édesanyám, én csak M.-et szerettem.

Nemrég Benkő Kati festőművésztől – Béla volt osztálytárásától – kaptam egy levelet, amelyben felidézte, hogy

szakításuk után Béla szerette volna megkövetni M.-et.

Elment a lakásához egy nagyon hideg éjszakán, de M.

nem volt otthon, Béla pedig – kabát nélkül – estétől reggelig várta. Megfázott és tüdőgyulladást kapott. A túlhajszoltság, a tüdőgyulladás legyengítette a szervezetét.

delkezett. Béla kedves barátai közé tartozott: Federics

Édesanyjuk naplójában írja, „Ágica már fiatalon sokat

ze Nóra, Gyulai Líviusz. Tisztelői voltak: Havas Eszti

ber-hagyaték kezelésében a mai napig fontos szerepet

Irma, évfolyamtársa a főiskolán, Benkő Kati, Mermegrafikus, Koncz Mari, Hajdú Laci és még sokan mások
is. Tenk László máig őt tekinti mesterének.
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dig a viszonzatlan szerelem volt. Béla a főiskolán össze-

törődik Béla művészetével, pénzzel támogatja”. A Grujátszik. Szerkesztette az életműkiadványt, dokumentálja a kiállításokat, megnyitókat, megnyitóbeszédeket.

elsősorban önnek köszönhető. Ezt kötelességérzetből

Szeretettel átölelt: Ági, mondta, megkérlek, törődj a
otthon is, ugye törődsz velük? Ó, mondtam, hogyne törődnék! Nem bízhatom másra, csak rád, Ági. Béla test-

vérem kérésének megpróbáltam eleget tenni. Először
nem is sejtettem, hogy milyen nagy feladatot bízott

rám. Ő csupán 5–6 éven keresztül dolgozott, de akkor
szinte éjjel-nappal alkotott, én pedig immár 54 éve te-

szem a dolgomat, és még nincs vége. Béla villanásnyi
élete alatt rendkívüli életművet hozott létre. Mindent,

ami körülvette, mindent, amit látott, festői eszközök-

kel megpróbálta mások számára is láthatóvá tenni.
Számára az őt körülvevő tárgyak mind-mind művészi

alkotássá alakultak. Engem, a testvérét is egyre jobban
magával ragadott Béla mondanivalója, megrendítő köz-

lési képessége, ahogy egyre behatóbban megismertem
életművét. Alkotásai mélyen megrendítőek, ugyanak-

kor élvezetesek és beszédesek. Könnyedség és tragikus

sem volt elégedett azzal, amit alkotott, ezért újra és újra
Tisztelte és csodálta példaképeit: Van Goghot, Cézanne-t,
a főiskolán Kmetty Jánost és Bernáth Aurélt, a mestereit.

Stílusa csak az övé volt, ahogy Pátzay Mária művésztársa írta: „… ez a fiatalember huszonévesen iskolateremtő

mester volt, a hatvanas években induló generáció meg-

határozó egyénisége. (…) Voltak, akik briliáns szakmai
tudását méltányolták, de a legtöbben azok, akik változtatás nélkül átvették stiláris újításait.”

Első tevékenységem volt, hogy felkutattam, összegyűj-

töttem és leltárba vettem alkotásait, aztán elosztottuk
a testvérek között a képeket. Ami nálam van még, azt

szeretném egyben tartani, és örülnék, ha egy intézmény

keretei között lehetne ezt megvalósítani. Figyelemmel

kísértem kiállításait, és azokat is dokumentáltam. Egy
nagy monográfiát és ouvre katalógust állítottam össze,

melyben Jobbágyi Zsuzsa művészettörténész volt a segítségemre. Az összegyűjtött dokumentumokat felajánlottam a Magyar Nemzeti Galériának, ahová befogadták azokat.

mélység egyszerre jellemzi őket. Elég csak a műtermi

A. HORVÁTH ANDRÁS

ját alakját ábrázoló, 1959-ben alkotott munkájára, vagy a

A Gruber Béla műveiről készült reprodukciók forrása: Gruber

tusrajzára utalni, amely a teljes feladás, a mindenről való

te: Strakovitsné Gruber Ágota, reprodukciók: Sulyok Miklós.

képekre, önarcképeire vagy grafikáira, a Bánat című, salegutolsó, Művész a kórházban című 1963-ban alkotott

lemondás, összeomlás drámája, a megrázó szépség és
igazság megtestesítője. Ő ezt a nagy igazságot természe-

tes egyszerűséggel tette, nem keresve, hogy mit hogyan

Béla élete és művei 1936–1963. című monográfia. SzerkesztetA 623 oldalas, angol és magyar nyelvű mű megvásárolható az

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban (1033 Budapest, Fő tér 2.).
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KÉPZŐ

Tenk László: Gruber, az ösztönös képalkotó zseni

Tudtam a főiskolán, hogy ki Gruber Béla, de ő hatodéves

egy-egy elemét kiemelve keres új kifejezési formát, Gruber

közöttünk. Neki is Bernáth Aurél volt a mestere, aki bejárt

volt számomra, hogy bár még nem volt kész a kép, de már

volt, én meg elsőéves, ezért személyes kapcsolat nem volt

a műtermébe korrigálni, és sokat mesélt nekünk arról, hogy
milyen ő és miket fest. Néha belestünk hozzá, de nem olyan
művész volt, aki szívesen fogadta a látogatókat.
Amikor

bekerült

a

szanatóriumba, a Képzőművészeti

Főiskola

könyvtárában kifüggesz
tették befejezetlen diplomamunkáját, a Festőmű
terem

című

következő

képét

(a

oldalpáron:

minden elemében ott volt a szándék, hogy összefogja a
konstruktív szerkezetiséget, a tasiszta festékhasználatot,

az expresszív kifejezőerőt és a kubista formálási módot.

„Legnagyobb művét, a Festőműterem címűt,
amely egyébként diplomamunkája lett
volna, nem tudta befejezni. De még így is a
legnagyobb remekművek közé kell sorolnunk.”
(Bernáth Aurél)

Szerintem ez az első, már
megfogható kísérlete an-

nak, hogy egy művész a
modern festészet meglévő részeredményeit szintézisben próbálta összefogni.

Magam részéről szin-

Festőműterem (diplomamunka) vászon olaj, 202,5x301 cm,

te egész életemben ezzel foglalkoztam, hogy újra össze-

vészetről nem sokat tudtunk, illetve csak a könyvekből, fo-

Ő egy ösztönös zseni volt, egyszerűen ráérzett. A zseni-

Magyar Nemzeti Galéria, 1962). Akkoriban a nyugati műlyóiratokból tájékozódhattunk. Mivel a külföldi könyveket

nem vihettük ki a könyvtárból, sok időt töltöttünk ott. Az
albumok mellett egyre többet néztem ezt a remek képet.

Tulajdonképpen idővel megértettem Béla képi gondolkodását, színhasználatának, festékhasználatának rendjét. Felismertem a szándékot, hogy meg akarja teremteni benne a

klasszikus képi fogalmazás és a modern festészet egységét.
Magam is gondolkodtam már akkoriban azon, mennyi-

álljon az egész, de közel sem jutottam odáig, mint Béla.
alitását lehetetlen volt nem észrevenni, és azt az ösztönös
képalkotást, hogy nála mindenből kép lesz. Ha három

színt letesz, az már kép. Gruber képei evidenciák voltak:

amikor az ember meglátta őket, akkor azt gondolta: te Úristen, ez tényleg így jó! Bernáth Aurélt is nagyon megfogta

Bélával való kapcsolata. Azt hiszem, utána már másképp
tanított, mint előtte.

Nincs még a helyén Gruber Béla. A szakma nagy része

re lehetetlen, hogy a művészet szétszakadjon darabjaira,

jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy egy jól induló festő

egy újabb izmus alapját képezve. A tasizmus, a kubizmus,

mögöttes értékeit. Lehet azon gondolkodni, hogy mi lett

a szerkezet, a gesztus, az indulat mind önálló életet éljen
az expresszionizmus és a többi „izmus” mind a képalkotás
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Béla viszont szintézisre törekedett. Döbbenetes felismerés

volt, de nem akarja felismerni vagy inkább elismerni a

Keresztfáról holtat vivõ, papír, akvarell, 36,5 × 25,5 cm, magántulajdon, 1961

volna belőle, ha… De talán érdemesebb azon: mi lett!

53

54

55

Uszályok, vászon, vegyes technika, 43 × 62 cm magántulajdon, 1961

56

644-es uszály/Hajók/Uszályok, karton, papír, pasztell, 110 × 157 cm, magántulajdon, 1961

57

Piros ruhás lány, vászon, olaj, 110 × 80 cm, Thúry György Múzeum, Nagykanizsa, 1960–1961

58

Csendélet, vászon, olaj, 38 × 29,5 cm, magántulajdon, 1955

59

Óbudai részlet/Táj, karton, olaj, 21,5 × 33,5 cm, magántulajdon, 1959
Óbudai téglagyár, karton, olaj, 27 × 35 cm, magántulajdon, 1955

60

61

Schmidt-parki platánok, vászon, olaj, 46 × 67 cm, magántulajdon, 1955

Öreg fa törzse, karton, olaj, 44 × 32 cm, magántulajdon, 1963

62

63

Szanatórium este, papír, pasztell, 31,5 × 47 cm, magántulajdon, 1963

Ikerfa, papír (újság), pasztell, 57 × 39,5 cm, Christophe Lázár gyûjteménye, Párizs, 1963
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Loci color

A kanadai magyar irodalom eleven lexikona és katali-

minden ezzel kapcsolatos tényt és adatot, mindezt egy

véreivel szívesen vette ki részét az otthoni mezőgazda-

Az egyetem után könyvtárosként be is járta a országot. El-

zátora 1932. január 20-án született Nyírbéltelken. Testsági munkákból, de hamar kiderült az is, hogy János

MAGYAR IRODALOM MINDENÜTT VAN, AHOL MAGYAROK ÉLNEK

jófejű, tanulást szerető gyerek. Ennek köszönhetően

lehetett a szegény család harmadik gyerekéből gim
nazista. A középiskolát Hajdúböszörményben járta ki, a

John Miska hazatért

Bocskai István Állami Gimnáziumban, ahol életében először kizárólag a tanulás volt a feladata. Az államosítások,
padlássöprések idején kollégistaként viszonylag védett

Miska János könyvtáros személyében, aki ötvennyolc évi tengerentúli munkálkodás után települt haza, a kanadai

környezetben élt, de hazalátogatva azt tapasztalta, hogy

magyar irodalom legjelentősebb szervezőjét és szerzőjét is tisztelhetjük. A tengeren túl is elismert író békásmegyeri

családja, ismerősei szorongatott helyzetben éheznek szü-

otthonában rendezte be kanadai-magyar irodalmi archívumát.

lőfalujában.

Kiváló érettségi vizsgája után, 1953-ban Pesten, az

ELTE-n folytatta tanulmányait újságírás és összehasonlító irodalom szakon. Az ötvenhatos forradalom idején
egyetemistaként természetesen nem tartotta távol magát

az eseményektől, az orosz tankok bevonulása után hazatért Nyírbéltelekre, majd a megtorlás elől nyugatra távozott. Néhány hónapos ausztriai táborélet után huszon-

négy évesen, nyelvtudás nélkül érkezett meg Kanadába,
ahol ötvennyolc évig élt és dolgozott.

Új hazájában először a nyelvet kellett elsajátítania,
természetesen munka mellett. Dolgozott kórházi ápolóként, házat festett, ha azzal bízták meg, később dohányfarmon vagy hídpénzszedőként kereste meg a
mindennapi betevőt.

A Hamiltoni Egyetemre jelentkezett, és munka mellett

tanulva 1961-ben vette át első diplomáját. A konvokáci-

ós ünnepségen az egyetem kancellárja hozzá érve azt
mondta az ünneplő közönségnek: „Ez a fiatalember öt

évvel ezelőtt egy fillér és egy szó angol nyelvtudás nélkül érkezett az országba. Ha Magyarországon ilyen diákokat nevelnek, akkor várjuk a többit is.”

– Akkoriban háromezer diák ment Kanadába, és közülük nagyon sokan elvégezték ott az egyetemet. A magya-

rok kiválóan megállják a helyüket új hazájukban – tette
hozzá szerényen beszélgetőtársam.

fotó: Szász Marcell

Egyetemi végzettséget szerezve nyert jogot arra, hogy fel-
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vegyék a Torontói Egyetem könyvtártudományi szakára.

Amikor a felvételi beszélgetésen a szak dékánja megkérdezte tőle, miért pont ezt a szakot választotta, azt felelte:

bántja a felismerés, hogy ebben az országban alig tudnak

valamit a magyarságról. Könyvtárosként szeretné felkutatni a kanadai magyarság kultúráját, hagyományait,

alapos bibliográfiába rendezve átadni az utókornak.

sőként Winnipegben vállalt állást, ahol sok magyar élt. Itt
írta meg első novelláit, és bekapcsolódott a helyi irodalmi

kör munkájába is. Ezekben az években komoly fordítói

munkát is végzett: az angol nyelvű irodalom gyöngyszemeit, többségükben kortárs amerikai írók műveit ültette
át magyarra.

Saját írásait a winnipegi Kanadai Magyar Újság, a torontói Kanadai Magyarság, illetve a Kanadai Magyar Élet

közölte. Rövid időn belül a kinti magyar irodalmi közösség megbecsült alakja lett. Egy bögre tej című novelláskötetét, amely Münchenben jelent meg a Mikes Kiadó-

nál, egy hónap múlva utánnyomatták, mert szó szerint
elkapkodták az olvasók. Winnipegben ismerte meg első
feleségét, aki észt-német származása ellenére évtizede-

ken át segítette, támogatta a magyar nyelv és kultúra
megőrzésére irányuló munkáját.

Ontarióba visszaköltözve tovább folytatta irodalomszervező munkásságát, háttérbe szorítva saját írói tevékenységét. Ottawában irodalmi antológiát szerkesztett, majd
1968-ban írótársaival lakásán megalapította a Kanadai

Magyar Írók Körét – a tulajdonképpeni kanadai magyar

írószövetséget. A kör céljaként a magyar nyelven való alkotást határozták meg, kiváló fórumot teremtve a kanadai

magyar írók és költők számára. A megalakuláskor kilencen voltak, három év múlva több, mint harmincan. Megindult egy antológiasorozat; az első három magyar és az
első angol nyelvű kötet szerkesztését magára vállalta.

A hetvenes-nyolcvanas éveket ma is a kanadai magyar

nyelvű irodalom fénykorának tartják, és ebben kiemelkedő szerepe volt az Írók Körének. Tevékenységüket

nemcsak Kanadában, hanem az Egyesült Államokban,

sőt, a Nyugat-Európában élő honfitársaink is kiemelkedően fontosnak tartották.

– Ritkaságszámba megy a diaszpórában az, ami Kanadában történt, hogy pár évtized alatt száznegyven ver-

seskötet, száz regény, száz kisepika jelent meg magyar
szerzőktől, magyar íróktól. Ez óriási szám, hiszen Kanadában mintegy háromszázezer ember vallja magát
magyar származásúnak – sorolta Miska János. – Az az

általános felfogás, hogy a második generáció már nem
sokat törődik a szülei hagyományaival, csak részben

igaz. Mert jöhetnek olyan események, mint a kanadai
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kétnyelvűségi és multikulturális mozgalom a hetvenes

szerkesztéséhez. – Ezt úgy alkottam meg – mondja tréfá-

az ország különböző területeire. A nappali órákban elvé-

szerették a magyar irodalmat. A nagyon kevesek közé

dék érdeklődését szüleik hagyományai iránt.

tás eredményeként elkészült egy ötezer citátumot kitevő,

ségemmel a városi könyvtárakba, nemzetiségi kultúrott-

Roosevelt. Kedves olvasmánya volt Mikszáth Kálmán

évek elején, amelyek felkeltik a másod-, harmadnemze-

„Az antológiák puszta léte azt bizonyítja, hogy a magyar
irodalom nem csupán Magyarországon létezik, hanem
mindenütt, ahol magyarok élnek” – jelentette ki arról az

időszakról Miska János Koltay Gábornak, akivel a Megyek fáklyát gyújtani című interjúkötetét készítette.

Életének következő fontos szakasza elején, 1972-ben az

Ottawától négyezer kilométerre fekvő Lethbridge-be köl-

töztek feleségével, ahol megpályázta és elnyerte az ottani
mezőgazdasági kutatóintézet 40 millió dolláros felújítási

projektjén belül a könyvtár újjászervezésére kiírt igazgatói munkakört. – Az volt a szerencsém, hogy Lethbridge
egy hetvenezer lakosú mezei városka. Az intézetben

majdnem minden nemzetiség képviseltette magát a kutatók között, akik segítettek nekem az anyaggyűjtésben és a
nyelvi bonyodalmakban – emlékezik vissza.

A nagykönyvtár létrehozása mellett – ami önmagában
is hatalmas munkát jelentett – belekezdett egy hatalmas,
a kanadai nemzetiségi irodalmakról szóló bibliográfia

san –, mint Isten a világot. A semmiből. Tizenöt évi kutaannotációkkal ellátott munka, hatvanöt nemzetiség hetvenöt nyelvű bibliográfiája.

Kanada egy kilencmillió négyzetkilométer kiterjedésű

ország, amelyet a nemzetiségek belaknak. Hogy lehet
elképzelni az anyaggyűjtést egy ilyen irdatlan területen?
– kérdezem Miska Jánost.

– Az anyaggyűjtésnek több változata van – mondja. –

Könyvtárazás, levelezés, telefon, személyes látogatás. Az
ember adott esetekben a megfelelőt választja. Ezek mellett gyorsan elterjed a hír, hogy van itt egy megszállott

magyar, aki emberfeletti munkára adta magát. Hátha
lesz belőle valami. S jönnek az írók, az irodalmárok, az

olvasók 150 különböző nemzetiség soraiból, hozzák kol-

légáikat. Görgeti a hólabdát, míg hatalmas hógömb lesz
belőle, s tizenöt évi szabadidei munka eredményeként

összeáll egy szimfonikus méretű bibliográfia, melyhez
hasonlót még a Nemzeti Könyvtár sem tudott elképzel-

ni. Könyvtár-ellenőrzési látogatásaim során eljutottam

geztem a hivatali teendőimet, este meg mentünk a felehonokba, egyéni írók lakására – anyaggyűjtésre. Otthon
estéken, éjjeleken át rendezgettem az anyagot, s összeállt

minden, megnyerve a Torontói Egyetemi Kiadó tetszését.

Példányai ott vannak szerte a világ könyvtáraiban Ethnic and Native Canadian Bibliography címmel.”

A könyvtáralapításért 1977-ben megkapta az egyik legnagyobb kanadai kitüntetést, a II. Erzsébet koronázási

Emlékérmet, ezt követően Alberta tartomány Nagydíjával ismerték el teljesítményét.

Tizenegy évig, 1983-ig tartott életének lehtbridge-i szakasza, amit könyvtárosi pályafutása legboldogabb éveinek tart ma is. Akkor hívták meg Közép-Kanadába,

tizenöt kutatókönyvtár vezetésére. Érdekelte a feladat,

mert tervbe vette a Földművelésügyi Minisztérium tudományos kiadványainak teljes digitalizált bibliográfiáját. A minisztérium égisze alatt kétezer kutató dolgozott,

akiknek a munkáját nagyságrendekkel tette hatékonyabbá ez a rendszerezés.

Ez idő alatt folytatni tudta a kanadai magyarság történetével kapcsolatos több évig tartó küldetését is. A Ca-

nadian Studies on Hungarians című bibliográfia első
kötete 1986-ra készült el, s mint centenáris bibliográfia
a Reginai Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg
1987-ben. Ennek olyan széles visszhangja támadt, hogy

az elkövetkezett években egy nemzetiségi bibliográfiai

kultusz alakult ki. Miska János két pótkiadást is elkészí-

tett, úgyhogy a magyar rész 2000-rel bezárólag tökéletes
feldolgozással elérhető a történészek, szociográfusok,
írók számára.

A bibliográfiák mellett a kanadai magyar irodalom további szervezésében is maradandó munkát végzett. Kiadás alá rendezte az ott élő magyar írók antológiáját, mely

The Sound of Time címmel jelent meg. Ez is nagy sikert

ért el Kanada-szerte; példányai eljutottak a városi könyvtárakba, s az iskolákban az ajánlott irodalmak listáján

szerepelt. Második angol nyelvű antológiája műfordításához a legkiválóbb angol anyanyelvű kanadai költőket
sikerült megnyernie. Ezen a köteten 1985-ben kezdett

dolgozni, és végül 2002-ben talált olyan kiadót, amelynek jóvoltából megjelenhetett a gyűjtemény.

– Tíz ujjunkon megszámolhatjuk az észak-amerikai föld-

rész azon kiemelkedő nagyjait, akik ismerték és igazán
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tartozott az Egyesült Államok hajdani elnöke, Theodor
regénye, a Szent Péter esernyője” – mesélte Miska János.

Az antológiákkal kapcsolatban megjegyezte János egyik

barátja, Kenneth McRobbie egyetemi tanár, költő, szerkesztő és műfordító, hogy az irodalomban nincsenek kis
és nagy nemzetek. S ha mégis volnának, Magyarország

határozottan a nagy nemzetek sorába tartozna. A „száműzött” magyar művészek között abban az időszakban

olyan nagyságok alkottak, mint Márai Sándor, Wass
Albert, Kerecsendi Kiss Márton, Czigány Lóránt, Fáy Fe-

renc vagy Faludy György. Miska János a kanadai alkotók
közül Kemenes Géfin Lászlót és Vitéz Györgyöt tartja az
ottani magyar költészet legjelesebb képviselőinek, de
hosszasan sorolja a többi kiváló tehetségű alkotó nevét
is, akiket még mindig nem ismerünk Magyarországon.

Hatalmas irodalomtörténeti értéket képvisel az a több

évtizedes levelezés is, amelyet irodalomszervezői munkája során folytatott. Az összegyűjtött és rendszerezett

anyag nagy részét az ottawai levéltárban őrzik. Óbudai
házában szépen rendszerezve megtalálhatóak a 2000
után íródott ötezer levél; Ottawában további 15.000 levél
vár digitalizálásra. A szegedi egyetem jelentkezett, hogy

szeretnék elvégezni a feladatot. – Adná az Isten, hogy si-

kerülne! – sóhajt fel a szenvedélyes levélíró. – Így nem
kellene hazahozatni az ottawai anyagot, ha azt egyáltalán kiadnák a kanadai levéltárosok.

Harminc éves könyvtárosi szolgálat után, 1991-ben vonult „fiatal” nyugdíjba, bár a minisztériumnál, ahol egyben a Miniszteri Igazgatótanácsnak is tagja volt, felaján-

lották, hogy a tetszése szerinti munkakörben maradjon
tovább. Ő azonban úgy döntött, hogy feleségével a kellemes éghajlatú Victoria tartományba költöznek, ahol

idejét regényírással tölti. Meg is írta 250 oldalas angol
nyelvű emlékiratait. A nagyszabású családregényen még
ma is dolgozik.

– Szeretnék egy regényt írni három nemzedékről – ismerteti terveit Óbudán. – Édesanyám nővére a 1930-as

években került ki Kanadába. Róla, az ő másodgenerációs
gyerekeiről és az én generációmról mesélnék.

A feladatok nyugdíjasként sem kerülték el. Folytatta a

magyar bibliográfia harmadik kötetét, majd elvállalta a

vancouveri magyar folyóirat, a Tárogató főszerkesztői
feladatait. Négy és fél év után szervezete fellázadt, súlyos
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tüdőgyulladásba esett, de sikerült felépülnie. Ezután le-

többet betegeskedett, orvosai későn vették észre, hogy

szítő kötetét megjelentette.

örök nyugalomra, negyvenöt év házasság után.

mondott az újság szerkesztéséről, de a bibliográfia kiegéPihenésképpen folytatta a magyarságkutatást, jelesül azt

vizsgálta, hogyan látja a befogadó ország a magyarságot.
A kilencvenes évek második felében három kötetben je-

lentette meg válogatott írásait, majd meggyőzték arról,
hogy vegye át a Szigeti Magyarság című kéthavonta
megjelenő victoriai folyóirat szerkesztését.

– A külföldi magyarság talán nagyobb szenvedéllyel vi-

seli a magyarságát, mint a hazaiak. Kanadában a Szűz
Mária képe mellett ott volt Kossuth Lajos képe is. Ha más
nemzetek bántják a magyarságot, az nekünk jobban fáj,

mint a hazai magyaroknak – ismertette majd hat évtizedes tapasztalatait a repatriált író.

Újra itthon
Magyarországra 1985-ben tért vissza először, az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár meghívásának téve eleget. Két

év múlva édesanyja temetése miatt újra hazalátogatott.
Élete párja, Marika (szerette, ha így szólítják) is egyre

tüneteit vastagbéltumor okozta. Nyolcvanhat évesen tért

A veszteség nagyon megrendítette Jánost, de Magyarországon új erőre kapott. Ebben hathatós szerepet játszott

második felesége, Erzsike is, akivel 2012-ben kötöttek házasságot. 2014-ben találtak egy szép házat Óbudán, Békásmegyeren, ahol itthoni életükre berendezkedtek. Itt kapott méltó helyet kanadai-magyar irodalmi archívuma is.

Miska János ma is szereti Kanadát, második otthonának

tekinti, de úgy érzi, Kanadában elvégezte a legfontosabbakat, itthon nagyobb hasznára lehet hazájának, mint a
tengeren túl. Munkásságáért számos kitüntetést kapott

szülőhazájában is. Kutatómunkásságáért a Magyar Tu-

dományos Akadémia külhoni tagjává, a Nemzetközi
Magyarságkutató Társaság tiszteletbeli tagjává válasz-

tották. A két haza szolgálatáért a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztjét kapta 2012-ben.

– Nyírbéltek díszpolgára és Hajdúböszörmény tiszteletbeli polgára vagyok – mondja János. – Hálám jeléül

évente egy-egy ösztöndíjat adunk feleségemmel mindkét város egy-egy tehetséges, rászoruló sorsú diákjának.

Az ösztöndíjat Böszörményben az angol nyelvhez kötöt-

akár Victoriában. Itthon újra kedvet kaptam az íráshoz.

nek elveszve a határon túl sem.

túlságosan személyes jellegűnek tartottam elbeszélése-

tük. Tanuljanak a magyarok idegen nyelveket, ne legye– Még sok elvégezni valóm van itthon – folytatja. – Ilyen
a kanadai-magyar irodalom megismertetése Magyarországon. Először csak a magyar nyelvűekre gondoltam, de

az angol nyelvűek annyira tehetségesek, őszinték, hogy
ezt vétek volna kihagyni. Kedvenc szerzőim közé tartozik Payerle György, John Marlyn, Jónás György regény

írók. Tihanyi Éva, aki gyerekként került ki Kanadába,
angol nyelven írt verseivel vált országosan elismert költővé. Nagyanyám kesztyűje és más, magyar emlékeket
őrző verse igazán feledhetetlenek.

Haza csak egy van
– Mi abban a tudatban éltünk, hogy itt még mindig tragacsokkal járnak, pedig az ember Torontóban sem lát

ennyi új autót, mint Budapesten. Ezt el sem lehetett on-

nan képzelni. Kollégáim aggódva mondták: visszamész
Magyarországra? Azok még a múlt század elején élnek!

Mily’ boldogsággal töltött el, hogy egy csodálatosan fejlett
országra találtam. Az emberek barátságosak, udvariasak,

70

Szeretnék újra visszatérni a novellaíráshoz. Annak idején
imet, bár éppen ezért arattak nagy sikert. Akkoriban az

irodalmi kísérletezésen volt a hangsúly, de számomra az

volt az elsődleges cél, hogy a kanadai magyarságot megőrizzem a magyar nyelvnek, a magyar irodalomnak, és
ehhez meg kellett alkotnom egy olyan stílusirányzatot,

amelyik érthető az olvasók számára. Az itthon megírandó novellákban igyekszem majd levetkőzni a korábbi

magamra erőszakolt missziós szolgálatot, és szeretném
megírni az életet úgy, ahogy volt. Rettenetes korszak volt

a Rákosi-féle, de közben fiatalok, bátrak voltunk, csintalanok, mit sem számítva az élet következményeivel. Talán

van értelme, hiszen magam is meglepődtem úgy öt évvel
ezelőtt, amikor az interneten megláttam, hogy az én angolra fordított novelláimat tanítják a brit-columbiai egye-

tem világirodalmi szakán, Hans Kafka, Jerzy Kozinsky
írásai társaságában.

– Szerencsére van még rá ideje – teszi hozzá mosolyogva

felesége, Erzsike. – Húsz éve mindenképp. Amikor megkapta a személyi igazolványát, figyelmeztették, hogy
2045-ben meg kell újítani.

VIG GYÖRGY
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Séta

Zeke Gyula: Ikertornyok

Római-part – kerületünk e városrészének neve sosem

(a street art térbeli ellenpontjaként) land artnak nevezett

ben, mindig is tartalmazott valamiféle révületet és nógatást,

fordítás az angol kifejezés már visszavonhatatlan megho-

amely szellemtestemet mindegyre a múlt felé hajlítgatta, miként a részegek is csupán képzelik, hogy egyenesen állnak.

Sosem voltam nagy barátja a vízi sportoknak, vonatozni is
jobban szeretek, mint hajózni, és nyaralni-élni sem óhajtottam sosem a Római-parton, sokkalta inkább Pannonia valamely déli dombvidékén. Azonban Budapesten, sőt Óbudán
lakom. Önként adódnak így az életemben a Római-parti

séták, amelyek során nem csupán a múltvágyamat, de a házasságomat és a kedélyemet is ápolom, miközben lángost

eszem és sört iszom, mint mind a már-már érthetetlenül

hosszúra nyúlt békében élő emberek. Sétálok a feleségemmel az északi összekötő vasúti hídtól a Rombusz kocsmakertig (Esterházy Péter búcsúfilmjében perceken át baktat

nosodása után igen sután hatna, le sem írom itt, ám – mivel
mégiscsak a Duna fövenyén vagyunk – helyt adok egy foncsoros víztükör-fordításnak: part art. Káprázatos, amit ez
az ember művel. Facebook (Brrr!) oldalán különös lények
és testek sokaságával fognak találkozni, amelyeket ő hívott

elénk és épített meg kövekből és kavicsokból, uszadékfák-

ból és ágakból, fűből és mohából, bogáncsból és csigákból,
homokból és virágból - avagy a ritka mínuszokban: jégből.
Sosemvolt, pontosabban előttünk eddig sosem mutatkozott

lényeket és tárgyakat a képzelet (és szinte a fizika) másvilágából. És persze az új formákban sokadjára elevenné váló
ősi érzelmeket és vágyakat, félelmeket és szorongásokat.

Az itt látható ikertornyok ugyanúgy összeomlottak,

és beszél ott), és nézem a Dunát, amely ősidők óta pergő,

mint a nagy vízen túliak, mint ama római múlt és persze

A föveny pár éve már híressé lett szabadtéri szoborpark

el évszakról évszakra, hónapról-hónapra az ár, azt a 2014.

szürke filmszalag módjára magával vitte mind az idő képeit.

ját mégsem magam fedeztem fel – figyelmemet, mint
máskor, inkább a még mindig jellegzetesen Római-parti

vendégterek kötötték –, hanem az itt is látható felvétel ké-

szítője, Oláh Gergely Máté barátom. Ő tudatta velem azt is,
hogy a műtárgyak alkotója Kánya Tamás ötvös, ez a – mint

a munkáiból és a róla szóló írásokból kitetszik – roppant

tehetséges, megrögzötten szerény és magának való ember.
A kövekből és a folyó által elébe szállított különféle usza-

dékanyagokból való műépítésnek jellemző módon nincs is

magyar neve – én legalábbis nem találkoztam vele, hogy
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műágat valaki is megpróbálta volna magyarítani. A tükör-

mint Kánya Tamás munkáinak többsége. Amit nem sodort
március eleji RTL-tudósítás nyomán láttukra odaözönlő
embersokaság rongálta meg, hordta és döntötte szét. Avagy
a keserű tapasztalaton okulva maga a teremtőjük, aki máig

nem tekinti magát művésznek. Igaz, minden munkáját
lefotózta, s reményünk szerint még sokáig terebélyesedő
életműve így nem a Római-parton, hanem a világháló sűrűn zizegő elektron-terében él tovább, valameddig még.
Tiszavirág-életű műveinek újabb és újabb darabjai azért

ideig-óráig, egyszer-másszor tán napokig-hetekig így is
megtekinthetők a Duna-parton.

fotó: Oláh Gergely Máté

szólt csak úgy, a megnevezés puszta nyugalmával a fülem-
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MÚZEUM

LÁNG ORSOLYA: Mindent tudunk már?
2. rész: A polgárváros történetének kezdetei

A római kori Aquincum település-együttesének

terra sigillata leletek vagy a szelvények alján előbukka-

nák, iparosok és kereskedők által lakott településnek ma

következtetésre jutottak, hogy egy falusias jellegű, kéz-

látható maradványai a Kr. u. II–III. század fordulójára
keltezhetők. A romkertben sétálva kőlapokkal burkolt

utcák, fürdők, templomok, freskóval – és ritkább esetben

mozaikpadlóval – díszített lakóházak, boltok maradványai tűnnek elénk, de vajon hogy kezdődött mindez? Mi

volt itt, ezen a területen – volt-e egyáltalán valami – a

polgárváros kiépülése előtt? A fenti kérdésre a város 120

művesek által lakott kis települést kell keresni a későbbi
város alatt, ennek helyéről és keltezéséről azonban megoszlottak a vélemények. Néhány évtizede már felmerült

annak a lehetősége is, hogy őslakos kelta falu vagy eset-

leg egy korai tábor maradványai rejtőznek a polgárváros
kőépületei alatt.

A korábbi elképzelések és találgatások végére az

Az aquincumi polgárváros ma látható romjai légifotón

éves kutatása során sokan sokféle választ próbáltak már

utóbbi években – úgy tűnik – sikerült megnyugtatóan

érte el a Dunát. Az út mentén hosszúkásan elnyúló vicus

utolsó évtizedei és a század vége között. A település

lelően. A XX. századi kutatók (pl. Torma Károly, Hampel

ben néhány ponton mélyebbre ásni, másrészt sikerült

letig terjedhetett. Keleti irányban kb. a régi múzeumépü-

pontban, a mai Flórián tér területére telepített légió-

terjedhetett, és alapvetően egy magasabb fekvésű – azaz

sok, kereskedők, veteránok és családjaik, illetve kelta

adni az adott kor kutatási, ásatási eredményeinek megfeJózsef, Kuzsinszky Bálint) még nem foglalkoztak, nem

foglalkozhattak a város kezdeti történetével, hiszen ah-

hoz igen mélyre kellett volna ásniuk: a város épületeit
ugyanis – ma már tudjuk – fennállásuk közel 300 éve

alatt többször átépítették a rómaiak, így a legkorábbi településmaradványok mélyen a most látható romok alatt

húzódnak. Első régészeink feladata pedig elsősorban az
volt, hogy minél több összefüggő alaprajzú épületet tudjanak kiásni és bemutatni a nagyközönségnek, korábbi
építkezések nyomaival nem nagyon találkoztak. Ez tehát

nem tudásbeli hiányosság vagy felkészületlenség volt,

hanem a korabeli tudományos ismeretek alapján végzett

munka. Csak a XX. század első felében kezdte el foglalkoztatni a gondolat a kutatókat, hogy vajon milyen település is állhatott itt korábban. Az ásatások során nagy

ritkán előkerült kora római kori (Kr. u. I. század vége)
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nó veremházak, gödrök és árokrészletek alapján arra a

Fotó: Rákóczi Gábor

egyik eleme az ún. polgárváros volt. A kiszolgált kato-

pontot tenni: egyrészt ugyanis lehetőség nyílt a romkertújraértékelni jó pár korábbi ásatás leletanyagát és dokumentációját. A fenti – több éves – munka eredményekép-

pen valóban körvonalazódni látszik egy olyan falusias
jellegű település (latinul vicus) képe, amelyre a XX. szá-

zad első felében működő régész-elődök gondoltak. Ma
azonban már sokkal több konkrét információval rendelkezünk erről a kis településről. A romkert északi részén,
a piacépület (macellum), az ún. Festőház zónájában vagy

észak felé a későbbi város faláig, míg dél felé a piacépület vonaláig, míg nyugat felé a mostani baseball pályáig

áradásoktól mentes – homokos dűnén alakult ki. A faluban a főútra merőlegesen tájolt, téglalap alakú, cölöpökkel megtámogatott, félig földbe ásott veremházak és gerendaszerkezetű épületek álltak, amelyeknek vert falát

vakolattal is ellátták. A házak némelyikének sarkában

sütőkemence is előkerült, a házak között pedig szemét-

létrejöttét az alig két km-re délre ugyanebben az idő-

tábornak köszönhette: a hadsereget kiszolgáló iparoőslakosok telepedhettek le itt. A vicus gyorsan fejlődésnek indult: a II. század elejétől már megjelentek az
első agyagtéglából készült épületek, felváltva a földbe

ásott házakat. Mintegy húsz éven belül pedig már kőházak álltak, kiépültek a város közművei, védművei.

Ezzel a település elindult a várossá fejlődés útján. Az

gödrök voltak.

aquincumi polgárváros elődjének lassú körvonalazó-

ásatások anyagának összevetése, újraértékelése során ki-

mányokat mutatják, a belőlük előkerült leletek – ter-

mányos kérdésre, hanem egyúttal azt is jelzi, hogy még

falu alakult ki, amelyet egykori lakói mély vizesárokkal

(mártások készítésére szolgáló keverőedény) és amfó-

akár a nemrégiben felújított esztergomi vasút vonalában
végzett feltárások és az itt évtizedekkel korábban zajlott

derült, hogy a területen legkorábban egy kisebb méretű

vettek körül. A falu „központja” a későbbi forum környé-

kén volt, azon fő kelet-nyugati út mellett, amely a budai
hegyvidéken keresztül, a Solymárvölgyön át érkezve itt

Noha a veremházak alapvetően a kelta hagyo-

ra sigillata edények töredékei, mécsesek, dörzstálak

rák – már egyértelműen római életmódhoz szokott lakosságra utalnak. A leletek alapján a kis falu épületeit

legalább két alkalommal átépítették a Kr. u. I. század

dása nemcsak választ jelenthet egy régóta nyitott tudomindig van mit kutatni. A korábbi feltárások adatainak

újraértékelése, a hitelesítő ásatások friss eredményei és a

régészeti munkában alkalmazott új módszerek, technikák Aquincum történetének még számtalan kérdéses részére deríthetnek fényt.
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MÚZEUM

Lassányi Gábor: Sötét varázslatok Aquincumban

Piszkosszürke, tenyérnyi ólomdarabok, furcsa jelek

vagy tavaknál – ásták el, süllyesztették vízbe, amelyek-

bronz és arany amulett-tartók állnak a muzeológusok

eljárás közismert volt, de teljesen illegális, hiszen az át-

rendelkezésére, ha be szeretnék mutatni azt a hihetetlenül színes és vadul burjánzó világképet, amely a rómaiak mágiával kapcsolatos elképzeléseit jellemezte. Pedig
ez volt az a kor, amelyről idősebb Plinius közel kétezer

éve lejegyezte: „bizony mindenki fél attól, hogy borzal-

mas ráolvasásokkal megátkozzák”. A rómaiak még a
távoli Pannoniában sem voltak biztonságban a gonosz

varázslatoktól, legalábbis erről tanúskodik három, a közelmúltban Aquincumban megtalált, ólomlapra karcolt,

sírok között elásott átokszöveg. Az Aquincumi Múzeum
legújabb kiállításán a római kori mágia e különleges, til-

kok készítése, megrendelése súlyos bűncselekménynek

számított, amiért a római jog szerint akár halálbüntetés
is járhatott. A természetes vagy természetfölötti veszélyek ellen is számos varázslatos védőeszköz létezett a

római korban. Az Aquincumi Múzeum gyűjteményében
is sok ilyen tárgy, így fémből, csontból, kőből és borostyánból készült ékszerek, apró amulett-tartó kapszulák

is megtalálhatóak, amelyekbe mágikus jelekkel és titokzatos formulákkal teleírt fémlemezeket vagy papiruszdarabokat csomagoltak.

Adottak tehát a tárgyak, de hogyan hozhatjuk köze-

nem igazán illik a fotórealisztikus vagy digitális techno-

Gaius ne tudjon ártani Feliciónak. Respecta nyelve ne

tettük fel a kérdést magunknak kurátortársaimmal, Bar-

látásmód, amely például a képregény műfaj jellemzője.

ne tudjon beszélni Oceanus ellen. Gaius vagy Iulia ne

tott területét, a rontó varázslatokat terveztük bemutatni

lebb a látogatókhoz az ősi mágikus szövegek világát? –

amulettekkel, amelyekkel az ártó erőket akarták távol

ta Andreával, az aquincumi átokszövegek megfejtőjével

átoktáblákkal és azokkal a védőeszközökkel, mágikus
tartani maguktól az emberek.

Az átoktáblák mágikus rontó szertartások fontos kel-

lékei voltak. Rajtuk keresztül lehetett üzenetet küldeni
az isteneknek és az alvilági erőknek segítségért sérelmek
ügyében, vagy ahhoz, hogy egy másik ember akaratát

megtörjék. A társadalom minden rétege – a császári családtól a rabszolgákig – igénybe vette ezt a sötét eljárást,
ha úgy érezte, más eszköz már nem áll a rendelkezésére.

Az átokszövegeket valószínűleg mágikus receptgyűj-

és Vass Lóránttal, aki az amulettek jó ismerője. Építsük

meg egy varázsló műhelyét! – támadt az ötletünk –, és

mutassuk be az irodalmi szövegek és a különböző mágikus receptgyűjtemények alapján, hogy milyen eszközök-

kel dolgozott egy olyan ókori kuruzsló, aki különböző
gyógynövényekkel, anyagokkal, ráolvasásokkal gyógyított, amuletteket készített, de akár sötét, ártó varázslatokat is elkészített rendelésre, természetesen titokban.

Keltsük életre az egyik aquincumi átokszöveg törté-

temények útmutatásai alapján készítették a titkos tudás-

netét, és adjunk karaktert az abban szereplő személyek-

rejtették el, vagy olyan helyeken – például temetőknél

edelmek, a félelmek világának illusztráláshoz azonban

ban jártas varázslók. A táblákat sokszor szentélyeknél
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ről úgy gondolták, kapcsolatban állnak a túlvilággal. Az

Fotó: Szilágyi Nóra

töredezett ezüstlemezeken, csontfalloszok, körömnyi

nek! – volt a másik ötletünk. A témához, az álmok, a hi-

lógia ábrázolásmódja, sokkal inkább egy olyan szubjektív

A feladatra sikerült megnyernünk Cserkuti Dávidot, az

egyik legkeresettebb, legtapasztaltabb magyar képregényrajzolót és illusztrátort. Kezdetét vette a közös munka, amelyben arra törekedtünk, hogy minél színesebb, de

hiteles képet fessünk a Kr. u. II. század végi – III. század

eleji Aquincumról, ahol – mint azt az egyik átokszövegből kiderült – egy bírósági tárgyalás előtt szabad emberek

és rabszolgák egy csoportja ólomlemezre írt átokszöveget

készíttetett, amellyel ellenségeik elnémítását, megbénítását igyekezték elérni.

Az ólomlap szövege így szólt: „Iulia Nissa és Gaius

Mutilius ne tudjon ártani Oceanusnak és Amoenának.

tudjon ártani a szolgatársaknak. Eunicus Surus nyelve
tudjon ártani Annianusnak. Decibalus nyelve {és név} ne
tudjon Oceanusnak ártani.

Ahogyan én ezt megtört íróvesszővel írom, úgy tör-

jön meg az ő nyelvük is, és ne tudjon ártani azoknak, akiket feljebb megneveztem.

Gaius vagy Iulia Nissa és Eunicus Surus ne tudja

megkötött nyelvét Oceanusszal szemben… Asellio nyelve ne tudjon Amoena ellen…”
A sorok közé szúrva:

„Ammio nyelve ne tudjon… ellen… Asellio nyelve

{és név} ne tudjon Oceanusnak ártani. Annianus nyelve
ne tudjon…”
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VÁROS

KUTASI CSABA: TEXTILIPAR ÓBUDÁN

Az 1990-es évekig Óbudán nagy hagyományai vol-

tak a textiliparnak. A pamutipart a Goldberger Textil-

dán többek között len takács, harisnyakötő, posztós, zsinór

képviselte, a selyemiparból a Selyemkikészítőgyár, a

működött. Az 1770-es évek második felében 20 takácsról

nyomógyár, a Pamutkikészítőgyár és a Textilfestőgyár

illusztráció: Cserkuti Dávid

leniparból a Csillaghegyi Lenárugyár (később -Szö-

Rendelkeztünk tehát egy rakás névvel, amelyeknek

igyekeztünk arcot adni. Volt, akivel egyszerű dolgunk

is egyaránt érintettek voltak, nyilvánvaló volt, hogy a

„szírt” jelent, vagy Decebalus-szal, aki a dákok híres ki-

esetben maga a tulajdonos hozott volna ítéletet, nem kel-

volt, mint például Eunicus Surussal, akinek beceneve
rályának nevét viseli, így adta magát, hogy ők ezeknek

az etnikumoknak a jellegzetes vonásait viseljék. Nem

volt nehéz dolgunk az olyan beszélő szolga névvel sem,
mint Aselio, a „szamár”. A többi szereplő megformáláshoz már segítségül hívtuk a pannoniai római felirat
anyagot, hasonló nevű személyek után kutatva inspirációként, így született meg a fiatal katona, Oceanus,

aki az ólomlemezen legtöbbször szerepel megrendelői
oldalon, vagy az elátkozottak oldalán elsőként szereplő

római polgárnő, a csinos Iulia Nissa és az agresszív Gaius Mutilius alakja.
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Mivel a konfliktusban rabszolgák és szabad emberek

szolgák legalább két gazdához tartoztak, hiszen ellenkező
lett volna a feleknek bíróságra menniük. A történet végül

Az 1767–1775 közötti kézművesipari korszakban Óbu-

vőgyár), a kötőiparból az Óbudai, majd a Budapesti
Harisnyagyár működött a III. kerületben. Ezen kívül

az Óbudai Kalapgyár gyártotta színvonalas és külföldön is keresett termékeit. Sokáig használták Óbudán a Finály, Filtex, Salzmann, Guttmann és Fekete,

Magyar Textil, Pamutipar, Growe megnevezéseket,
ha adott textilgyárról esett szó. Valamikor régen selyemfeldolgozó, illetve gyapjúipari vállalkozás, majd

később bútor- és szőnyeggyártó egység, gombgyár,
fonógép-alkatrészgyártó telep is működött itt. Még

mosó- és fertőtlenítő gépeket előállító vállalkozás, sőt

textilsegédanyag-gyár is folytatott termelő tevékenységet, hogy csak a főbbeket említsük.

A feljegyzések szerint Óbudán már a római korban

verő, kötélverő, textilfestő, kalapos, szabó és nadrágszabó

és 21 szabóról tesznek említést, ami az Óbudán létesült Ka-

tonaruházati Biztosság igényeivel is kapcsolatos. 1776-ban
jött létre Beywinckler József és Höpfinger Jakab bécsi selyem- és brokátkészítő mesterek üzeme a Zichy-kastélyban

és melléképületeiben. 1781-ben Valero István Selyemgyárat
hozott létre a környéken. 1788-ban Kánitz Löbl létesített

nyomómanufaktúrát Óbudán. Említésre méltó még Frast
Péter selyem-festödéje, aki Augusti Józseffel társulva létrehozta az Óbudai Szépfestőgyárat, amely az 1792-es bővítés
után a Föld- és Zápor utca kereszteződésében működött

Kendőgyár megnevezéssel. Koppel Jeremiás posztóüzemét
1779-ben Budaújfaluból óbudai házába telepítette (nyers katonaposztót szállított a katonai ruhatárnak), majd 1792-ben
az Árpád-forrás működtette malomba vitte át a gépeket.

A Gyáralapító Társaság 1845-től tervezte Budán egy

összeállt: két nagy és befolyásos aquincumi család klien-

működött a posztókészítők kollégiuma. A jóval későbbi

gyapjúfonógyár létesítését, miután a helyi szőlőművelés

A köznyugalmat felkavaró események következménye-

chy Istváné, aki 1659-ben Óbudát adományként megkap-

ről volt szó. 1847-ben a Duna-parton gyapjúmosó házak

sei és rabszolgái csapnak össze benne Aquincum utcáin.
képp a peres felek egyik képviselője, Oceanus varázslóhoz
fordul, hogy elátkozza ellenfeleit… A történet folytatása
kiderül az Aquincumi Múzeum kiállításán.

(Az időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban 2017. november 5-ig tekinthető meg.)

(A szerző régész, muzeológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa)

időszakból kiemelendő a Zichy család szerepe, főként Zita. Éppen Mária Terézia uralkodása idején bontakozott ki

több manufakturális ágazat a Habsburg Birodalomban.
Magyarországon a textilipar volt nagyobb jelentőségű,
ezen belül a selyemfeldolgozás. A II. József időszakában

felvirágzónak látszó selyemgyártás megszervezése 1780

körülire tehető. Igaz, a mezővárosi Óbudán nem járt sikerrel a selyemhernyó tenyésztés.

veszteségesnek bizonyult, és iparilag elmaradott térséglétesítését engedélyezték, beszereztek egy 12 lóerős bé-

csi gőzgépet a leendő üzem számára. A mai Kolosy tér
helyén létrejött fonodában 1848 tavaszán indult meg a

termelés. Szövöde és kikészítő telepítése is tervben volt,

hogy posztóüzem létesüljön. Időközben a Gyáralapító

Társaság csődbe jutott, a gyapjúfonoda tönkremehetett,
mert a helyszínen 1852-től gabonamalom működött.
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Az óbudai selyemgombolyító biztosította rövid ideig

A későbbi „Goldberger Sám. F. és Fiai” cég elnevezés-

át a bécsi üzemeknek, illetve a pesti Valero selyemszövő

raalapító tulajdonos-vezetőre. A „Goldberger-fiúk” új

a motollált selymet a filatóriumnak, majd több évtizeden

manufaktúrának, ahol cérnázó is működött. A Mazzucato találmánya alapján felszerelt selyemgombolyító a XIX.
század harmadik évtizedéig sikeresen üzemelt. Óbuda

később jelentős textilfestő-, nyomó- és kikészítőiparát tulajdonképpen a selyemfeldolgozás alapozta meg.

A Goldberger manufaktúrából gyár
Az alapító Goltberg (csak később alakult ki a Goldber-

ger név) Ferenc Óbudán, a Lajos utcában 1784-ben hozta
létre kékfestő manufaktúráját, amely a híres üzem kiinduló vállalkozása volt, s amelyet 1810-től második fia, Sámuel vitt tovább. Goltberg Ferenc ezután az értékesítéssel

foglalkozott, a vándorkereskedelem mellett egy pesti üzlet
nyitását is célul tűzte ki. Az alapító 1834 tavaszán elhunyt,

Fotó: MMI.ELTE.HU

az üzemet továbbvivő Sámuel pedig a gyárvezetésbe be-

A selyemhernyó tenyésztés sikertelensége ellenére

az óbudai selyemipar létrehozásáról nem mondtak le.
Először egy selyemfilatórium (fonó, cérnázó) létesítését

határozták el, hogy az eszéki selyemgombolyítóból származó nyersanyagból Bécs selyemipara számára félkész
termék készüljön. A fonoda olaszul filatore, ezért a hely

neve Filatoridűlő volt II. József uralkodása idején (a későbbiekben a környéket németül Filatori Felden néven

emlegették). A területen egykor futó és a Duna által gyakran visszaduzzasztott négy patak miatti védelem érdeké-

Minden emelet egyetlen hatalmas teremből állt, a födémek-

ben kialakított nyílásokkal a belső tér egyetlen egységet
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bi nagyhírű vezetőjének, dr. Buday-Goldberger Leónak
az édesapja volt. Bertold később elsőszülött Antal fiát

(aki textilszakmában jártas vegyészdoktor volt) is bevonta az akkor már vállalattá terebélyesedett cég irá-

nyításába, azonban korai halála miatt Leó (a második
fiú) követte őt. A jogi pályára készülő fiatal – autodi-

dakta módon – kiválóan elsajátította a textilszakmát.

Gyors és szakszerű döntései, fantasztikus munkabírása
eredményeként négy évtizedig szolgálta a Goldberger
Részvénytársaságot. Többek között korlátozásokat ne-

hezen tűrő munkásságának köszönhetően vertikális

vállalattá bővítette a Goldberger Sám. F. és Fiai Rt.-t,
amikor fonoda és szövöde létesítésével megszüntette

a kikészítőgyár kiszolgáltatottságát (a nyersvászonpiac
kikapcsolása hallatlan előnyt jelentett).

ban elhelyezett orsókat. A Rádl árok gyenge vízhozama,
a műszakilag kisebb teljesítményre tervezett vízikerék és

további technikai problémák miatt nem működött megfelelően a filatórium. A kedvezőnek értékelt 1787–88-as gazdasági évben is mindössze 1600 kg félkész terméket állítottak

elő, végül 1789-ben csődbe mentek a vállalkozók. Óbuda
határában közel 50 évig üresen állt az épület, majd részben
összedőlt, köveinek elhordása után pedig végleg eltűnt.

A filatórium mintegy kiegészítő beruházásaként

tervei alapján 1786-ban készült el a ma is álló épület (a

amely annak idején a főváros legmagasabb épülete volt.

nevű fia is beltag lett, aki a Goldberger család későb-

az öt födémen áthaladva hajtották a szintenkénti, kör alak-

volt szükség, mert a tömeges méretű fonást, csévélést és

tani. A Rádl árok mellett felépült az ötemeletes filatórium,

a legöregebb fivérnek, Károlynak legidősebb Bertold

nó-cérnázó berendezés három fa főtengelyből állt, amelyek

1784-ben Mazzucato Ágoston megalapította az óbudai

cérnázást házilag és gépi erő nélkül nem lehetett végrehaj-

létesítettek, tovább bővítették a gépparkot. Időközben

képzett. A fa gépezetet alulcsapó vízikerék hajtotta. A fo-

ben 1881–82 telén gátat építettek, innen származik a Filatorigát elnevezés. A selyemfonó-cérnázó felépítésére azért

indigószínezés új módszerét 1829-ben szabadalmaztatta.

közkereseti társaságot hoztak létre, újabb épületeket

selyemgombolyítót (deglomeratórium). Thallher József
Miklós tér 1. sz. alatt); egy ovális, nyeregtetős építmény

jött létre középső folyosóval. Ebben az időben az üzemépületeknek nem volt kiforrott elrendezésük, de már ismert volt az igény, hogy a munkafelügyelők jól áttekinthessék a folyamatokat.

Fotó: A Goldberger gyár 1908-ban, forrás: Óbudai Múzeum

A filatórium és a selyemgombolyító

vonta Fülöp fiát, aki kiváló tehetségű textilvegyészként az

ben az „F” betű utalt a nagy zsenialitású manufaktú-
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A 208 évig működő, nemzetközi hírű üzem történetéből

• 1949. március 26-án államosították az üzemet. 1950-

Goldberger Textilnyomógyárral egyesült. Végül 1985-ben a

• Goltberg Ferenc 1779-ben a boltozatos – ma Lajos utcai

lalatot: Óbudán a Goldberger Textilnyomó és Kikészí-

szállították, az épületet nem termelési céllal hasznosították.

– házban szövetboltot nyitott. Az épület udvari részén

240 m2-es kékfestő műhelyt létesített bérfestési tevékenység céljából. A „blauhaxler” elnevezés onnan ered,
hogy az indigó kéklábúvá tette a kékfestő segédeket és

legényeket. Az óbudai szőlőmunkások és földművelők
gúnyneve pedig „braunhaxler” volt (napbarnított lábuk
alapján).

• 1845-ben Perrotin-gépet vásároltak a kékfestő tarkázás gépesítéseként, ezt továbbiak követték. 1856-ban beszerezték az első 30 lóerős gőzgépet.

• A kézi filmnyomáson felül 1875-ben Prágából származó korszerű hengernyomógéppel és továbbiakkal gyarapodott a mintázó-géppark.

• 1900 elején áttértek a gépek villamos hajtására, először

egy 350 lóerős Láng-gőzturbinával, villanyerőgépek beállításával. Az 1907-ben létesített épület tetején került elhelyezésre a vasvázas víztorony.

• 1918-ban a Budapesti Textilművek Rt. létesítésére került sor. Az első hazai vertikális textilvállalat létrehozása
során Kelenföld-Lágymányoson szövödét, majd fonodát
is létesítettek.

• A „fényvésést” – a fototechnikai eljárással történő

gyors nyomóhenger mintázás szabadalmat – Goldberger
Leó kizárólagossággal megvásárolta.

• A műgyantás kikészítést szintén elsők között vezette be Goldberger Leó, a gyűrődés-ellenálló műselyem-

kelméket a Goldberger-gyár már 1935-től forgalmazta.
A kelmék méretállandósítására elsőként alkalmazták az
egyik szanforizálási (mechanikai zsugorítás) eljárást is.

• A II. világháború során az óbudai üzemben és a kelen-

földi gyárban számos gép megsérült, illetve tönkrement,
hatalmas épületkárok keletkeztek. A helyreállítást követően a Goldberger Nemzeti Vállalat jelentős bérmunka-tevékenységet végzett.

• Az 1930-as évektől a mesterséges szálasanyagok bevezetésére is sor került. A Bemberg-műselyem nemes
fényű, puhán omló kelmék gyártására volt alkalmas.

A mercerezett pamut-, illetve len láncfonalból és Bemberg-műselyem vetülékkel szőtt, az akkori Párizs leg-
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tőgyár, a Budafoki úton a Kelenföldi Textilkombinát
működött tovább.

Magyar Textilfestőgyár Rt., majd Textilfestőgyár

• Hamarosan Közép-Európa egyetlen folyamatos fehé-

rítő gépsora a Goldbergerben kezdett működni. A gépsor

A gyárat 1908-ban alapították, a svájci Druckereinen

létrehozásáért Dr. Bonkáló Tamás és Dr. Rusznák István
1954-ben Kossuth-díjban részesült.

Färbereinen cégcsoporthoz tartozó Vereinigte Färberei-

10 színes hengernyomógépet szereztek be.

Szentendrei úton. A Hitel Bank Creditanstalt tőkeérde-

nen AG. hozta létre Magyar Textilfestőgyár Rt. néven a

• 1962-től további síkfilmnyomógépeket, valamint 8 és
• 1963-ban megalakult a Budaprint Pamutnyomóipari

Vállalat, az új szervezetben Goldberger Textilnyomógyár
és Kelenföldi Textilgyár néven működött tovább a Goldberger. A kikészítőüzemben a kötött-hurkolt kelmék

kikészítésére alkalmas berendezések álltak üzembe,

miután lánchurkoló- és körkötőgépekkel kötött kelmék
készültek Kelenföldön.

keltségű üzem a Goldberger cégnek kezdettől komoly

konkurenciát jelentett, ezért tulajdonosa sorra megvásárolta a Textilfestő melletti ingatlanokat.

A gyár a II. világháborúig folyamatosan fejlődött, így

került sor pl. a hengernyomás meghonosítására. Az erőtelep új turbinával bővült. 1927-ben a Budapesti Gyapjú-

• 1969-től rotációs filmnyomógéppel bővült az addig

A helyreállítás során újra létrehozták a kékfestő üzemet,

lenföldi fehérítő új, folyamatos kötegfehérítő gépsorral

végleg elpusztította az ősi házban kialakított kékfestő vál-

henger- és síkfilmnyomógépekből álló géppark. A kegyarapodott.

• 1974-ben megszűnt a szén- és pakura fűtés, nagytelje-

sítményű földgázfűtésű kazán szolgáltatta a gőzenergiát.
1981-ben vállalaton belüli összevonás során a Goldbergerhez csatolták a Pamutkikészítőgyárat, végül az utóbbiban jellemző hengernyomást – korszerűtlensége miatt
– 1981-ben megszüntették.

• 1989. I. féléve végén – szervezetváltozás során –abbahagyta termelő tevékenységét a Budaprint Pamutyomó-

ipari Vállalat, a korábbi vállalati egységek főleg Rt.-ként
működtek tovább, így többek között a Goldberger Textilművek Rt. is, a kelenföldi üzemmel egyesülve.

• A megfelelő alapok nélkül megalapított és piaci problémákkal küszködő új vállalkozások sorra megszűntek,

így a nagyhírű Goldberger üzem 1992-ben fejezte be termelését.

Spitzer Gerzson vállalkozásából Pamutkikészítőgyár
A mai Lajos utca 102/b. sz. alatt 1826-ban a Spitzer

szebb mintáival nyomott nagysikerű kelmét Goldber-

Gerzson által alapított kékfestő-manufaktúra jelentette

hernyóselyem összetételű kelméket is gyártottak.

az 1838-as dunai árvíz szinte elpusztította a vállalkozást.

gerék „Parisette” fantázianévvel forgalmazták. Tiszta

Pamutkikészítőgyárban leállították a termelést, a gépeket el-

ben két részre választották a Goldberger Nemzeti Vál-

Fotó: Pálvölgyi Ferenc

csak a legfontosabbak kivonatos ismertetésére van mód:

az alapokat. A műhely egyre jobban fejlődött, azonban

majd gyárrá fejlődött a vállalkozás. Az 1855-ös tűzvész
lalkozást. Ekkor Spitzer Gerzson a Lajos utca sarkán meg-

vette a leégett üzemmel szembeni telkeket, és felépítette az

áru Kikészítő Rt. is összefonódott a Magyar Textilfestő

Rt.-vel, az új építésű részlegben megindul a gyapjúkikészítés. 1931-ben meghonosították a síkfilmnyomást. Az

1930-as évek közepétől pamut-, gyapjú- és selyemkikészítő részleg működött.

1945-ben az Óbudán elsőként meginduló textilfes-

emeletes gyárépületet. 1863-ban az első, 1882-ben a máso-

tőgyári erőtelep a kerület áramellátásába is rögtön bese-

es tűzvész martalékává vált a gyár egy része. Az Újpesten

a gyárat, az 1951-ben végrehajtott profiltisztítást követő-

dik gőzgéppel bővült az üzem. Sajnálatos módon az 18791887-ben beindított Magyar Pamutipar Rt.-t 1893-ban a Siptzer Gerzson és Társai cég vette meg, így a fonó- és szövő-

üzemmel rendelkező vállalkozás kikészítőgyárral bővülve

gített légvezetékek kiépítésével. 1949-ben államosították

en alakult át pamut- és pamuttípusú szöveteket előállító
nyomókikészítő üzemmé.

A több ütemű rekonstrukció 1962-ben kezdődött,

vertikális vállalattá alakult. 1906-ban eladták az óbudai

ennek során új üzemcsarnokok építésére, szinte teljes

tilkereskedelmi Rt. Fürst Jakab és Fiai néven termelt tovább.

Az 1963-ban megalakult Budaprint Pamutnyomóipari

kikészítő üzemet, amely ezután Kartonnyomóipari és Tex
Egy év múlva újabb tűz pusztított, ezt követően építették fel

a gyár végső épületegyüttesét. 1933-ban az Újpesti Magyar

Pamutipar bérbe vette az óbudai üzemet, majd rövid időre
önálló lett a Kartonnyomó Rt.

Az ostrom alatt az óbudai kikészítőgyár romhal-

mazzá vált, csak többéves újjáépítés után indulhatott

meg ismét a termelés. Az 1948-as államosításkor a Magyar Pamutiparhoz tartozott az óbudai Pamutgyár, majd

technológiamegújítást biztosító gépcserékre került sor.
Vállalat egyik budapesti nyomókikészítő üzeme lett a

Textilfestőgyár, amely egészen 1989 nyaráig működött
nagyvállalati rendszerben.

A gyár fejlődése az 1970-es évektől is kiemelkedő,

többek között a rotációs filmnyomás meghonosítására is
sor került. A Textilfestőgyár külön ágynemű varrodát is
létesített Dunavecsén.

1989. II. félévétől az önállósult Szegedi Textilművek

az önálló pamutkikészítőgyári időszak következett.

és a Textilfestőgyár egyesülésével Budaprint Secotex

Vállalat egy-egy gyáregységeként működött tovább az

molást követően az 1996 elején megalakult Első Magyar

Az 1963-ban megalakult Budaprint Pamutnyomóipari
említett újpesti (Magyar Pamutipar) és óbudai (Pamutkikészítőgyár) egység. 1981-től a Pamutkikészítőgyár a

Textilfestő Rt. néven működött tovább az üzem. A felszáTextilfestő Kft.-ben még háromnegyed évig folyt termelés, majd véglegesen befejeződött a textiles tevékenység.
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A Finály üzemből Selyemkikészítőgyár

kéziszerszámokkal készítették a kalapokat, a gépesítés
időszaka egybeesik az alapítással. Hazánkban egyéb-

A későbbi Selyemkikészítőgyár helyén Finály Simon

ként a Quentzer-gyár volt a leghíresebb kalapos üzem,
ennek modernebb eszközei kerültek a két világháború

kékfestő 1825-ben alapította meg vállalkozását a Bécsi

üzemelő Magyar Gyapjútomp- és Kalapgyár Rt. terüle-

rítőként, 1918-tól Óbudai Fehérítő-, Festő- és Impregná-

úton, a Vörösvári út közelében. Az üzem Óbudai Fehé-

között Óbudára. A Budapest XIV. kerületi Gizella úton

lógyárként, végül 1958-tól Magyar Selyemipar Vállalat

tén volt az óbudai üzemet is irányító igazgatóság.

Selyemkikészítő-gyárként működött.

Az államosítás utáni Óbudai Kalapgyárban 180 fő

dolgozott, és gyapjútompok, illetve férfikalapok gyár-

tott termékek voltak. Az 1970-as évek elejéig folyt valódi
hernyóselyemszövetek kikészítése.

Az 1960-as évek végén a kikészítő üzem festödéjének

1963. I. félévének végén a Goldberger Textilművek, a

Kispesti Textilgyár (Kistext), a Magyar Pamutipar (MPI),

a Szegedi Textilművek, a Soproni Pamutipar, a Textil-

a Textilfestőgyárat jelölték ki. Ezt követően a Textilfes-

gokat és habselyem fehérneműeket is gyártott. Leány-

ták, és kijelölték ipari nagyvállalattá, amelynek központja Óbudán létesült.

A hatvanas évek második felében az óbudai Fényes

Adolf utcában megépült a nagyvállalat irodaháza, amely

a Godberger kultúrközpontját is magába foglalta. 1977-

a gyáregységek önállósodva – megfelelő alapok nélkül –

néhány évig tudták fenntartani a termelő tevékenységet.

A GROWE Kalapgyár
Az 1867-ben alapított pesti kalapgyártó üzem budai

egysége, a Grósz és Weisz Kalapgyár (GROWE) a Bécsi
út 101. sz. alatt működött. Magyarországon addig főként
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A Magyar Selyemipar Vállalat
A Magyar Selyemipar Vállalat (MSV, DUNASILK)

1955. január 1-jén jött létre hét szövöde, két selyemcér-

folyamatos) színező eljárásokra alkalmas gépek, illetve

bi beolvasztásával. Így az MSV-hez tartozott az Adria

názó üzem bevonásával és egy kikészítő gyár későb-

állt (GFB). 1951 elején a sík-hurkológépi finomszálú harisnyák gyártási bázisát jelentő Guttmann és Fekete Kötszövöttárugyárból jött létre az Óbudai Harisnyagyár.

1951 nyarán a Népgazdasági Tanács döntéseként lét-

Textilművek épületeiben volt. A gyermek, férfi és női zok-

előre menekülésként – szervezetváltozást hajtott végre,

keltségű – Lurotex Textilipari Kft.-hez került.

előállító Bemberg céggel márkahasználati szerződésben

– létrejöttében nagy szerepe volt a Textilfestőgyárnak,

A nagyvállalat 1989. I. félévének végén – mintegy

Óbudán 2000-ig folyt termelés a Tintoria Kft.-ben. A ki-

vállalata volt a Pók Áruház, amely a rézoxid-műselymet

rehozták a Budapesti Harisnyagyárat, ennek székhelye a

amely korábban varrodát működtetett itt.

A nagy múltú üzemet többéves felszámolást köve-

műselyem harisnyákon kívül pulóvereket, fürdőnadrá-

ben kezdte meg az ágyneműgarnitúrák és egyéb háztartási darabáruk gyártását a dunavecsei Konfekciógyár

alapanyag előállítása.

kelmék megjelenése következtében. A szakaszos üzemű

festödei eszközök mellett a telítéses (folyamatos- és fél-

Az 1924-ben alapított Guttmann és Fekete Kötszövött

árugyár a Vihar utcában működött. Az üzem a pamut- és

tőgyár elnevezést Pamutnyomóipari Vállalattá változtat-

tett fonalú termékek növekedése, majd a mikroszálas

A harisnyagyárak

mintagyártó Vállalat és a Textilipari Csomagoló Vállalat
mérlegbeolvasztással megszűnt, az egységek jogutódjául

gépparkja teljesen megújult, különösen a terjedelmesí-

leállt a termelés az Óbudai Kalapgyárban.

repülőgép-fékezőernyő szövetek, a hőlégballon kelme

III. ker. Folyamőr utca 21. sz. alatt, a hajdani Filatorigáti
nikat és a vastag harisnyákat a Budapesti Harisnyagyár

állította elő, a finomharisnyák az Óbudai Harisnyagyárban készültek. 1961-től az Óbudai Harisnyagyár önállósága megszűnt, ezután a Budapesti Harisnyagyár egyik

gyáraként üzemelt tovább (előzmény volt a körgépi, varrás nélküli nejlonharisnya gyártás hazai meghonosítása).

1989–1990 idején a Budapesti Harisnyagyár üzemei

önállósodtak (pl. Óbudán a Viking Harisnyagyár mű-

ködött), ezt követően, a részleges privatizáció során a
gyártás folyamatosan leépült. A leszerelt gépek új tulajdonosokhoz kerültek, a termelés kisebb vállalkozásoknál folytatódott.

FotóK: A szerző gyűjtése

A Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat („Panyova”)

sű termékeket is gyártottak: ilyen volt az ejtőernyő- és

készítő-géppark egy része a szentgotthárdi – olasz érde-

illetve divatkelmék jellegzetes, nagy volumenben előállí-

vábbi üzemeltetésére már nem volt mód, így 1978 körül

szál” jellegét sikerült enyhíteni. Speciális rendelteté-

A különböző bélés- és tarkánszőtt nyakkendőszövetek,

évente kb. 750–800 ezer db gyapjú tompot, 400 ezer db

ben sapkák is készültek. A régi, fekvőhengeres kazán to-

így a szintetikus alapanyagú kelme kedvezőtlen „mű-

tően 1997 őszén az olasz Radici csoport vásárolta meg,

cellulóz alapú „műselymek” színezése, kikészítése.

kalapot gyártottak, valamint több tízezres nagyságrend-

az erős sodratú poliészter szövetek „lúgos hámozását”,

Az óbudai üzemben jóval korábban kezdődött a

tásával foglalkozott (a nyúlszőr termékeket 120 munkás

készítette a Gizella úti telepen). A Bécsi úti üzemben

gépsorok is sorra megjelentek az üzemben. Bevezették
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működhetett a régi üzem, amely 1952 őszén magyar álla-

város

mi tulajdonba került.

1963 tavaszán megalakult a Lenfonó és Szövőipari

Vállalat, ennek egyik gyára lett a csillaghegyi üzem
Csillaghegyi Szövőgyár néven. 1966-ban megkezdődött

a szövödei rekonstrukció, illetve a varrvahurkolt kelmék gyártására is lehetőség nyílt. Poliamid és poliészter

szűrőszöveteket, szintetikus alapanyagú ponyvákat, kevertszálas nyüstös bútorszöveteket gyártottak sikerrel.

1970-ben a ponyvagyártásban megteremtették a kenés-

AZ ÓBUDAI ARANYEMBER
Goldberger-variációk

technológia alapjait. A műszaki termékek köre is bővült,

Balla Vilmos közgazdasági szakíró a huszas években adta közre sajátos humorral átszőtt A Nibelungok című regényét.

Később a hazai poliakril-nitrilből előállított színes nap-

tehetsége jelentősen hozzájárult nemcsak Óbuda hírnevéhez, de a főváros és hazánk textiliparának felemelkedéséhez is.

többek között szintetikus vitorlaszövetet is gyártottak.

ellenző szövetek vízlepergető és szennytaszító kikészí-

Ebben állít emléket a Golberger Ferencnek is, aki a maga erejéből lett kékfestő manufaktúratulajdonos. Szorgalma és

téssel egyaránt készültek.

Különösen az 1970-es évek második felétől több ma-

gyar textilüzem próbálkozott farmerszövet gyártásával.
Végül a Buda-Flax Lenfonó és Szövőipari Vállalat CsilSelyemszövőgyár (Kőbányán), a Duna Cérnázógyár

(Kelenföldön), a Hungária Jacquardszövőgyár, illetve
a Pipacs Szövőgyár (mindkettő Kispesten), a Mohácsi

Szövőgyár, a Soproni Szövőgyár, a Szentgotthárdi Szövőgyár, a Tolnai Fonógyár, a Váci Bélésszövetgyár, majd

1958-tól a Selyemkikészítőgyár (Óbudán). A nagyválla-

mergyártás sikere. Olasz eredetű színes fonalból készült

a „Trapper” fantázianevű farmer anyaga: a farmerszö-

vetből a Buda-Flax vállalat Tabi Campingcikk Gyárának
ságvári varrodájában készültek a vásárlók körében rendkívül kedvelt Trapper farmernadrágok.

1985. október 1-jétől a Buda-Flax nagyvállalat szerve-

lat központja később szintén Óbudára költözött, a Bé-

zetváltozást hajtott végre, így a Csillaghegyi Szövőgyár

1991-től felszámolásra került.

váltás után, 1995-ben végleg leállt a termelés.

csi úton működött egy modern irodaházban. A vállalat

Salzmann-féle üzemből Csillaghegyi Lenárugyár
A későbbi Lenárugyár helyén az 1920-ban létesített

is Rt.-ként működött tovább, majd a későbbi tulajdonos-

Egyéb textiles vonatkozások Óbudán
Az 1907-ben alapított Mosó-Fertőtlenítő Gépgyár

Műgyapot és Vattagyár Rt. üzemépületei voltak. A né-

a II. világháborúig működött egy tönkrement bőrgyár

került az érdeklődés középpontjába a Római-fürdőhöz

üzem, az Iris Gombgyár üzemelt a Föld, illetve Solymár

metországi Salzmannék gyáralapítási szándéka során
közeli, csillaghegyi ingatlan. 1925-ben megindult a termelés a Salzmann-féle Magyar Textilipar Rt.-ben.

1942 karácsonyának éjjelén tűzvész pusztított, leégett

a szövöde teteje, és megrongálódott az összes jacquard
szövőgép. Az elektromos hiba okozta tűzeset biztosí-

tási kártérítéséből nemcsak a helyreállításra, hanem a
szövöde modernizálására is jutott. A II. világháború

pusztításainak felszámolása hosszú ideig folyt. 1950.
december 28-tól Csillaghegyi Lenárugyár elnevezéssel
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laghegyi Szövőgyárában megalapozódott a magyar far-

területén. 1923-tól a dunai kagylókból gombot sajtoló
utca által határolt részen. A Budapesti Bútorszövet- és

Szőnyeggyár a Vörösvári és Bécsi út sarkán működött.

Érdekesség, hogy textilsegédanyag-gyártó (Magdalin)
is tevékenykedett Óbudán. Az 1950-es években Textil
gépalkatrész Gyártási Egyesülés jött létre, a Fonógépgyár, majd a KAEV Könnyűipari Gépgyártó Vállalatának gyártórészlege a külső Bécsi úton üzemelt.

(A szerző textilvegyész, könnyűipari mérnök)
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Idestova több mint másfélszázada, hogy bizonyos Perec

tak betörni, de különben sincs még feltalálva a police.

diómorzsa mártással készült dunai ponty. Nem is tudják,

Fia, Samu alapítja aztán a nagyszabású gyárat saját neve

rületében tengődött. Ám tisztázzuk kissé a fogalmakat.

hasem is volt. Ennélfogva kirakata, de még utcára nyíló

gusztus) nem illik halat enni.

megörökíti a cégben, amelyből így „Samuel F. Goldber-

város, és ennélfogva nem ismerik a római számokkal

Minek tartana árut, amikor a csendes mezővárosban éve-

Abban az időben nincsen sem Budapest, sem székesfőjelzett városrészeket sem. Önálló és egymástól független

úgy Pest, mint Buda, továbbá Óbuda, a mai harmadik

közigazgatási kerület. A néhány száz családnak otthont
adó Duna menti városkában tulajdonképpen nincsenek

gazdagok és vagyontalanok, mármint a mostani mentalitás értelmében. A lakosság ugyanis
két „rétegre” oszlik: az elsőt teszik a

„braunhaxlerek”, akik egész héten át
a szőlőkben foglalatoskodnak, vasár-

nap délelőtt elmennek a templomba, és
délután házikójuk kapubálványát feldí-

szítik a gyaluforgácsos póznával, jeléül
annak, hogy meszelyszám kimérik saját nevelésű borukat.

A másik felekezet a minden hájjal megkent kereskedőkből és minden szakmában

ügyeskedő

kézművesekből

rekrutálódik, akik szintén hat napig

szorgalmaskodnak, hogy szombaton-

ként pihenhessenek. Kitűnően megfér

tette az isteni nedűt, hogy az emberek garatra öntsék, hanem tisztára abból a célból, hogy kereskedjenek vele.

Berger, aki szintén az antialkoholisták kasztjához tartozik mint ékszerész állt a közönség rendelkezésére. Néhai

nagyapja emlékére diktálták be a jó hangzású Perec nevet
az anyakönyvvezetőt és a bejelentőhivatalt helyettesítő
sakternek. Amikor a gyermek felcseperedett, a svábok

sehogy sem akarták megszokni e furcsa nevet. „Mi az,

hogy Perec? Ha még pretzni volna! Jó lesz neki a Ferenc

is.” Ez aztán rajta ragadt. Szólván Berger üzletéről pedig

igazán nem mondhatjuk, hogy ez egyenes elődje volt a
mai Váci utcai Bachruch udvari szállító establishmentjének. Hogy egyet említsünk: a bolt nincs betörés ellen

biztosítva, mivel a falusias kis helyiségbe sohasem szok-
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hajnalig minden jóban részük vagyon. E kedélyes esték

egyikén meghúzódik Goldbergerék meghitt hajlékában egy

egyik polgártársnak a Péter-Pál napi búcsún a heves vi-

„wanderbursch”, aki gyalogszerrel igyekszik Grazba, egye-

tatkozás tüzében elszakad az óralánca, vagy eltörik a pe-

bekben a „kékfestést” gyakorolja, amelyet semmiképpen

csétgyűrűje, esetleg az asszony karkötője, kalárisa, egyéb

nem halovány keze is elárul. Az idegen hosszasan mesél-

csecsebecséje kárt szenved: mindent

get művészi foglalkozása minden csínjáról, bínjáról. Miután

alaposan rendbe hoz a lelkiismeretes

akkoriban Alt-Ofenben mindenki, a foderek és muaderek,

iparos. Valószínűleg mese, hogy egy-

a lányok és a surbankó legények, de a gyerekek is kék kö-

szer maga a polgármester személyesen

tényt viselnek. A gyors észjárású gazda felfigyel, és az az

is elhozta hozzá reparáció irányában

ötlete támad, hogy meg kellene próbálkozni a vászonnak

aranyfogantyúval ékes sétabotját.

kék színre való házi átfestésével. Azt már látja, nem valami

Különben a mester vezetékneve is

bonyolult procedúra; be muszáj áztatni, aztán levegőn oxi-

komplikáltabb ügy. Ugyanabban a siká-

dáltatni a szőtt lent; gyakorlat teszi a mestert. Hétfőn átbal-

torban, ahol maga is lakik, a Berger nevű

lag Pestre, ahol a „Fekete kutyánál” egy vég lenholmit és a

nyápictermetű templomszolga is székelt,

„Három rózsánál” indigót vásárol. Majd fölállítanak az ud-

aki idővel der klane Bergerből egyszerű-

varban egy teknőt, az úgynevezett csávát. Rámát eszkábál-

södött Kleinbergerré. Míg a goldarbeiter

nak össze, és nekifekszenek a kísérletnek. Néhány kisebb

Bergert Goldbergernek nevezték bizo-

balsiker után elkészülnek a Magyarországon fabrikált „első

nyos idő után a helyiek. A „budai Gold-

darabok” – ami persze nem volt éppen olyan egészen

berger” meg vala elégedve ilyetén csa-

van megelégedve a mesterségével, mert nyurga, vékony-

amúgy sem élnek vele. Azt tartják: Isten nem azért terem-

lítja az átutazókat, vándorlegényeket, akiknek vasárnap

által van becsülete a megbízható aranyművesnek, ha az

féle boltokat és műhelyeket, mert máskor nincs érkezésük,
napon nem lehet a szőlőtulajdonosoknál bort kapni, hiszen

egy-két vendéget biztosít magának. A samesz házhoz szál-

ken át senki semmiféle drágaságot nem keres? Mindaz-

ládi nevével, legmerészebb álmában sem sejti, hogy ez a

és a hitközségiek cseppet sem törődnek vele, hogy hétköz-

Szombat küszöbén egyébként mindenki, aki csak teheti,

ajtaja sincs. Az udvari lakásban az ablak mellett pepecsel.

egymással a két tábor, nincsen semmi baj. A termelőknek

kapóra jön, hogy vasárnap délután nyitva tartják a külön-

hogy az „r” nélkül szűkölködő hónapokban (május-au-

Az óbudai ékszerésznek egyáltalán nincs portékája. So-

szimpla dolog, mint ahogyan azt néhány sorban leírtuk

–, és miután rőfjét majdnem fele áron vesztegetik, mint

kitétel valamikor „köznemességet” fog jelenteni. Kevésbé

dongájú legényke révén nem igen bírta a testi strapát, pedig azért választotta ezt a professziót magának, amit ülve

és kevés fizikai megerőltetéssel lehet végezni. Arra nem
gondolt, hogy az ötvös olyan forrcsövet használ, amelynek lángját állandó fúvással kell éleszteni. Az egyáltalán

nem „lóerős” Perec-Ferenc idővel megundorodott az örökös fúvástól, úgy érzi, megtámadja a tüdejét, folyton köhécsel. Szerencse, hogy mint írva vagyon, hat napig dolgozik, a hetediken pihen. Víkendkor az aranyember teljesen
kikapcsolja életéből az említett kínzó szerszámot. Péntek

délután hívséges asszonya, a jóképű és jó húsban lévő Bábi
fölsúrolja a padlót, hófehér abrosszal leterítve barátságos
ebédlő bútorrá varázsolja a munkaasztalt. Két csillogó

sárgaréztartóban (nászajándékul kapták) faggyúgyertya
terjeszt nappali világosságot és – alapos tisztálkodás után

– a család békességben hozzáfog az ünnepi estebéd áhí-

tatos elköltéséhez. Ennek derékfogása mindannyiszor a

ahogyan a külföldit adják, rövid egy óra alatt szétkap-

Fotók FORRÁSA: 1. Goldberger Family Genealogy 2. ÓBUDAI Múzeum

Berger nevezetű szegény ember Budapest harmadik ke-

kodják az egész raktárt. A fehérnép nem győzi dicsérni
a Made in Aquincum gyártmányt: azt mondják, hogy
ennek a színe sokkal jobban ellenáll a fényhatásnak és

a szappanoldatnak, mint a bécsi. A magyarországi kékfestészet megalapítója takarosan keres az első experimentumon. Arra valóban nem gondol, hogy most megteremti a
honi gyáripar egyik legnevesebb válfaját, hanem csupán az

motoszkál a fejében, hogy ez „appretura” révén talán meg
lehetne szerény módon élni minden fuvolázás nélkül.

Néhány nap múlva családja és szomszédsága megrökönyödésére bérbe vesz egy kis lokált a Lajos utcában (éppen
szemben a mai gyárudvarral), és ott berendezi műhelyét a

legkezdetlegesebb eszközökkel. Ez 1780-ban volt, és negyven évvel később bekövetkezett haláláig Ferenc folytatja

és fejleszti indusztriális tevékenységét. Ha a GyOSz akkor
már létezett volna, okvetlenül megválasztják díszelnöknek, s előterjesztik kormányfőtanácsosságra.

alatt. Atyja iránt való kegyeletből nevének első betűjét

ger” lesz. A közbeszúrt egyedülálló betűnek nincs semmi jelentősége, de jól fest, és ami a fő, nem kerül semmibe.

Ez a gyáros 1848-ban halt meg, utána a felesége, Erzsébet

lett a cég tulajdonosa, kinek a már jelentékenyen kiterjedt üzem vezetésében tíz fia segédkezik. A firmába így

bekerült az „és fiai” toldalék. Rövidesen hatvan kéznyo-

mógéppel dolgoznak, sőt 1854-ben gőzgépet állítanak
fel, közvetlenül a Hengermalom kalandos újítása után.

Ferenc József két évvel később Óbudára is átrándul, ahol

megtekinti a város két messze földön híres látványosságát:

a Schiffswerfte-t és a Blaufarbereit. A kiegyezés évében
tömeges kitüntetést adományoznak, és a király készségesen adja belegyezését ahhoz, hogy özvegy Goldbergerné
a „Budai” predikátumot használhassa. Ez volt a második

nobilizált zsidó família. A fiúk közül idővel Károly került
a gyár élére, a többi Pesten nagyszabású kézműáru üzletet

folytat, amely a legtekintélyesebb a szakmájában az egész
Monarchiában. Károly 1870-ben visszavonulva, ennek két

fia, Sámuel és Bertalan vezeti a gyárat. A nagykereskedést
fokozatosan leépítve átalakítják a telepet hengernyomásra,

és a nyolcvanas években már tizenkét hengernyomó gépet
foglalkoztatva, nagyban exportálnak Olaszországba, Levantébe, Dél-Amerikába stb. A millenniumi kiállításon a

cég díszes pavilonnal szerepel, és a két gyárost vaskorona

renddel tüntetik ki. Az 1904-ik év óta Bertalan fia, Leó, az
aranyműves ükunokája intézi az ügyeket. A saját szövöde
és fonoda fölött rendelkező cégből világhírű Rt. lesz, de az

igazgatóság termében ott függ az első Goldberger arany-

rámás képe: nem zsilettel, hanem aurummal szőrtelenített
okos arcával. Sötét kabát van rajta és fekete barett a fején,

fehér sál csavarodik a nyaka köré. Kezében jókora dobozt
tart. Mi ez, talán a hírhedt fúvókészülék? Nem más, mint

egy hatalmas burnótos pikszis. Há-há-hápci! Helf Gott…

zur genesung. Milyen megható ez a divatjamúlt szokás: a
tüsszentőnek kívánják, hogy egészségére váljék. Hogyan
is mondta a Franciaországból visszatért adomabeli fiú, aki

odakünn finom és intelligens nyugat-európaivá vedlett?
„Apám, Párizsban tüsszenthetsz, míg meggebedsz, és
senkinek sem fog eszébe jutni, hogy ehhez gratuláljon.”

(A Nibelungok. Közgazdasági regény két részben. Bp. 1930)

(a szöveget válogatta: CSONTÓ SÁNDOR)
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– Jó volt, családias. Amíg a Gázgyár működött, telt ház

Város

volt, alig lehetett a telepen lakást kapni. Most huszon-

A munkástelep tervezője, Almási Balogh Loránd

pontosan tudom, hány lépcsőház van – emlékszik Balogh

századfordulónak. Formakincsét meghatározták

egy áll üresen. Tizenhét évig voltam házfelügyelő, ma is

AZ ITTFELEJTETT KOLÓNIA

Károlyné. – Ezek a házcsoportok egyébként tükörképesek
– mutat az I-es és a II-es tömbre, amelyek száz évvel ezelőtt olyan egyformára épültek egymással szemben, mint

Séta a százéves óbudai munkástelepen és a tisztviselői villák között

egy U betű két szára. Ha az egyik oldalon emeletes a ház
vagy padlásszobás, a másik soron a vele szemben lévő is
az. Még a zsalugáterek virág alakú világítólyukacskái is

Az egykori Óbudai Gázgyár tulajdonosai modern és élhető lakótelepet építtettek beosztottjaiknak 1913-ban. A han-

ugyanolyanok a szemközti épületeken. A telep 1913-ban

gulatos Duna-parti épületegyüttest ma már egyre kevesebben lakják, de az ott élők ragaszkodnak különleges formá-

épült Almási Balogh Loránd tervei alapján. Többségében

jú házaikhoz, a mesekönyvbe illő környezethez.

kétszobás lakások létesültek gázgyári munkáscsaládok

ízlés, amit Lechner Ödön és Alpár Ignác egyko-

ri munkatársaként sajátíthatott el. Jó barátja volt
Kós Károly, aki ekkoriban épp a kispesti Weker-

le-telep főterét tervezte. Állítólag a gázgyári telep
terveibe is belejavított. Almási tervezte a mai Fazekas Gimnázium épületét is.

A telepi gondnoki irodát a II-es házcsoport végében ta-

látnánk őket. Imádják is a filmesek, tavaly finnek forgat-

volt. Molnár Imre, az új gondnok néhány napja állt mun-

tak itt, előtte szlovákok, és valamikor a telepen készült a

Doktor Minorka Vidor nagy napja című film. Harminc
helyi lakos is csatlakozott a szereplőgárdához statiszta-

ként, és önfeledten püfölték egymást szalámival, hallal,

hagymakoszorúval, mesélik az emlékezők. A házakon
kontyolt tetők, tornyok, zárterkélyek, különös alakú pártázatok. A műemléki védelemnek köszönhetően majdnem minden eredeti formájában őrződött meg. Középen

nagy tér platánsorral, sajnos az öreg fákat nemrég visszacsonkolták. Némelyik méteres derekú.

Nem volt fürdőszoba
Körbesétálok. A tér végén, a félkörívesen görbülő III.
házcsoport közepén magasodik a régi legényszálló. Az
emeleten valaha a nőtlen férfiak kaptak egy-egy hálófül
két, de nevezetes a ház arról is, hogy ide járt fürödni a

kolónia. A lakásokban ugyanis eredetileg nem volt fürdőszoba, hanem itt, a legényszálló földszintjén állt rendelkezésre a közösségi zuhany- és kádfürdő, valamint a

mosoda. Idős néni könyököl az ablakban, Buzgó Jánosné, nyolcvanöt éves, 1952-től lakik a telepen, több mint

harminc éve özvegyen. A Gázgyárban az úgynevezett

fotó: Sánta Balázs

a látványos, artisztikus részletek és a magyaros

számára a különleges formájú házakban, amelyek olyan
barátságosak és emberléptékűek, mintha mesekönyvben
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(1869–1945) méltatlanul elfeledett építésze a múlt

óraházban dolgozott. „Pintsch-órákon” és „dob órákon”
mérte és számolta óránként a gázkibocsátást.

– A kádfürdő most is megvan, csak nem használja már
senki. Kérje el a kulcsot a gondnoktól, ha meg akarja
nézni! – javasolja.

lálom meg. A helyiség valamikor fodrászat, majd trafik
kába. Épp beázásokat javíttat. Nem ismer még mindent,

nem itt lakik, hanem a Flórián téren. A régi kádfürdőt

sem volt még szerencséje látni. Hirtelen azt sem tudja,
hol lehet a kulcsa. Előhúz egy nejlonzacskót, amelyben
az üres lakások kulcscsomóit őrzik. Elég sok van, hosszú
lenne végigbogarászni, inkább hagyjuk.

A házak háta mögött száz éve kiskerteket alakítottak ki,

kezdetben azzal a szándékkal, hogy a termés közös lesz,
de aztán azé lett, aki a kertet megművelte. Csirkéket is

tarthattak, sőt a háború idején disznót is. Ma is gondozzák a parcellákat, de nem mindenki mer zöldséget termeszteni.

– Gázos a föld – mondja egy hölgy, aki valaha a gyárban
volt adminisztrátor –, beszívta az itteni levegőt – magyarázza. Ő csak virágokat ültet. Más viszont a közeli Pók

utcai panelházakból éppen egy művelhető kis kertecskét
keres errefelé. Termesztene valamit.

Érdeklődését a „Gázgyári lakótelep” című facebook olda-

lon tette közzé, mert a munkásnegyed – haladva a korral
– fenn van a közösségi hálón is. A legtöbb bejegyzés a

telep elveszett, régi hangulatának kereséséről szól. Például ez: „Sajnos, már csak nyomai vannak meg annak az

életnek (...) a Gázgyári Művelődési Ház romokban, szó
szerint: kívül-belül (Gyimesi Laci bá’ szívének egy része
szerintem még ma is a romok között maradt), Cili néni

trafikja előtt pedig hiába megy el az ember, már nem talál

ott senkit, akitől vehetne Dianás cukorkát – de sorolhat-

nám a bezárt üzleteket (fodrászat, hentes...). És hol van

a könyvtár és könyvtárosa, Marika néni... (…) A házak,
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a telepen. Az egyik gázgyári lakás néhány tízezer forin-

tos kedvezményes díja például 87 ezerre ugrott, amikor
az unoka bérelte volna tovább. Ezt nem tudta vállalni,

inkább elköltözött, pedig nagyszülei még az első idetelepülőkkel érkeztek 1913-ban.

A klub és környéke
Akkor ez a telep nagyon új és nagyon korszerű volt. Igaz,
nem volt fürdőszoba, és deszkapadlósak voltak a szo-

bák, de már gázzal főztek és világítottak, majd villany
is lett. A telep közepén lévő park szép virágágyásait, ró-

zsalugasait pedig a „Művek” kertésze gondozta. Vidám
és reménnyel teli volt erre az élet. Ezt olvashatjuk ki Sz.

Bányai Irénnek a nyolcvanas évek közepén gyűjtött emlékezéseiből. Az akkori idős interjúalanyok még tanúi

lehettek a háború előtti jó időknek, amikor a gyár 15 mázsa kokszot biztosított télire a dolgozóinak és évente 750

köbméter gázt díjmentesen. Villanyt féláron. Az órabér

ötszöröse volt annak, mint amit a textilgyárban fizettek.
Húsvétra, pünkösdre, karácsonyra pedig külön csomag
járt. Évente egy váltás munkaruha. A közösségi épület-

ben vendéglő és kantin működött, ennek különtermében

A Gázgyári munkástelep és a tisztviselőtelep a

gyárral együtt 1913-ra épült fel. A munkásnegyed
villák rothadásnak indultak, a kutya se foglalkozik ve-

lük, csak a bennük levő lakók szépítgetik önkormányzati
lakásukat kívül-belül abból a maradék pénzből, ami még

maradhat az igen magas lakbérből. Ragaszkodás a hely
iránt – aki itt jár, átérzi, miért.”

A lakások fővárosi tulajdonban vannak, a lakók hatvan

százaléka még most is egykori gázgyári dolgozó. Idős

emberek, sokan szeretnék otthonuk bérleti jogát a gyerekeikre, unokáikra hagyni. Gond azonban az átadás.

Nevezetesen az, hogy a továbbadáskor a bérleti díj egy-

ből megemelkedik. A régiek ugyanis még kedvezményes
díjat fizetnek, ám ha egy régóta itt élő család gyereke

szeretné tovább használni a szülei lakását, új bérlőként,

már piaci összeget számolnak, hacsak korábban nem
bérlőtársként volt bejelentve. Több ilyen esetet is hallok
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három házcsoporjában összesen 3 db 3 szobás, 78
db 2 szobás, 14 db 1 szobás lakás és 4 padlásszoba

létesült, hozzájuk pedig közösségi épület és óvo-

da. A tisztviselői telep 13 villájában eredetileg 17
lakás volt.

Építészeti megjelenésében a jóléti céllal kialakí-

tott, első világháború előtti munkásnegyedekre
hasonlít a gázgyári is, leginkább a kispesti We-

kerle-telepre. Jellegzetessége a magyaros népi
építészeti elemek használata, a szimmetrikus el-

rendezés, a kertes környezet és az épülettípusok

változatossága. Főleg ezen értékei miatt lett 1978-

ban a kolónia városképi jelentőségű terület, majd
II. osztályú műemlék. A tisztviselői negyed csak
2005-ben kapott műemléki védelmet.

talált otthont a Gázművek Dal- és Önképzőköre szín-

A kerület a klub számára az egyik volt üzlethelyiséget

tárral. Volt műkedvelőkör, sakk-kör, cserkészcsapat is,

bánnák, ha az egész telepet megkapná. A klub az Óbu-

játszócsoporttal, dalárdával, telepi zenekarral, könyvamelyek mind a húszas években alakultak, akárcsak a

futballszakosztály. A telepi focipálya 1927–1931 között
létesült, de épült a dolgozóknak kugli- és teniszpálya is,
a harmincas években pedig a Népszigeten csónakház.
A napi közösségi élet a kantin körül összpontosult.

A férfiak munka után itt töltötték poharaikat és az időt,
nemcsak iszogatással, hanem kártyázással, pingpong-

gal, biliárddal is. Vasárnap délelőttönként a kuglipálya,
délután a focicsapat meccse vonzotta őket. Bálok, szüreti

mulatságok is zajlottak a kantinban. Helyén épült fel az
ötvenes években a Gázgyári Művelődési Ház, amely az

ezredfordulóig, bezárásáig budapesti ismertségű kultúrcentrumként működött.

Ma a telepi mindennapok két központja a Nyugdíjasok

Klubja és az óvoda. A klubot 2014-ben hozta létre a III.

kerületi önkormányzat, homlokzatán ekkor állítottak emléktáblát a telep tervezőjének: Almási Balogh Lorándnak.

kapta meg száz évre a fővárostól. Sokaktól hallom, azt se

dai Szociális Szolgáltató Intézmény hálózat egyik bázisa,

amely házi segítségnyújtást, szakápolást, kísérést és étkeztetést biztosít az itteni időseknek. Ha kell, házhoz viszik az ebédet. Napi programokat is kínálnak: amikor ott

jártam, éppen számpókereztek egy asztalnál, de sok minden mást is lehet, egyebek mellett van pingpong, néptánc

és zumba, a szellemet pedig a Zsigmond Király Főiskola
vendégelőadói tornáztatják. Jelenleg 67 regisztrált tagjuk
van, mondja Divéky Györgyi foglalkoztatás-szervező.
Csak egy a baj a klubbal, hallom másoktól: kevés a férfi.

A főtér végében álló régi óvoda a telep boldogsága. Az
élet. A jövő. Gyönyörű, régi épület, nagy kerttel, tele

zsivajgó elevenséggel. Csodálni való, hogy az elidősödött telepen ilyen sok a kisgyerek. Megvan a magyarázata: ide járnak ugyanis a Gázgyár helyén felépült

Graphisoft dolgozóinak csemetéi is, és a vállalat támogatja az óvodát.
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Prosperál a tekeklub is. Ha valaki a 106-os busszal ér-

évét, mert annál nem talált kényelmesebbet. Helyi érde-

száll le. Épületén nagy betűkkel ez áll: Gázművek MTE.

az I-es csoportban. Családjával az első beköltözők közt

kezik ide, a Sujtás utcai megállóban épp a tekepályánál
A klub 1932-től létezik, napjainkban az NB II. észak-keleti csoportjában gurítanak.

Mellettük a Művház halott épülete. Oldalsó ablakait már

betörték. Majdnem húsz éve mozdulatlan odabenn a forgószínpad. Bezárása után sokáig a szomszédos Aquincumi Múzeum kőraktárának használták.

Hova járnak a férfiak?
Egykori igazgatója, Gyimesi László itt lakik a telepen, a
harmadik házcsoportban. Mindenki tudja róla, hogy író
ember. Történetei itt játszódnak a környéken, figuráiban

felismerhetők a helybeliek. Róluk kérdezem és a telepi
hírességekről.

– Hírességek? – gondolkodik el Gyimesi úr. – Mondjuk,
a filmes Schwetz Feri nagy tréfacsináló és helyi híresség

volt. Remek filmtechnikai szakember, aki a filmgyár helyett mozigépészként tengette az utolsó húsz-huszonöt

kes embernek számított Szászvári István, aki itt lakott

A tisztviselők villáit és a gyárépületek egy részét

került a telepre gyerekként. Megírta a kolónia történe-

első rendezési tervet villatervekkel együtt Weiss

tét, de soha nem sikerült kiadatnia. Fövényi Erzsébet

énekesnő innen indult, eléggé ismert lett. Ötvös Csaba
operaénekes is lakott itt egy rövid ideig. Voltak aztán

helyi sztárok a régi gyári színtársulatban, Olasz János
néhány filmben kapott is kisebb szerepeket a negyvenes

és hatvanas években, például A Tenkes kapitányában. És
voltak, akik a szakmájukban tűntek ki. Például Esztényi
Henrik, a remek üzemi építész, aki emellett zenész is

volt, helyi híresség, de a Szentendrei út túloldalán alig

Reichl Kálmán (1879–1926) álmodta papírra, bár az
Albert, a zürichi gázgyár igazgatója készítette.
Reichl Kálmán festészettel is foglalkozott, Hollósy

Simon tanítványa volt Münchenben és Nagybányán. Amellett, hogy ő tervezte a kelenföldi hőerőművet és néhány iskolát a híres Bárczy-féle is-

kolaépítő program idején, rendszeresen kiállította
festményeit is. Unokája Reich Károly grafikus.

ismerte valaki. Vagy Görgényi doktor, az üzemi orvos,

Gyimesi László egyik valóságos regényhősével, Stabil-

a környék figurái fordulnak elő, mozgásterük kiterjed a

a focipályán. Na, ide jár a férfiak többsége a nyugdíjas

akinek máig sokan áldják a nevét. Regényeimben inkább
Római felé. Főleg a közelben lévő kocsmák, a Huszár-féle

Pléhgomba, a Faház vagy a Szentendrei út sarkán volt
Vakegér törzsvendégei, ami most Nagyi palacsintázója.

Balogh Tamás nevű fontos szereplőm annak a pincéjéből
lopta a muskotályos bort, és ez hiteles történet. Lassan ők
is elfogynak...

lal, azaz Béres Lajossal magam is találkozom, mégpedig

klub helyett! Edzőmeccsre, ifjúságira, bajnokira, bármi-

re. Stabil, a pálya egykori gondnoka zömök kis ember,
aki állítása szerint nem ismer lehetetlent, innen kapta
a becenevét. Ő gondozza a csapat „szentélyét”, ahol a
vitrinben a trófeák közt főhelyen áll a legnagyobb kupa:

a BLSZ I. osztály 2015–16-os szezonjában elnyert serleg.

Magyarán: tavasszal az ASR Gázgyár lett a bajnok a

„Blasz egy”-ben. Fölmehettek volna a zöld-sárgák az NB
III-ba, de nem vállalták, mert nincsenek meg az anyagi
feltételek, és a pálya sem alkalmas a felsőbb osztályra.

A fiúkról tabló is van a büfében. Eckstein Gábor, a csa-

pat „élelmezési vezetője”, azaz a büfés maga is focizott a
„Gáz”-ban, az 1991–1992-es bajnokcsapat tagja volt. Ren-

geteg emléket őriz ez a pálya. Az öregek még Esterházy
Pétert, az írót is látták itt focizni serdülőkorában a Csillaghegy csapatában, később meg nézőként a Gázgyár–

Csillaghegy meccseken. Sőt, testvérét, a későbbi válogatott Esterházy Marcit és apját is jól ismerték, a „Gróf”-ot,

aki mindig szidta a bírót. A legöregebbek pedig arról is
tudnak, hogy Hidegkuti Nándor, a 6:3 hőse a negyvenes
évek elején, ifjú játékosként ide igazolt az Újlakból.

Kopott villák
A gázgyári séta végén útba ejtem a kolónia távolabb eső
elitnegyedét, az úgynevezett Belső telepet, ahol valaha

a gyár műszaki értelmisége, vezetősége kapott lakást.
Átvágok a Graphisoft új épületei közt, és az jut eszembe,
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hogy errefelé a nagy „G” lehet a kontinuitás. A „G” művek

tovább él, de immár nem a Gázgyárat jelenti, hanem az
új idők technikai óriását, a Graphisoftot, amely felújíttatja,
hasznosítja a Gázgyár egykori patinásabb épületeit is.

1913-ra kilenc villa épült fel a Duna-parton a gázgyári
vezetők számára Reichl Kálmán tervei szerint. Középen

a legnagyobb, a VII-es számú, az igazgatóé volt. Pirostéglás, 422 négyzetméter alapterületű, félemeletes épület hatalmas kerttel. A telepen építészetileg és a házak

szimmetrikus elhelyezkedésében is kifejeződött a gyárbeli hierarchia, valamint a rang szerint növekedő alapterületekben vagy a téglaburkolat színében. A magasabb

rangúak házait piros tégla borította, a kevésbé rangosakét
sárga. A villákhoz extrák is jártak: a munkásokat beosztot-

ták ide egy-egy nap háziszolgálatra, a tisztviselőfeleségek
számára pedig fogat állt rendelkezésre, amivel vásárolni

járhattak a városba. A háború után ezek megszűntek, az

itteni lakásokat pedig megosztották, és fizikai munkásokat költöztettek az értelmiségiek mellé.

A Gázgyár utolsó igazgatója, Horváth László ma is itt él,
91 évesen. Nem az igazgatói épületben, ott sosem lakott,
hanem mellette, a VIII. számú emeletes házban, amelyet

eredetileg a gázgyári MÁV-állomás vasúti tisztjei laktak.
A régi idők kiváltságaira ő csak hallomásból emlékszik.

Sok mindenről beszélgetünk, a leállás máig érezhe-

tő következményeiről, meg arról is, hogy a nyolcvanas
évek elején született egy terv, miszerint a Gázművek ide

költözik majd a Köztársaság térről, de aztán kerületi-fővárosi lobbiérdekek megakadályozták. Helyette később
eladták a területet a Graphisoftnak. A lakóknak is ígérik

már a lakások eladását a nyolcvanas évek óta, mondja a

volt igazgató. Csak az a baj, hogy az itteniek közül nem
mindenki tudna kifizetni tizenöt-húszmillió forintot,

ráadásul a lelakott bérleményekre még legalább ennyit
rá kellene költeni, mert a salétrom fölmarja a falakat, az

ajtók, ablakok még 1913-ból valók. Tavaly a szomszéd felújíttatta a nyílászáróit: egymillióért tették neki rendbe.
A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK)
semmit nem tesz, hogy az épületek állagát megóvja.

– Sokan azt gondolják, milyen jó helyünk van a Duna-par-

ton. Részben igaz, de ha itt valaki meghal, üresen marad a
lakása, mert új bérlőnek nem tudják kiadni a magas kaució
és a lakás állapota miatt – mondja. – Ez egy patthelyzet.

De reménykedik: Óbuda mindig összetartó kerület volt.

Csordás Lajos
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mozdulj!

Már az elején érdemesnek tartom leszögezni: amióta az

játszottak az NB I-es Ferencvárossal, majd 1935-ben el-

semmi meglepő nincs, ha az ember édesapja és nagy-

kori legalsó budapesti osztályában, a BLASZ (Budapesti

eszemet tudom, a gázosoknak szurkolok. Ebben persze

papája is hosszú évtizedeket töltött el az egyesületnél, ő

A GÁZMŰVEK MTE / ASR GÁZGYÁR LABDARÚGÓCSAPATÁNAK TÖRTÉNETE

maga pedig szinte a pályán nőtt fel. A következő vis�szatekintés nagyon rövid összefoglalása és részlete egy

készülő könyvnek, amely – reményeim szerint – hama-

Az egykor virágzó óbudai futballélet egyik utolsó mentsvára

rosan megjelenik.

Létezik egy III. kerületi klub, amely ha saját jogán nem is járt soha az első osztályban, de veretes múlttal, hagyo-

A KEZDETEK

szomszédját, a III. kerületi TVE-t. A Gázművek – jelenlegi nevén ASR Gázgyár – focicsapatáról van szó.

Az 1910 decemberében megalakult Budapest Székesfővá-

mányokkal rendelkezik, és voltak időszakok, amikor megszorongatta, sőt, sokszor le is győzte nagyobb nevű óbudai

ros Gázműveinek életében mérföldkőnek számított 1921.

április 23-a, amikor a már nyolcadik éve üzemelő Óbudai

Gázgyárban létrehozták a vállalat Dal- és Önképzőkörét.
Ebben a fő hangsúlyt kezdetben még az olyan kulturálódási lehetőségek kapták, mint az éneklés, a zene és a színjátszás, de az intézményen belül külön sportszakosztályt

Gázművek csapata1941-ben. Álló sor középen Hidegkuti Nándor. a képek forrása: A szerző gyűjtése

is létrehoztak, ahol a labdarúgás rögtön vezető szerepet

96

kapott. 1923 áprilisában a futballisták beneveztek a fővárosi intézmények számára kiírt Sipőcz-serlegmérkőzé-

indultak az országos versenyrendszerben, annak is akLabdarugó Alszövetség)V-ben. Első bajnoki mérkőzésüket augusztus 25-én játszották a Drogistákkal, akikkel
szemben 4:0-ra diadalmaskodtak. Ezt követően (egy évet

leszámítva) minden szezon végén sikerült egy osztállyal
feljebb lépniük, így 1940-re már a BLASZ I-ig jutottak.

1941. március 25-én a Magyar Kupa főtáblájának első
fordulójában a magyar bajnoki címvédő Ferencvárossal

csaptak össze az Üllő úton, és hatalmas meglepetésre

2:3-ra győztek, amely komoly visszhangot váltott ki a

korabeli magyar futballtársadalomban. A két gólt szerző
Füzi Gábort például egyedüliként egy amatőr csapatból

behívták a nagyválogatottba. A kupában a legjobb tizenhatig meneteltek, a bajnokságot viszont megnyerték, így

feljutottak az NB III-ba. Itt vált meghatározó játékosukká
az Aranycsapat későbbi legendája, az Újlaki FC-től igazolt Hidegkuti Nándor, aki 1943-ig erősítette az óbudai
zöld-fehéreket.

sekre, melyek fővédnöke Budapest főpolgármestere, dr.

KÖZBESZÓL A HÁBORÚ

ben rendszeres szereplői lettek, és 1924-ben meg is nyer-

Az NB III-ban frissen szerzett negyedik helyükkel már

sodosztályú 33 FC játékosai adták, akik közül az Óbudai

pálya nem felelt meg a másodosztály infrastrukturális

Sipőcz Jenő volt. A versenysorozatnak a következő évekték azt. A játékoskeret egy részét az akkoriban első-máGázgyárnál dolgozó Zsák Károly kapus és Zloch Gulya

fedezet már sokszoros magyar válogatottnak mondhatta
magát (előbbit Európa egyik legjobb hálóőreként jegyezték). Mivel saját pályával ekkor még nem rendelkeztek,
a megszűnt Ferencvárosi Gázgyár koksztelepén kaptak

játékfelületet, de azt hamarosan vissza kellett adniuk a

Fővárosi Tanácsnak. 1931-ig biztosan szerepeltek a serlegmérkőzéseken, és valószínűleg ebben az évben adták

át ma is meglévő otthonukat az Óbudai Gázgyár tőszomszédságában, az aquincumi romok mellett.

ÚJJÁALAKULÁS – A TÖRTÉNELMI DIADAL
Az 1930-as évek elején új alapokra helyezték a labdarúgók működését, amelynek eredményeként 1932/33-ban a
vállalat óbudai és pesti részlegének munkásaiból álló két
külön társaság egyesült. 1934-ben két edzőmérkőzést is

az NB II-be kaptak besorolást, azonban az aquincumi

követelményeinek, ezért hazai bajnoki meccseikre el

kellett költözniük előbb a Millenárisra, majd a Latorca

utcába. 1944 júliusában a fokozódó háborús állapotok
miatt a fővárosi közműcégeket klubcsapataikkal együtt
összevonták, ezért az Elektromos égisze alatt indultak

a Körzeti bajnokságban, majd pár találkozó lejátszása
után a Hadibajnokságban, ami gyakorlatilag az akkori

első osztálynak felelt meg. 1945 augusztusában újjáalakították a Gázművek labdarúgó szakosztályát. A csapatba új, fiatal játékosokat toboroztak, akikkel a BLASZ

II-be beosztva és ismét Aquincumban játszva ekkor
még nem jöttek a várt eredmények. 1946-ban beolvadt

a klubba az egy osztállyal feljebb szereplő Óbudai Ba-

rátság, akiktől közel egy tucat játékos ment át hozzájuk.
Az egyesített társaság nagyszerű teljesítménnyel szerezte meg a fővárosi első osztály bajnoki címét, amivel
újra NB II-es indulási jogot szereztek.
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ARANYKOR

A RÉGI DICSŐSÉG ÁRNYÉKÁBAN

1947-től hét éven át az NB II közép csoportjában sze-

1954-ben a meggyengült játékoskerettel kiestek a

bérletben használt Hévízi úti pályán rendezték meg.

gó Textilfestőt (akkor éppen így hívták a III. kerüle-

repeltek, ahol hazai találkozóikat a III. kerülettel társAz 1947/48-as szezonban rögtön, egyben először egy

csoportba is kerültek velük, ahol 4:1-es és 2:2-es egy-

más elleni eredményekkel végül a negyedik pozícióban
végeztek, hat hellyel megelőzve a kék-fehéreket. A kö-

vetkező négy kiírásban csak egyszer tudta megelőzni
őket az óbudai rivális, a gázosok mérlege három-három

győzelemmel és döntetlennel, valamint egy vereséggel
egyértelműen pozitív. 1951-től a klubszíneiket központi

utasításra a megszokott zöld-fehérről a Vegyipari Szak-

szervezet piros-sárgájára cserélték, amelyet hat éven
keresztül viseltek. Az 1949-es harmadik helyezésük
után, 1952-ben ezüstérmet szereztek, majd 1953-ban ezt

is felülmúlva aranyérmesek lettek a másodosztályban.

Az NB I-be jutásért vívott osztályozón az ellenfelek politikai hátszele is kellett ahhoz, hogy végül ne sikerüljön az élvonalba kerülniük. Szezon közben (1953. má-

jus 6-án) hatalmas élményben lehetett részük, hiszen
edzőmeccset játszhattak a római Európa Kupa döntőre

készülő magyar válogatottal (gyakorlatilag az Aranycsapattal) a még épülőfélben lévő Népstadionban, ahol
végül 11:1-re maradtak alul. Ez volt a Népstadion első
(nem hivatalos) labdarúgó mérkőzése.

másodo sztályból, de a következő évben a Vörös Lobotet) két ponttal megelőzve újra bajnoki címnek (ezúttal

BLASZ I-esnek) örülhettek, és az öt osztályozómérkő-

Horváth József, aki később az Újpest tizenegyszeres

hely volt, és ugyan kétszer is rezgett alattuk a kiesés léce,

darúgója lett. 1966 tavaszán a szépen felújított játéktér

rúgó szövetségben szeptember közepéig nem született

válogatott játékosa, továbbá 1974 legjobb magyar labavatására a Mészöly Kálmánnal felálló, bajnoki címvédő Vasast látták vendégül egy edzőmérkőzés erejéig.

zést sikerrel abszolválva visszakerültek az NB II-be.

UTOLJÁRA AZ NB II-BEN, ELŐSZÖR A BLSZ II-BEN

ugyan a forradalom miatt félbeszakadt pontvadászat-

1967-ben Nyergesújfalun az utolsó fordulóban, egy végle-

zettként sem estek ki, viszont 1958-ban a középme-

amivel bezsebelték az NB III-as csoportjuk bajnoki címét,

Ott azonban sok babér nem termett számukra, mert

ban a bajnoki átszervezések miatt utolsó előtti helyezőnyben végezve is (rosszabb gólkülönbségük miatt)

kénytelenek voltak az NB III-ban folytatni. A harmad
osztályban éveken keresztül a közvetlen élmezőny

mögött végeztek, ám visszajutniuk nem sikerült, pedig olyan edző is irányította őket, mint a sokszoros válogatott és magyar bajnok egykori kapus, Tóth György.
1962-ben aztán váratlanul osztályt váltottak, de lefelé,

hiszen kiestek a BLSZ (Budapesti Labdarugó-szövetség) I-be, ahova 1964-ben bajnokként kapaszkodtak
vissza. A komplett 1965-ös kiírást az Újlaki FC Bécsi

úti vendégségében töltötték, mert Aquincumban teljes földcserét hajtottak végre annak érdekében, hogy

a gyepszőnyeg hosszútávon is jó minőségű legyen, és
amellyel mai formáját is elnyerte a pálya talaja. Ebben
az évben került fel az első csapatba a saját nevelésű

Az Aranycsapattal, 1953

tekig kiélezett mérkőzésen 1:2-re verték a helyi Viscosát,
és jogosulttá váltak (máig utoljára) az NB II-es indulásra.

Biztató kezdés után azonban a csapat lendülete megtört,

döntés, hogy melyik osztályban szerepeljenek. Már első

BLSZ I-es meccsüket is lejátszották az ősi rivális Elekt

romossal, amikor a REAC újjáalakulása miatt mégis a
másodosztályban kellett folytatniuk, ott azonban nagy

fölénnyel, mindössze öt találkozót nem megnyerve zsebelték be az aranyérmet. A BLSZ I-ben – sok saját nevelésű fiatallal a soraikban – 1994-ben bronzérmesek, 1995–
1997 között egymás után háromszor is ezüstérmesek
lettek, közülük a harmadik már NB III-as tagságot ért.

ami végül a kiesésükhöz és legjobb gólszerzőik távozá-

HELYTÁLLVA AZ NB III-BAN / A VÁLTOZÁSOK ÉRZŐDŐ SZELE

akinek fia, Zoltán szintén a Gázművekben nevelkedett,

1997-től tehát az NB III Duna csoportjában szerepelhet-

az Újpesttel. 1969-től öt éven át az NB III észak-közép cso-

A következő szezon viszont nem alakult ilyen fényesen

sához vezetett. Házi gólkirályuk az a Tamási József volt,

majd 1998-ban magyar bajnok, 2002-ben kupagyőztes lett
portjában szerepeltek, ahol az élmezőny vetélkedésébe
érdemben már nem tudtak beleszólni. 1970. május 13-án

újra barátságos meccset játszhattak a Népstadionban, ez-

úttal a svédek elleni találkozóra készülő, Bene Ferenccel,
Dunai Antallal és Fazekas Lászlóval felálló magyar válo-

gatottal, akik 7:0-ra győztek ellenük. A bajnoki rendszer
teljes átszervezésének következtében 1974-ben rögtön

két osztályt váltva, közel harminc év után az ekkor már
BLSZ II-nek nevezett budapesti másodosztályba estek,

egyben tértek vissza. Itt hét szűk esztendő következett,

mert az egyértelmű feljutási elvárások ellenére egészen
1981-ig nem találták a BLSZ I-be vezető ajtó kulcsát, akkor azonban egy ezüstérem formájában végre megszületett a várva várt siker.

A BLSZ I MEGHATÁROZÓ CSAPATÁVÁ VÁLVA
A nyitómeccset leszámítva nagyon hamar fel tudták venni az első osztály ritmusát, így végül egy téli edzőváltás-

sal tarkítottan, alapvetően védekező felfogással játszva

tek, ahol újoncként a kimagasló ötödik pozíciót érték el.
(pedig arra az évre a III. kerület fiókcsapatává váltak),

ugyanis csak egy ponttal kerülték el a kiesést az ősz végén érkező, a gárdának új lendületet adó Kisteleki István
későbbi MLSZ elnök irányításával. Innen négy éven át
stabilan a középmezőnybe tartoztak, és olyan játékosok

játszottak soraikban, mint a Vasas korábbi korszakos
középpályása, Galaschek Péter, vagy a későbbi három-

szoros magyar válogatott támadó, Orosz Péter, aki a
klubban töltött fél szezonja alatt tizenkét gólt lőtt (ebből
négyet a RAFC-nak). Legjobb helyezésük ezen időszak

alatt a 2003-as ötödik hely volt. 2004-ben utolsó bennmaradó helyezettként nem estek volna ki, ám a szakosztály

anyagilag már nem tudta állni az NB III-mal járó költségeket, ezért visszaléptek, majd a labdarúgó szövetség

előzetes ígérete ellenére, büntetésből még egy osztállyal
lejjebb sorolták őket. A budapesti másodosztályban a

keret jelentősen kicserélődött, meggyengült, nem is sikerült az azonnali feljutás a BLSZ I-be, ahhoz a 2005. nyári,
Multi-Rocco csapatával kötött fúzió szükségeltetett.

biztosan harcolták ki a bennmaradást. 1982/83-ban már

ÚJABB NEKIRUGASZKODÁS / TELJES ÁTALAKULÁS

zon erejéig kénytelenek voltak búcsúzni a budapesti első

Egy osztállyal feljebb is tisztességgel szerepeltek, majd

A következő hat évben a legjobb eredményük a hatodik

tet, újra az NB III-ba való feljutást tűzték ki célul.

nem alakultak ilyen szerencsésen a dolgok, ezért két szeosztálytól, ahova 1985-ben bajnokként kerültek vissza.
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ám az csak 1991-ben esett le, akkor is úgy, hogy a labda-

két szezon után, pénzügyileg rendeződve, növelve a té-
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SÉta

Gyimesi László: Tud maga egyáltalán valamit a Rabbiról?
(részlet egy soha el nem készülő regényből)

bajnokcsapat, 2016
Ebben 2007/08-ban elsősorban a szomszédos Csillaghegy,

A BLSZ II-ben rögtön esély kínálkozott a visszajutásra,

dályozta meg őket, így maradt a bronz-, illetve az ezüst

szont ezüstérmesként visszakerültek a BLSZ I-be, amit –

történt? Csak nem beteg? Gyógyuljon mielébb.

bravúrral, 2016 tavaszán újoncként rögtön megnyertek.

lakóparkban, ott lenn a Dunánál. Ide süllyedtek, ahogy

és anyagi lehetőségek tekintetében felelősséggel nem

persze, zsebbe-zseton, úgy a jó.

ember ő, csak áttévedt, ahogy mondom. Maga alig em-

napja. A Rabbi azt mondta, majd együtt elmegyünk, ő

áni gátat. Nézze meg a lexikonban, mi volt az. Rengeteg

2008/09-ben az egykori profikkal felálló Rákosmente akaérem. Egy év dobogóról való lecsúszás után, 2011-ben
azonban már nem volt pardon, és a legnagyobb rivális
III. Kerületet oda-vissza verve, tizenegy pontos előnnyel

nyerték meg a BLSZ I-es bajnokságot. Az NB III-at némi
hezitálás után végül vállalták, de sok köszönet nem volt

benne, mert megfelelő erősítések és belső széthúzás miatt mindössze öt pontot gyűjtve zuhantak vissza a budapesti első osztályba. 2012 nyarától a Fővárosi Gázművek

megszüntette a szakosztály mindennemű támogatását, a

ám épp lecsúsztak a dobogóról, a következő évben vipár jól sikerült erősítésnek is köszönhetően – hatalmas

Az NB III-as osztályozót a pillanatnyi infrastrukturális

vállalhatták, így jelenleg is Budapest legfelsőbb osztályában szerepelnek. A klub jelenleg hat csapatot működtet:
felnőtt, tartalék, öregfiúk, U16, U14 és mellettük a Bozsik
Tornás korosztályt (U12, U10, U8).

ifj. RORBACHER ISTVÁN

futballcsapat működtetését pedig egyedüli pályázóként

a klub közvetlen utánpótlását 2006 óta adó, 1990-ben kis-

Nem szokott maga ilyen koradélután betérni ide. Mi
A haverjai sincsenek itt, avart gereblyéznek az egyik

mondani tetszik, dolgoznak, még a Sunya is. Feketén,
Fodrásznál volt? Na, oda én is készülök, cirka két hó-

két éve készül. Még pár napot várhatok rá.

De ne kerüljön mostanában a Rabbi szeme elé! Igen

neheztel magára. A Burma megmutatta neki a maga
könyvei közül valamelyiket, amiben benne van, hogy

koldul az evangélikus, meg a katolikus templom előtt,

pályás gárdaként alapított ASR-nek (Atlétikai Sportegye-

gyertek focizni!

Gázművekként, teljesen kicserélődött, rendkívül fiatal

Az ASR Gázgyár Labdarúgó Műhelybe sok szere-

anyjuk úristenét! Nekem is adhat egyet, ha nem sajnálja.

ahol nem tudták elkerülni a bajnoki átszervezések követ-

talabb lányt korosztályos utánpótlás csapatainkba,

ber nem válogathat. Mellé egy kisfröccs? Megvédem én a

sület Rómaifürdő) adta át. Ezért 2012/13-ban már ASR

játékoskerettel indultak el a BLSZ I-es pontvadászatban,
keztében megnövelt számú kieső helyek egyikét.

ISMÉT A SIKEREK ÚTJÁN
2013 nyarán hivatalosan is megszűnt a Gázművek MTE
labdarúgó szakosztálya, helyét az ASR vette át, és a továbbiakban ASR Gázgyárként kívánták indítani csapataikat, a színüket pedig a megszokott zöld-fehérről az ASR

fekete-sárgájával vegyítve zöld-sárgára változtatták.
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Szerkesztő úr! De jó, hogy látom!

tettel várunk minden olyan fiút és 12 éves vagy fia-

akik úgy érzik, nem tudnak meglenni mozgás és
labda nélkül, vagy eltökélt szándékuk, hogy ők le-

meg talán a zsinagógánál is, ki a fene olvas ilyeneket.

Gyújtson rá, itt a kerthelyiségben lehet, még lehet, az

Köszönöm. Gyenge ez, de ha ezzel rongálódik, az emRabbitól, ha verni kezdené… Meglátja.

ASR Gázgyár pálya: 1031 Budapest, Sujtás u. 2-4.

dezze tőle.

Hogy lenne a Rabbi kopt? Rendes óbudai magyar

lékezhet rá, gyerkőce lehetett, amikor építették az asszumagyar vett részt a munkában, fiatal építésztanoncként

kivitték őt is, persze, akkor még nem hívták Rabbinak,

volt neki tisztességes neve. Egyszer – ahogy mesélte –

egyik haverjával egy régi templom előtt beszélgetett,
amikor odaszaladt hozzájuk egy szakállas szerzetes.

Maguk magyarok? – kérdezte tőlük, és az igenlő válasz
után össze-vissza ölelgette őket. – Én is az voltam sokáig

– magyarázta –, de aztán itt ragadtam, szerzetes lettem,
fel is szenteltek, most én vagyok itt a… hogy is mondják
otthon, a plébános úr.

Szó szót követett, tudja, drága szerkesztő úr, hogy

tett ennek, mert addig inkább kocsmába meg kuplerájba

mást várna az ember. Hogy a pajesza meg a kalapja mi-

Kapcsolat: Borbély László: +36 30 536 8988

története van, a maga haverja, ha kíváncsi rá, mi az, kér-

Mindenki azt hiszi! Magától, aki ezerszer susmutol vele,

len műfüvön, illetve tornateremben, heti két-három
lehetőség most számodra is adott. Ne félj belevágni!

is, aki ilyet hord a nyakában, de ő nem kopt, neki más

van ez, attól kezdve a maga ismerőse egyfolytában a

Azt hiszi, hogy kikopott zsidó bóher, vagy mi a csoda.

edzéssel, és mindössze havi 4.000 Ft tagdíj mellett a

ban ilyen a kereszt, tudhatná. Van egy híres óbudai költő

Mert fogadjunk, nem tud maga semmit a Rabbiról.

gyenek a jövő nagy sztárjai. Csodálatos pályán, ideális környezetben, kulturált körülmények között, té-

Felül van egy hurok rajta, biztos emlékszik. Egyiptom-

att? Bolond maga, már megbocsásson, csak nem forog.

A Rabbi nem zsidó, de nem ám. Ő valamiféle őskeresz-

tény, olyan egyiptomi izé, na. Jól mondja, kopt, csak nem
jött a nyelvemre. Láthatta a keresztet a nyakában, nem
olyan az, mint az itteni papoké, pópáké, tiszteleteseké.

templomban töltötte a szabadidejét. A családja örülhehordta a pénzét, most meg küldte haza minden hónapban, nem is keveset, ahogy mesélik. Hogy mi lett azzal

a pénzzel? Ne kérdezzen ilyeneket, szerkesztő úr, a pénz
az eléggé olvadékony, maga ne tudná!

Furcsa lenne, ha most kimenne a partra, és rákérdez-

ne a gereblyézgető Rabbinál azokra az időkre. Talán le is
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meg, mégpedig magyarul, hiszen nemigen beszélt más

No, ez egy nagyfröccs? Köszönöm. Nem is bánom

már, hogy nincsenek itt a haverjai, biztos ők kapták vol-

tud, azt is rosszul tudja. A Tanárúr jegyezte meg egyszer,

volna, hogy nekem fizessen, kikérte volna helyette a

ket, még őt, a Tanárurat is. Akkor, hogyne taníthatná

nyelvet, némi sváb ragadt rá, mondják, én nem hiszem.

na ezt az izét is. A Balogh Tamás biztosan nem hagyta

dom, ugye, keresztjével a nyakában hazatért, már az ige

maga muskotályosát. Vagy a Tanárúr a brendijét. Így

Az azonban bizonyos, hogy amikor a kopt, jól mon-

hirdetője lett. Ahogy az máig, még ha koldulni vagy

gereblyézgetni kényszerül is. De nem koldus ő, nem is
alkalmi munkás, nem is haszonleső. Csak az igehirde-

ber és az isten kapcsolatára vonatkozókat, külön táblára

az ember és ember közötti szabályozókat. De maga ezt
jobban tudja, mint én, ne szaporítsuk tovább a szót.

Nem telik még egy két vagy három decisre? Egy

kisfröccsre? Legyen. Mondtam, legközelebb én hívom

Nem rosszak azok, de tőlem az igazságot hallhatja. Most

ja azt meri mondani, hogy lejmolok magától, és hogy ne

a Rabbiról, máskor másról, amiről csak akar. Az igazság

lekkel a tízparancsolatot vésték fel, külön táblára az em-

gereblyézik, nem lát semmit, higgye el.

Mit hallhatna érte a Balogh Tamástól? Semmit. Vagy

Magára azért haragszik, mert ezt nem vette észre,

kőtábláit is megmutatta magának, amikre valami ősi je-

magát! De maga csak azt látja, hogy koldul, meg feketén

osztania, de nem mindegy, hogy kivel.

a Stabiltól? Dózeres meg Csillagbörtönös történeteket.

vagy ha észrevette, nem vette komolyan. Pedig még a

pedig ő nem akárki, ismeri jól: taníthatna mindegyikün-

megyen ez. Magának leesett valami pénz, azt meg kell

tésből megélni nem tudó, sokra hivatott misszionárius-féle, vagy mi.

Mondom, nem tud maga semmit a Rabbiról, és amit

meg, nem egy ennyi kortyra. Ez a csapos, a maga Tóbi-

tegyem. Hát piszkálom én magát, drága szerkesztő úr?

megfizethetetlen, meglátja, ha kikéri a következő kanyart. De, ha kérhetem, legyen tisztán három deci, leg-

közelebb én hívom meg, ahogy a Gutentágék mondják,
úgy éljek!

A Rabbinál tartottunk. A családja örült is, nem is,

amikor hazatért. Igen szigorú lett velük, nem tűrte a

Elfogadom, amit kér, miért ne fogadnám el, de én aztán
nem piszkálom, nem vagyok én a Balogh Tamás! A Rab-

Illusztrációk: ligeti blanka

tagadná, ki tudja. Az biztos, hogy az Úr igéjét ott tanulta

bi is elfogadja, ha kap valamit, sokszor meg se köszöni,
csak mondja a szentenciáit.

Még hogy művelt ember? Na, ne szólj szám, nem fáj

fejem. A múltkor a Tanárúrnál aludt, néha szokott, fürdés előtt nézegette az öreg könyveit, na, neki aztán vannak könyvei, tudhatja, és megkérdezte, ki az az Esterházy,
káromkodást, nem viselte el a húga kurválkodását, nem
engedett semmit, ami az Úr szavával nem egyezett.

Ki is telt hamar az ideje otthon, hiába küldte haj-

dan a dollárokat. Maradt rájuk egy kis zártkert az ap-

jától, itt fenn a dombon, szerszámoskamra is van rajta,
olyan öt négyzetméteres, oda húzódott fel, tudja, ma

hegyi focista? Ennyit a műveltségéről, hiszen róla még

én is tudom, hogy valami íróféle, és még a Nobel-díjat is

majdnem neki adták, de a haverja elhappolta előle. Aztán
magyarázkodhatott a Burma előtt, de én csak röhögtem.
Még a Balogh Tamás is vigyorgott, de ő nem tudta, miért.

Sokat mesélhetnék én magának a Rabbiról, de látom,

is ott lakik, ha ezt lakásnak lehet nevezni, se víz, se

hogy siet, és már inni se akar, meg a vendégjogról sem

gereblye. Ha szét nem rozsdásodtak, mostanában nem

Hogy maga jött be a majdnem üres faházba, az a maga

villany, a dobkályha a teljes komfort meg az ásó, kapa,
jártam nála.

Az apja? Meghalt már régen, aztán az anyja is, tán öt

éve, a húga körbejárja a magyar és az osztrák börtönö-

ket, ha még megvan, nem tudni róla. Hiszen a Rabbi is

megöregedett, nemigen látni ugyan rajta a loboncaitól
a korát, de túl van alapost a hetvenen. Lassan inkább
nyolcvan, úgy éljek.

Művelt ember? Maga tudja. Azt látom, hogy so-

kat olvas, néha egész nap ott ül egy kisfröccs mellett

hallott eleget mostanában. Én vagyok a vendég, ki más?

baja, én meg vendégként már itt voltam, a Tóbi azt mond-

ja, itt álltam lesbe, de ez nem igaz, drága szerkesztő úr,
honnan tudhattam volna, hogy maga jön, és a Rabbiról
faggat? Rosszul emlékezik, nem én hoztam szóba, egye-

nesen rám akaszkodott a kérdéseivel, és még a bort is
sajnálta tőlem. Jó, jó, nem annyira, de azért mégis, ittam
volna estig még néhány kortyot. Száradjon a lelkén, azt
mondom.

És ha most többet akar tudni a Rabbiról vagy a töb-

a sarokban, és böngészgeti a könyveit. De azok csak

biekről, kérdezzen mást! Kérdezze a Gutentágot, a Ta-

mindenféle kínai, tibeti, indiai ez-az. Most, hogy van

kérdezze bármelyiküket. Hiszen ők a maga haverjai,

olyan vallásos izék, biblia, breviárium, korán, meg
ez az iszlám-ellenes nekibuzdulás, szokott nekünk is

felolvasni a koránból, hogy tudjuk, mennyire hülyék

vagyunk, de nemigen figyelünk rá, talán a Burma érti,
még az sem biztos.
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akitől húsz kötet is hever egymáson, csak nem a csillag-

nárurat, a Pofapénzt, a Stabilt vagy a Balogh Tamást,

nem én. Hogy azért jól elbeszélgettünk? Miért ne? Nem
sajnálom én az okos szót senkitől. Még attól sem, aki rös-

telli kifizetni érte azt az egy-két kortyot a szegény ember
fiának.
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TODÓ KITÁLAL AZ OVIRÓL
Vidák Zsolt illusztrátor, író pedig az egyebekről is
Vidák Zsolt illusztrátorként megmutatta „kedves és szókimondóbb” oldalát is. A gyerekkönyvek képei mellett gond

nélkül elférnek True story of Pipien Molestus szürreális novellái, mint ahogy az általa készített Országok, városok

című legújabb bélyegívei is. Már csak egy képregényes könyv hiányzik, de azt is megkaptuk új könyvének bemutatóján.

A Roham-magazin vad, groteszk képei után éles kanyar
a gyerekkönyv illusztrálás. Honnan jött az ötlet?

A Roham és a Symposion nagyon meghatározóak nekem.

borékban a szó helyett az anyja arcát rajzoltam. Sok-sok
ilyen játék van még a képeken.

Egyfajta játszótér, ahol kompromisszumok nélkül dolgoz-

A My little Budapest világa talán még a gyerekkönyvek-

után), hogy bármit lerajzolhatunk, és az meg is jelenik. Ké-

egy egészen új oldalát mutatja meg. Miért Budapest?

hatunk. Nagyon szerettem a kezdeti időszakban (diploma

sőbb túlhaladtam ezen az igényen, és azt gondolom, van-

nél is szelídebb, játékosabb, a Roham-korszakhoz képest

nak dolgok, amiket jobb sejtetni, vagy szándékosan nem

Itt élek, így egyértelműen adja magát a téma. Nagyon sze-

és emberbarátabb illusztrációkat készíteni. Nekem ez egy

tak, nyüzsgőek, tiszták és koszosak, szépek és romosak is

mutatni. Ettől izgalmasabb a kép. Elkezdtem könnyedebb
olyan terület volt, ahol egyszerűen nem tudtam elképzelni magamat. Akkor kezdtem el a Budapest-képeket készíteni, 2010 körül. Később nagyon belejöttem, és még gyerekkönyvet is vállaltam. De a keményebb oldalamat sem

felejtettem el, így kialakult, hogy van egy kedves és egy

retem a városban, hogy a terei igazán változatosak, tagolegyszerre.

A könyvek és magazinok illusztrálása mellett a Magyar
Postának készített bélyegeket. Hogy találtak magára?

kimondósabb képi világom.

2005-ben az akkori nevén Magyar Iparművészeti Egyetem

A Todó kitálal az oviról mesekönyv illusztrációi is na-

ból a Magyar Postával együttműködve. Megnyertem, így

gyon erősek – nem gondolkozott azon, hogy ez egy gyerekkönyvbe esetleg sok(k)?

Egyáltalán nem érzem ezeket a képeket sok(k)nak. A szövegben leírtakat követtem le vizuálisan. Két éve élek

együtt a párommal és a kisfiával, így nagyon közel ke-

rült hozzám a téma. A Todó kitálal az oviról című könyv
főszereplője éppen annyi idős volt, mint Simi. Ő volt az

elsőszámú kritikusom. Minden képért rajongott. Ked-

pályázatot írt ki fennállásának 125. évfordulója alkalmákerültem kapcsolatba velük, és később is pályáztam ná-

luk, ugyanis minden egyes új bélyegnél pályázni kell. Sok
bélyegem, bélyegívem és blokkom került már forgalomba.
A legutóbbi, az Országok, városok a legújabb, legnagyobb
méretű, legösszetettebb és leglátványosabb bélyegívem.

A rajzolás mellett ír is. Hogy született a True story of
Pipien Molestus?

vence a „kakilós” kép, ezt újra és újra látni akarta. Eddig

A True story of Pipien Molestus három novellából áll. Nem

ókról, jólesett kipróbálni magam ezen a területen.

kosan értelmetlen, szürreális szövegek egy dramaturgiai

kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek az illusztráci-

Belerajzolt saját ovis élményeket a könyvbe?
Nem. Eszembe sem jutott. Nagyon lekötött a munka,

hogy a szöveget hogyan jelenítsem meg képileg. Milyen „kameraállást” használjak. Nagyon figyeltem a

karakterek megformálására, az arckifejezésekre, és
próbáltam a kompozíciókba és a vizuális kommunikációba a legtöbb játékot belevinni. Például amikor

az oviban mossa a nadrágját Todó, és mellette áll az

anyukája. A tükörben figyeli az anyját, aki figyeli őt, de
nem a tükörben, és a sok mosdó átnyúlik a könyv másik
oldalára. A két oldal együtt és külön-külön is működik

képként. Vagy ott van például a könyv elején, amikor
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elhangzik az „anyádat” szó a homokozóban. A szóbu-

tudom, szabad-e novelláknak nevezni őket. Ezek szándészálra felfűzve. Sok munkám volt velük, hogy tényleg értelmetlenek legyenek. Van egy főhős, Pipien Molestus, három gyanús alak és egy pincérnő. Ezzel a címmel jelenik

meg hamarosan egy képregényem, amiben összesen 12

angol szó van. December 10-én mutattam be az új képre-

gényes könyvemet a Hungarocomixon. Főhőse egy szürke
hivatalnok, aki egy nap egy különleges belső utazásban
vesz részt. Ez egy antifejlődéstörténet tanulság nélkül.

Régóta szerettem volna egy saját képregényt kiadni. Voltak már rövidebb, saját képregényeim, amik megjelentek
underground magazinokban, de ilyen nagy terjedelműt

még sosem készítettem. Emellett egy könyvhöz tervezek
illusztrációkat, illetve címlapot.

SIMONFALVI ANITA
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Az elmúlt években több könyv is megjelent Twin Peaks

egészen a Watergate-botrányig. Ráadásul olyan plasz-

meg Laura Palmert? című kötete vagy épp Scott Frost

olvasónak időnként komoly kétségei támadnak a tör-

történetét boncolgatva, például Jennifer Lynch Ki ölte
Dale Cooper naplója című regénye, ami minden várako-

TWIN PEAKS TITKOS TÖRTÉNETE

zással ellentétben nem Cooper ügynök Twin Peaksben

készült magnófelvételeinek leirata, hanem 13 éves korában kezdődő és Twin Peaksbe érkezéséig tartó naplója

Sok mindenről fellebben az a súlyos bordó függöny

– de így is kellőképpen izgalmas olvasmány. Azonban
korántsem annyira, mint a város titkos története.

Aki azt remélte, hogy Frost lesz szíves, és összefoglalja

Laura Palmer azt ígérte Dale Coopernek látomásában, hogy 25 év múlva találkoznak. A 25 év eltelt, mi pedig re-

az elmúlt negyed évszázad történetét, vegyen egy mély

megve várjuk a filmsorozat harmadik évadát, aminek Mark Frost Twin Peaks titkos története című könyve ágyaz

levegőt, mert erőltetett

meg, kiválóan.

tikusan gyúrja össze a valóságot a fikcióval, hogy az
ténelem órákon tanultakkal kapcsolatban.

Ha sikerült átverekednünk magunkat az elmúlt 200

éven és nagyjából 60 oldalon, akkor megérkezünk Twin
Peaksbe. A szálak Douglas Milfordnál, a sorozat egyik
legkevesebbet látott mellékszereplőjénél érnek össze:

az ő történetén keresztül sok mindenről fellebben az a

súlyos bordó függöny – akár annak látszik, ami valóban, akár nem.

menet következik.

például, hogy honnan

Már a könyv szerkezete

kapta nevét a Dupla R,

sem hagyományos, hi-

sőt, egy korabeli étlap

szen nem egy egyszerű

segítségével

regényt tart kezében a
Bobtól

már

gondolati

nüsorát. Megtudhatjuk,
hogy szeretett egymásba

deti dokumentumokból

Norma és Nagy Ed, sze-

nyomozási

mélyes kedvencem pedig

anyagot, amit a titokza-

Tuskó Lady szívszaggató

tos Archivista nevű is-

története. Arra is fény

meretlen állított össze.

derül, hogy a Truman se-

Ezt a pakkot találták meg

riff – Nagy Ed – Sólyom

egy dobozba rejtve, amit

csapatból kinek mi volt

Gordon (a David Lynch

a kedvenc olvasmánya

által megformált nagyot-

a Könyvesházból – ez

halló üvöltöző fazon, aki

talán a könyv egyik leg-

még mindig hivatalban

szórakoztatóbb

van) átad továbbgondo-

Akit gyötör a kíváncsiság

Audry Horn miatt, vagy

épp azt szeretné megtudni, mi köze Doug Milfordnak

a történetbe, hanem azt az érzetet is kelti, hogy részesei

a könyvet.

vagyunk a nyomozásnak, és akár széljegyzetekkel lát-

Képek forrása: Atheneum kiadó

része.

titokzatos Elemzőnek, aki széljegyzetekkel látja el az

eredeti anyagot. Ez a forma nemcsak behúzza az olvasót

106

is

Twin

Peaks kávézójának me-

– sokkal inkább egy ere-

lásra a legalább ennyire

otthon

megidézhetjük

szinten reszkető olvasó

összerakott

A titkok közül kiderül

hatjuk el a széljegyzeteket.

Csakhogy ez a nyomozás konkrétan Lewis & Clark felfedezőpárosától indul, mert Frost úgy tágítja Twin Peaks mitológiáját, hogy az indián legendák, a megmagyarázhatatlan természeti jelenségek mellé Amerika

Garland Briggs őrnagyhoz, az mindenképpen olvassa el
A sorozat második évadának végén Dale Cooper kijön

a barlangból, és már-már hisztérikusan azt hajtogatja:
„hogy van Annie?”. Innen folytatjuk: huhoghatnak a

baglyok, jöhetnek óriások, táncoló-visszafelé beszélő törpék – mi készen állunk!

történelmét is felvázolja, beleszőve körülbelül az ös�-

(Mark Frost: Twin Peaks titkos története, Athenaeum Kiadó, 2016)

welli ufóészleléstől a Kennedy-gyilkosságon keresztül

SIMONFALVI ANITA

szes amerikai összeesküvés-elméletet is – a híres ros-
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A váratlanul meleg fogadtatással még nincs vége a meg-

Én kamaszkoromtól fogva jártam nemcsak Dorog, ha-

ben egy dobfelszerelés áll, a falakon körben pedig fotók,

az idősebb zenészekkel. A következőképpen festettem

lepetéseknek: az üzletben az egyik gyertyás polc tövéa legkülönbözőbb korú Fehér Lajos néz rám róluk, vala-

FELTESZEK EGY DZSESSZLEMEZT, ÉS ELŐ A DOBVERŐKKEL!

mennyin zenésztársak és hangszerek gyűrűjében.

Gondolom, nem csak én ámulok, és sokan meg is kér-

Patinás gyertyás a Bécsi úton

dezik, hogyan lett a dobosból gyertyaöntő.

Bizony, pedig az is kacifántos történet, hogyan lettem
dobos. Édesapám a Dorogi Bányász Fúvószenekar va-

„A gyertyakészítés, így 37 év után, már csak hobbi! Szakmámat szeretem, de teljes értékű elkötelezettje már nem

dászkürtöse volt, édesanyám a helyi templomi kórus

vagyok! Itt, hátul a műhelyem is eszerint működik! Üdvözlettel: A Patinás Gyertyás” – olvasom az ajtóra kitűzött,

szólistája, karácsonykor mindig ő énekelte az Ave Má-

nem mindennapi üzenetet. Fehér Lajos engem is, mint minden betérőt, mosolyogva, kitárt karokkal fogad.

tartóra erősítve a kisdob, a cintányérok pedig a kerékpárvázra kötve. A lagziban aztán mindent kellett tudni

játszani, ez segített hozzá, hogy ezreddobos lettem. Jó
kis banda voltunk, két hónap múlva már mi húztuk a
talpalávalót a tiszti bálon, ahova bakák be sem léphettek.

Végigdoboltam a huszonnégy hónapot, sohasem kellett

folyosót felmosnom, elég volt kimondanom a varázsigét:
Próba lesz!

Leszerelés után felbomlott az ezred tánczenekara?

szerét próbálta velem megszerettetni, de a frigy nem

Igen, legalábbis akkor úgy tűnt, kétévnyi közös muzsiká-

a kürtöt, mindig szédülök.” Apám megijedt, csak nem

Esztergomi Műszeripari Művekbe, ahol mechanikus mű-

igen akart összejönni. Mondtam is: „Papi, amikor fújom
asztmás ez a gyerek!? El is vitt a gyerekorvoshoz, a jó
doktor hamar felállította a diagnózist: nem asztmás a

kisfiú, csak nem akar fújni. Szüleim megkönnyebbülten

csóválták a fejüket, apám kérdezte is, miért nem szóltam.
Ezen felbátorodva kiböktem, én dobos akarok lenni! Így

kerültem a dobok mögé már nyolcévesen Kaiser Jóska
bácsi, a dorogi zenekar dobosának tanítványaként. Ma is
vallom, minél fiatalabban kap hangszert a gyerek, annál

jobb, ez megszelídíti, emberségessé neveli, és az élet más
területein szintén nagy segítségére lesz. Talán nem is sej-

ti majd, hogy felnőttként például a jó kapcsolatteremtő
készségét szintén a korai muzsikálásnak köszönheti.
Dorog után Budapest következett?
Kis kerülővel. Először Budaörse kerültem, ide hívtak be

katonának. Amikor az első napon sorakoztatták az újon-

cokat, gondoltuk, na, máris kezdődik a nemulass. De a
kultúrtiszt közölte, az a parancs, hogy tánczenekart kell

alakítani a laktanyában, úgyhogy lépjen ki, aki tud vala-

milyen hangszeren játszani. Kiléptünk vagy negyvenen!

fotó: Szász Marcell

az esküvőkre karikázva: hátamon a nagydob, a csomag-

riát, így abban semmi meglepő nincsen, hogy szüleim

engem is muzsikusnak szántak. Édesapám a saját hang-
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nem a környék falvainak lakodalmaiba is muzsikálni

Persze, nem lehetett sunnyogni, másnap egy jól zongorázó tiszthelyettes meghallgatást tartott, hangszerenként.

lás után végleg elválnak útjaink. Én is visszamentem az
szerészként dolgoztam, mi gyártottuk Magyarországon
az első elektroenkefalográf – közismertebb nevén EKG

– készüléket. Három hónap múlva csörgött a telefon:
Molnár Ákos szaxofonos, akivel két évig együtt zenéltük

a seregben, keresett azzal, hogy Baronits Zsolttal alapítanak egy progresszív rockbandát, és kellene egy dobos.

Ez volt a legendás Syrius. Ezután következett a Juventus
együttes – a Véget ért egy fejezet című slágerünkre talán még ma is emlékeznek, akik a hetvenes évek elején

voltak fiatalok. Sokáig dolgoztam session-zenészként is.

A session – vagy más néven stúdiózenész – a lemezfelvételeken kíséri a szólistát; nemcsak a hangszeréhez kell

remekül értenie, hanem tűpontos kottaolvasónak is kell

lennie. Hála Kaiser Jóska bácsinak, én ezt is még gyerekkoromban, Dorogon megtanultam. Így olyan örökzöldek

felvételén voltam közreműködő, mint például Máté Péter

Ott állsz az út végén vagy Szécsi Pál Gedeon bácsi című

dala, de Zalatnay Cini János bácsi pipája hátterében is én
dobolok. S a jogdíjak még ma is érkeznek!

Amit itt felsorolt, az már szinte egy teljes életművet kitesz, de a gyertyaöntésről még egy szó sem esett.

A dobosokat is tesztelte, elkezdett játszani tangót, tan-

Mert az még ezután következett! És azt is a zenének kö-

ra váltott és így tovább. S aki nem tudta elég gyorsan és

kál tajgaiként sokat koncerteztünk a Műszaki Egyetem

góból keringőre, keringőből szvingre, szvingből polkápontosan lekövetni a ritmuscseréket, annak megköszönte.

szönhetem. Várkonyi Gyula barátom, akivel a Sakál Vohajdani, híres E Klubjában, invitált Norvégiába zenélni.
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Trondheim városában dolgoztam, s itt beleszerettem egy

este ugyanazokat a külföldi slágereket játsszuk, s a sváj-

mondták, disszidált. Egy rockegyüttes frontember nélkül

Autodidakta módon fejlődtem, s hamar olyan techni-

megvártam a gyertyakészítő műhely előtt, ahol dolgo-

azonban várt a színpad, saját nótákkal! Ez ’77 márciusá-

De engem olyan anyagból gyúrtak, hogy nem tudok hos�-

láttam.

gyönyörű, bolíviai származású lányba. Délutánonként

zott, hiszen napközben ráértem, este muzsikáltunk. Feltűnő volt a magyar rendszámú Ladám, amellyel minden

áldott nap ott parkoltam a kisüzem előtt; egy idő után a

főnök rá is kérdezett a szerelmemnél, ki ez a fiú. Amint

megtudta, hogy a Grand Hotelben játszom, amelynek a
sörözője az ő törzshelye volt, szólt a lánynak: hívd be, ne

az utcán várjon! Bejáratos lettem a gyertyaöntő műhelybe, a szememmel mindent lefényképeztem, de kívülálló
maradtam, legalább is egyelőre.

És mi lett a gyönyörű bolíviai lánnyal és a szerelmükkel?
Lejárt a szerződésem Norvégiában, tovább kellett utaz-

nom Svájcba, így nem igen tudtuk tartani a kapcsolatot.
És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a svájci szál-

lodában, ahol zenéltem, a bárban egy hölgy keverte a
koktélokat… aki több mint 37 éve a feleségem. Ő szervezte meg nekem még akkoriban, hogy egy svájci zenekar

felvegyen, csakhogy éppen ezzel egy időben hívott haza,
Budapestre a Syrius együttes vezetője: nem bírta tovább

az akkori dobosukkal. Sopánka ugyanis, akinek nem

véletlenül ez volt a beceneve, hol azért volt elégedetlen,
mert sok a buli, hol azért, mert kevés. Én pedig azonnal

igent mondtam, hiszen nagyon untam már, hogy minden

ci zenekarral szintén ez folytatódott volna. A Syriussal

ban történt, a szerelmes svájci lány már májusban Magyarországon volt, miután otthon mindent fölszámolt.

Utólag bevallotta, mindig is a dobosok voltak az esetei.
Amikor haverjaim azzal ugrattak: persze, könnyű ne-

ked, te Svájcból hoztál magadnak feleséget, mindig így
pirítottam rájuk: nem kellett hozni, jött ő magától!

A vándoréveket tehát felváltotta a fészekrakás…
Igen, a lányom maga is már kétgyermekes édesanya, s
ugyan nem követett engem sem a zenei, sem a gyertyás
mesterségben, de talán azért az nem véletlen, hogy az Ipar-

művészeti Egyetemen tanult, és textilművész lett belőle.
Szereti a gyertyák világát, érdekli is, de a ruhatervezés az ő

hivatása. S ugyan én immár 37 éve foglalkozom ezzel, hazatérésem után még volt egy nagyon szép időszak, amikor

zenélhettem a Syriusban, alapító tagja voltam, és amikor
végleg feloszlott, szintén ott voltam. Ezután hívott Szigeti

Feri a Karthágóba, azt mondta, minden készen áll, hogy új
rockstílust játsszunk, csak össze kell ráznunk magunkat

és a dalokat. Hát összeráztuk. Kerestek minket, koncertez-

tünk az Ifiparktól a gárdonyi szabadtéri színpadig, szinte
mindenhol futott a szekér. Az énekesünk azonban váratla-

nul nem tért haza egy külföldi utazásról, akkoriban ezt úgy

lekerül a zenei térképről, így mi is leállásra voltunk ítélve.
szú ideig tétlen maradni, és egy reggel azzal a felismeréssel
ébredtem, hogy minden megelevenedett a fejemben, amit a
norvég gyertyaüzemben láttam.

Miért nem keresett egy új zenekart? Még egy laikus is

tisztában van azzal, hogy a Syrius és a Karthágó dobosát mindenhol szívesen látták volna.

Igaz, de én vallom, nem kell egy életen át ugyanazt csinálni, bármikor lehet váltani, és szívből valami új felé
fordulni. Autóval jártam a várost, minden fellelhető

iparművészeti és háztartási boltot megkerestem, tanulmányoztam a gyertyakínálatot. Nem volt bonyolult fel-

térképezni, ugyanis mindenhol ugyanazt árulták: piros
és kék gömbgyertyákat. Se más színt, se más formát. Ha

nincs, kell csinálni – ezzel mentem haza, de előtte vásároltam öt kiló parafint és két kiló sztearint. Hála a norvég

mesternek, tudtam, milyen alapanyagok kellenek. Ott-

hon két nagy fazekat kineveztem gyertyaolvasztónak, és
nekiláttam életem első gyertyáinak. Eleinte kakaósdobozba öntöttem, zsírkrétát használtam a színezéshez és

a szövőiparban használatos úgynevezett felvető fonalat
kanócként, mert azt tudtam, gatyamadzag vagy cipő-

fűző erre nem jó, minden füstöl, ami nem jó nedvszívó
tulajdonságú, tiszta pamut. S ezután már hiába hívtak

meg az újra alakuló Karthágóba, maradtam a gyertyáim
mellett. Pedig mondták a fiúk, éhen fogsz halni…

A konyhából mikor tette át székhelyét valódi gyertyaöntő műhelybe?

Egy barátom édesapja, aki töltőtollbetéteket készített az
óbudai Fő téren egy kis üzlethelyiségben, befogadott.
Így lettem egyszerre igazi gyertyás és igazi óbudai. Ami-

kor a kis műhelyt szanálták, átjöttem ide, a Bécsi útra:
34 éve vagyok itt minden nap, persze a hatalmasságoktól ehhez is engedély kellett. Egy emberöltőnyi idő telt

el azóta, hogy bementem az akkori III. kerületi Tanács
iparügyi osztályára a legszebb gyertyáimmal. A gyertyák nem igen érdekelték őket, a listájukat bújták, azt
vizslatták, kell-e képesítés ennek a mesterségnek az

űzéséhez. Nem kellett, így azt mondták, csinálhatom.
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kákat alkalmaztam, amelyeket még Norvégiában sem

A zene, a dobolás nem hiányzik?
Nem, mert ma is dobolok. Azt, amit én szeretnék. Többnyire felteszek egy dzsesszlemezt, aztán hadd szóljon a

dobkíséret! Szépen összesimul ez a gyertyakészítéssel:
alkotómunka mindkettő. Az első saját dobfelszerelésemet, amelyet édesapámtól kaptam 1966-ban, szintén

megmintáztam gyertyából. Van egy fényképem róla,
a Kőbányai Ifjúsági Klubban ülök a hangszer mögött,

amelyet az akkori szegedi ládagyárban készítettek,
mert amolyan melléküzemágként ezzel is foglalkoztak.

Gyertyából formázott dobfelszerelést a régi dobos kollégáknak is ajándékoztam, Bálint Pityu a Bergendy zene-

karból, a Neoton Família egykori tagja, Bardóczi Gyula
és az Omegás Debreczeni Ferenc, „Ciki” mind nagyon
örült neki. Ezeket a különlegesebb darabokat – ilyenek
a kavicsot formázók is – melegítő lámpa alatt gyúrom,
egyszerű grill-lámpát használok, olyat, amilyennel a

büfék tartják frissen az ételeket. A horoszkóp ábrásat,
a krémest vagy a macskakövet mintázókat műanyag

vagy fémformába öntöm, egyedi darabokat készítek,

amelyeket máshol nem lehet megtalálni. A csapolt sörrel teli korsó-gyertya például hihetetlen karriert futott

be. Halottak napján egy betérő úr kérte, olyat ajánljak

neki, amelyet temetőbe vihetne, a barátja sírjához. Mu-

togattam neki a klasszikus darabokat, amelyeket erre az
alkalomra szoktak vásárolni, de egyszer csak meglátta a

söröskorsót, és felkiáltott: „Ezt kérem! Ezt nagyon szerette a haver.” Nemrégiben azzal nyitott be egy kereskedő,

hogy valamennyi, a boltban fellelhető gyertyát megvásárolná, a nyomaték kedvéért elővett egy köteg húszezrest. Mondtam neki, nézelődjön, válasszon, darabonként

minden eladó, de együtt a készlet senkinek sem. A hoppon maradt felvásárló legyintett rám, és kicsörtetett az

üzletből, de még odasziszegte nekem: „Maga nem igazi
üzletember!” Igen, nem vagyok igazi üzletember, én iga-

zi gyertyás vagyok. S hogyan állhatnék meg a vevőim

előtt, ha egyszer csak egy kifosztott bolt fogadná őket?

A Gyertyás, akinek nincs gyertyája. Ki hallott még ilyet?!

SZEKERES P. MÓNIKA
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A Kerék utcai lottózó az 1990-es évek közepén többször is

a nyereményt hozó szerencsés szisztémáról és az összegről is.

rencsejáték Zrt. vezetőségétől.

hetett valami, vagy csak a szerencse állt a próbálkozók mellé,

megkaphatta a legnagyobb forgalmú üzlet elismerést a SzeA totózók, lottózók 1993-ig postai úton adták fel szelvénye-

SZERENCSEHELYEK ÓBUDÁN

iket, ezért is számított mérföldkőnek a gépesített szerencse-

játék értékesítés megjelenése, hiszen attól kezdve a játékosok
átvételi igazolást, tehát egyértelmű garanciát kaptak a befize-

Lottózó a Kerék utcában

tésükről. A Kerék utcai dolgozók nemcsak az új technikával,
de személyiségükkel és széleskörű ismereteikkel is segítették

a komoly játékosokat, akik így megszerették az értékesítő helyet. Még Dorogról is akadt rendszeres játékosuk. A totózók

Az 1991-ben alakult Szerencsejáték Zrt. 260 lottózójának egyike a Kerék utca 32.-ben máig nagy forgalmat bonyolító

alkalmazottai segítettek az új játékok szabályainak megismer-

szaküzlet. A tízemeletes lakóház aljában működő „szerencsegyár” napjainkban is a III. kerület egyik legnépszerűbb

tetésében is, így a fogadók gyorsan megkedvelték a többszám-

lottózója, nem csoda, hogy a rendszeres játékosokból egy kis közösség formálódott az évtizedek alatt.

táblás, öthetes, kombinációs játékformákat, a Jokert, valamint
a Góltotót is.

A fejlődésnek mindig vannak ellenzői, ez alól a szerencsejáték
sem kivétel. Az 1993-ban indult gépesített feldolgozás hírét

sokan szkeptikusan fogadták, amely bizonytalanságot a más
területen szerzett tapasztalataik támasztottak alá. A szintén
ekkortájt bevezetés alatt álló gépesített gyógyszertári szolgál-

tatásban ugyanis a sorban állók hosszasan nézegethették a
patikákban kifüggesztett udvarias tájékoztató táblát: „Kedves

vásárlók, szíves türelmüket kérjük a lassú kiszolgálás miatt,
ugyanis számítógéppel dolgozunk.” A Szerencsejáték Zrt.
azonban nem feledkezett meg arról, hogy a játékosok ideje is

drága, ezért saját számítógépes szerencsejáték rendszerüket

úgy tervezték meg, hogy a sok új játék és játékmód ellenére
is gyorsabb legyen a kiszolgálás. A rendszer bevezetése előtt

a lottózókban dolgozó munkatársaiknak alapos oktatáson és

szigorú vizsgákon kellett részt venniük. Mivel a Kerék utcaiak
ebben is kimagaslóan teljesítettek, a gépesítés kiépítésében is
kiemelt szerep jutott az óbudai lottózónak.

1993 decemberében indult az ország tizenöt lottózójában

az online rendszer, de az első időszakban egyedül a Kerék

utcai fogadóhelyen várta a vendégeket egyszerre több terminál. A nevezetes első héten az ország összes új terminálján

együttesen 41.315 darab szelvényt játszottak meg, ám fél év
alatt a terminálok száma és a rajtuk játékba küldött szelvények száma is jelentősen megnövekedett.

fotó: Sánta Balázs

Természetesen a játékosok számára alapvetően nem a termi-
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nálokról, hanem a nyereményekről szól a szerencsejáték, tehát
érdemes megemlékezni a Kerék utcai lottózó egyik nagy nyer-

Bár nem létezik biztos nyerő módszer, az ő rendszerében lemert hamarosan egy újabb 13+1-es totószelvényt adtak fel a
Kerék utcában. A nyeremény ezúttal 6 millió forint volt.

Vadászné Mayer Judit több, mint tíz éve dolgozik a lottózóban, így már számos alkalommal találkozott olyan szerencsés

játékossal, aki nagyobb összeget nyert náluk. Bizonyos érték-

határ felett már egy különleges telefonszámon kell jelentkezni
a nyerteseknek, de egy négytalálatos szelvényért járó nyere-

mény ügyeit általában a helyszínen is el tudják intézni. Az
első pillanatban hatalmas meglepetés jelenik meg a nyertesek

arcán, hosszú másodpercekbe telik, míg a csodálkozás helyét
átveszik az örömmel járó hangok és gesztusok. Öröm ide, bol-

dogság oda, a nagy nyertesek gyakorlatilag soha sem térnek
vissza a lottózóba, hogy egy csokor virággal vagy egy doboz
bonbonnal üdvözöljék az ott dolgozókat, de talán érthető is
az óvatosságuk.

– Rengeteg lehetőség van nyerni: az Ötöslottó, Hatoslottó,

Skandináv lottó és az EuroJackpot mellett ott a Kenó, a Luxor, a Puttó, tucatnyi különféle sorsjegy és a nagyon népszerű

Tippmix – sorolja Vadászné Mayer Judit. – A különféle sport-

ágakkal kapcsolatos játékok részvevői között van a legtöbb
„szakértő”, de itt is sokan bízzák a véletlenre vagy a megérzéseikre tippjeiket.

A lottózók közül, akik öt, hat vagy hét számjegy kiválasztásában hisznek, az egyik jellegzetes típus, aki állandó számokkal

játszik. Olyan is akad, aki még a nagyszüleitől „örökölt” öt
számot teszi meg hétről-hétre. Több alkalommal is találkozott

olyan játékossal, akinek négy találatot hozott a kitartása. A fiatalabbak azonban ma már szívesen bízzák a számok kiválasztását a terminálra vagy a mobiltelefonjukra.

– A lottózó alkalmazottai sincsenek kizárva a játékból – világosít fel Judit, aki hébe-hóba maga is kitölt egy Ötöslottót, bár

rájuk azért szigorú szabályok vonatkoznak. Saját maguk nem

adhatnak fel szelvényt, csak a kollégájuk segítségével tehetik
meg tétjeiket. Bár eddig elkerülte a komolyabb nyeremény,
szeret játszani, és évtizedes tapasztalata meggyőzte arról,
hogy bármelyik fogadás járhat sikerrel, sőt olyan törzsvendége is akad, akit többször is meglátogatott a szerencse.

(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.)

teséről, aki a 1990-es években 7 millió forintot nyert 13+1-es
totó találattal. A lottózó legendáriuma szerint a szerencsés

totózó kedvenc kiskocsmájában beszámolt a törzsközönségnek
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gasztro

Mészáros Gabriella: természetes borok a Csillaghegyi úton

Ha valaki rendszeresen fogyaszt borokat, de szeretne

vitt terméskorlátozásig, a szuper-koncentrált gyümölcs-

utóbb eljut az organikus vagy biodinamikus borok vi-

fokozására, mint visszatérni a természethez, nagyapáink

lágához. Az utóbbi évtizedben szaporodnak a témával
foglalkozó írások, vélemények ütköznek, nézőpontok

formálódnak – nem véletlenül. Egész biztosan szép
számmal vannak olyanok, akik ragaszkodnak a biodinamikus borok – és persze bio ételek – fogyasztásához,
azok sincsenek kevesen, akik arra vágynak, hogy ezeket

fogyaszthassák. Komoly értekezések sorát vehetnénk elő
a témában akár az organikus és biodinamikus termesz-

tésmódok gazdasági oldalát, akár a mindennapi ember
számára elérhetővé tételüket, vagy az ilyen élelmiszerek

egészségre gyakorolt hatását firtatva, de nem ez jelenlegi írásom célja. Viszont szívesen elevenítek fel néhány

olyan emlékezetes bort, amelyek természetes módon készülnek, és amelyekkel a III. kerületi Csillaghegyi úton

művelési módjához és egyszerű technológiájához. Jóma-

gam viszont nem hiszek feltétlenül abban, hogy csupán
a terméshozamok végtelen csökkentésével és a koncentráció növelésével lehetne a termőhelyi adottságokat

tükröző és egyéni karakterű vagy akár nagy borokat készíteni. Ezekkel a szuperkoncentrátumokkal szerintem

idején egyszerűen nem engedi meg, hogy a természetes

évekig tudom forgatni a gondolataimban és ízlelőbim-

néhány borkritikusból lehet velük csillagászati értékelé-

a szőlő megóvására (pl. Bordeaux vagy Tokaj csak kor-

ka dolgában szeretne kissé eligazodni, az ő műveit nem

nem feltétlenül juthatunk nagy borélvezethez, legfeljebb
seket kicsikarni. Sok borfogyasztó – velem együtt – azért

vásárolja a borokat, hogy örömöt szerezzenek, amihez

sokszor elég a frissesség, jó egyensúly, nem szükséges
a mindent lehengerlő koncentráció. Képzeletbeli vitánk
lezárásaként legyen most elég annyi, hogy mindkét oldal

tud nagy borokat adni, amiket jó esetben m, fogyasztók

szerek mellett bizonyos permetszereket ne használjanak

látozottan alkalmas erre). Nem tehetünk tehát egyenlőségjelet a biodinamikus borok és a jó borok vagy nagy

minőség közé. Az igényes bortermelő törekszik a természetességre, még ha nem is tudja azt minden évjáratban,

minden esetben a legteljesebb mértékben megvalósítani.
Hazai és külföldi – zömében európai – példák szép

értékelni is tudunk.

számmal akadnak ma már, jó részük kapható is. A Loi-

logisztikai központban – akkor még a Borkollégium

folytató termelők viszonya a földhöz és a tágabb értelem-

borvidék. Saját szőlőfajtái közül a Chenin blanc az, ame-

Club borkereskedés, amelynek célja a kezdetektől fogva

kezési módok és a szőlőben, pincében végzett munkák

ismerkedtem meg.

Már tíz év is elmúlt azóta, hogy a Csillaghegyi úti

is ott tartotta kurzusait – megnyitotta kapuit a Terroir

nem változott: bemutatni azokat a természethű borokat,
amelyeket a lehető legtisztább és legőszintébb formában

termesztett szőlőből készítenek. Adalékanyag mentesen,

a szőlőültetvények biodiverzitását fenntartva – vagy éppen újra teremtve.

A szőlészek-borászok közt uralkodó egyik feltevés

szerint többé-kevésbé eljutottunk az ésszerűség határáig
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bombákig, így nem igen adódik más lehetőség a minőség

fotó: terroirclub.hu

az egészségére és a környezetére is odafigyelni, előbb-

Ami vitathatatlan, az a biodinamikus gazdálkodást

ben vett környezet védelméhez (pl. a természetes védeidőzítése). Ez azok számára is fontos, akik történetesen

egyáltalán nem fogyasztanak borokat. Mindannyian felelősek vagyunk környezetünkért és megóvásáért, hiszen
minden lény csak ideig-óráig tartózkodik itt, a Földön.

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy van néhány

olyan bortermő vidék, ahol a nem eléggé száraz és na-

pos az időjárás a vegetációs időszakban, és főképp szüret

re mente világviszonylatban az egyik legbarátságosabb

lyik évtizedek alatt leginkább belopta magát a szívembe.

Remek savszerkezet, finom arányok, gazdag, de elegáns
aromatika – közel olyan képességeket mutat, mint imádott furmintunk. Ennek a szőlőfajtának számos gyönyörű borát lehet kóstolni száraz és édes változatban is két

igen elismert pincészet megformálásában. A Domaine
Huet pincészetnek van magyar vonatkozása is, hiszen a
tulajdonos egyben magáénak mondhatja a tarcali Király
udvar Pincészetet is. A másik termelő, akinek a borait

bóim képzelt rekeszeiben, Nicolas Joly. Aki biodinamihagyhatja ki az életéből. Mindkét pincészet borai az élményszerző borfogyasztás csúcsát jelenthetik, akárcsak

néhány hazai termelő finomságai. Tokaj, Somló borai
ismertebbek ebben a körben, de szeretnék egy Budapesthez – sőt Óbudához még inkább – közeli borvidéket is

megemlíteni. Ez nem más, mint Kürt és a Garam mente a
Duna bal partján, Esztergommal szemben. Néhány pincészet évek óta dolgozik azon, hogy a termőhely – amely

remek adottságokat mutat – minden értékét úgy mutassák
be, hogy a természetközeli művelésmódot is magukénak

mondják. Mátyás András, Sütő Zsolt, a Kasnyik Család és

a Béla – Mužla környéki dombokon gazdálkodó Bott Frigyes borai koncentrált és tiszta, határozott elképzelést és

ideológiát, nem kevésbé komplex borokat kínálnak. Érde-

mes velük közelebbről is megismerkedni, és ehhez nem is
kell messzebbre menni, mint a Csillaghegyi út…

(A szerző a Borkollégium igazgatója)
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Dübörög a Tiszta szívvel, úgy tűnik, a világ minden

LOCI COLOR

táján szeretik a nézők és a kritikusok.

Nagyon örülök, és közben jövök kifele ebből a történetből.

ÉN MÁR SE JOBBAT, SE ROSSZABBAT NEM AKAROK MAGAMNAK

De, egyrészt nagyon lelkesít, viszont ennél sokkal, de

Persze, ezerrel, ettől a projekttől erőt kapok. Közben tele

kező film, mit kellene csinálni.

kiemelkedő produkcióját, a Propagandát is. Rendezőként is sikeres, legutóbbi filmje, a Tiszta szívvel hét díjat kapott

A siker sem erősíti meg abban, hogy jó az út, jó felé

európai filmes seregszemléken. Lehetőleg mindenhová bringával megy a Rómairól, és közben mindenféle eszébe jut.

vagyok itt is bizonytalansággal, és légüres térben mozgok.
Az írás része zajlik?
Az már megvan, legalábbis egy verziója. Messze van

Pont az az érdekes, hogy mindig minden egyszerre

hogyan.

még, nyilván lesz majd belőle film, magam se tudom,

ni. Közben persze tönkre se mész, de a mennybe se.

Volt rá esélye, hogy ki kell mennie az Oscar-díj átadóra.

örülök, hogy csináltunk valamit közösen, ami jó. Ez az

Ezzel egyáltalán nem számoltam. Én egyszerű, épeszű

mélyiségjegyem is, hogy én mindennek utólag tudok

hagyjuk már ezt, értsék meg! Ez nem egy Oscar-díjas

Én is örülök a sikernek, örülök annak, hogy működik,

alkotás öröme, de érdekes módon van egy olyan szeörülni, utólag fogom fel a dolgokat. Ez nem a legjobb

tulajdonság. Miközben imádom a pillanatot, sokszor

ember vagyok; erre legszívesebben azt mondanám,
film, nem kell Oscart kapnia.

elcinikuskodom, kívülről nézem, óvatos vagyok vele,

Egy egyszerű óbudai gyerek mozija?

kere egy ilyen utó-örülőnek, mint én, jó lenne. De meg

Egyébként igen. Bár az nagyon érdekes dolog, hogy egy-

besülsz azzal, hogy valami jót csinálsz, ritkán adatik

nyolult. Néhány éve kezdtem el meghatározni, hogy mi

később adom át magam. Ezért a filmünk utólagos siis történik egyébként. Olyan élmény, amikor szemmeg az életben, mert normálisan az alkotás inkább

szorongással jár. Ha alkalmas vagy rá, akkor is vannak kételyek. Elképesztő, mennyi kétely van ebben,

hány fajta kérdés és bizonytalanság párosul ehhez az

egészhez. Hiába sikeres a Tiszta szívvel, bizonyos faj-

ta bizonytalanságot nem tudott elmosni bennem. Még

nem tudtam teljesen meghatódni attól, amilyen lett, és
nem is biztos, hogy fogok.
Asszony, gyerekek?

Fotó: szász marcell

dolgozik az új filmjén?

halad?

megerősít és tönkretesz. Nem tud más szerkezete len-
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az élet nem egy tánc.

Ezek szerint az élet olyan, mint a rock and roll. Már

sokkal erősebb az a szorongás, hogy milyen lesz a követ-

Till Attila az egyik legnépszerűbb magyar televíziós műsorvezető, aki megcsinálta a hazai kereskedelmi televíziózás

Igen, de nem tudok táncolni. Ez inkább az élet maga, és

Elkészült, bemutatták, és onnantól kezdve már nem
lelkesíti a siker?

Tilla és az óbudaiság diszkrét bája

Az ide-oda lépkedés egy tánc?

Az másfajta boldogság. Nem lehet a kettőt fölcserélni.
Így élek, ide-oda lépkedek. Erről szól az én életem, hogy

sokfajta boldogságot próbálok megtalálni. A család az
egy stabil, szeretetteljes érzelmi alap.

szerű óbudai gyerek. Ez egyrészt igaz, másrészt ez is bonekem Óbuda, mert izgatott a kérdés. Ne feledjük, hogy
Óbudának is több korszaka volt. Budafokon születtem,

hároméves koromban költöztünk ide, a szociba, a lakóte-

lepre. Lakótelepen nőttem föl, ahol rengeteg munkás élt,
én is munkáscsaládban nőttem fel, mégsem ez jellemezte.
Melyik lakótelepen?
A Bécsi út – Vörösvári út találkozásánál volt a lakásunk, a

Váradi Utcai Általános Iskolába jártam. Az igazi ’70-es évek,
1974–75, amikor megépül egy lakótelep, hozzá az iskola, az

óvoda, a posta, a Röltex, a közért, a Mariska önkiszolgáló,
a kocsmák, minden, ami kell. Gyakorlatilag megépítettek

egy falut fölfele, betonból kiöntöttek egy települést. A lakótelepi házak kívülről rémisztőek tudnak lenni. Ha jobban
megnézi valaki, aki egy másik kultúrából jön vagy máshol
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élt, akkor tényleg azt látja, hogy gyufásdobozok vannak

még akkor is, ha az egyik legfelkapottabb, mert az a faj-

ők megjelentek, eléggé megállt az élet az utcán. Lett

Ez egy fölvett név?

kat, akik ott senyvednek. Ezzel ellentétben az én gyermek-

menni bárhová. Apám arra mindig nagyon büszke volt,

hogy voltak még oltári jó fazonok is. Egyszer kimen-

Nem, neki ez a neve, hogy Rupaszov Tamás. Meghatá-

valami gyerekekhez, akik szintén punkok voltak.

csajokkal. Rupaszovba senki nem mert belekötni, va-

egymásra téve, és a gyufásdobozokba bezárnak családokorom csodálatosan boldog, olyan szinten nosztalgikusan

boldog volt, mint azok a nagy magyar ifjúsági filmek, ami-

ket már soha senki nem tud leforgatni ebben az országban,
mert az a békeidőszak elmúlt, ami a ’60-as, ’70-es évek volt

a szociban. Hiába az ideológiai bezártság, egy gyereknek
tökéletes volt az a világ. Mi nem gyufásdobozban laktunk,

hanem sok gyereket összehordtak egy lakótelepre, sütött

a nap, végtelen nyarakon keresztül azt csináltunk, amit

akartunk, bárkihez fölmehettünk, fölcsöngettünk. Csóka Józsi, Bán Andris, Kónya Pisti, Angyal Peti, a kis Pöce,

Mester Feri, mindenki kéznél volt, egész egyszerűen hol

itt, hol ott voltunk. Mint a Hahó Öcsiben vagy a bagaméris

sorozatban, mi is volt az – igen, Keménykalap és Krumpliorr, tehát azok a sorozatok tulajdonképpen rólunk szóltak,

minden lakótelepi gyerekről. Nagyon érdekes, amikor azt

hogy – akár az 1-es villamossal – oda megy, ahová akar.
Mi nem vagyunk bent, de egy perc alatt bent termünk,

ha akarunk. Tehát van egy olyan érzet, hogy gyorsabban bejutsz, mint az újpestiek, bár az újpestiek metróval még gyorsabban bejutnak. Ezzel a külvárosi lakó-

teleppel nekem mégis bajom volt, mert egy lakótelepre
nehéz büszkének lenni. Lehetsz rá büszke, és sok ember

büszke is, hogy ennyire jó lakótelep, összehasonlítgat-

va a többivel. De az igazság az, hogy nem olyan, mint
az Újlipót vagy az V. kerület, vagy a Rózsadomb, és még

olyan se, mint Kőbánya. Óbuda sose volt szélsőséges. Itt

is voltak gazdagok és nagy vagányok, itt is volt minden,
Óbuda-Békásmegyer háború meg nagy élet a különböző diszkóknál, de valahogy szelídebben.

mondjuk, hogy én egy egyszerű óbudai srác voltam. Ebben

Pedig innen indult útjára a magyar punk zene.

munkás környezet lesajnálása. De az a kor tulajdonképpen

A mi lakótelepünkről is, erre büszkék lehetünk, igen. Ba-

lett egyszerűsítve a képlet – a láthatatlanban, mélyebben

meg tud történni. Talán nem véletlen, hogy miért az óbu-

az egyszerűben van valami lenéző, a külvárosiasság meg a

egyszerű volt, ahogy az egész ország is egyszerű volt. Le
voltak a bonyolult szálak. Például egy lakótelepen nem feltétlenül munkások laktak. Voltak ott tévések, mérnökök,

fogorvosok is, ahogy villamosvezetők, kalauzok és esztergályosok. Akkor ez nagyon össze volt keverve. Ennek

megfelelően vagy ettől függetlenül – mind a kettő igaz –
ezer irányba spricceltünk ki a lakótelepről.

Nemcsak a múltját, hanem a jelenét is meghatározza
Óbuda.

Nagyon izgat, hogy mit jelent az életemben Óbuda. Egy
kis kitérővel mindig itt éltem, most is a Rómain lakom.

Laktam egy ideig szerelmi okokból az Újlipótban, azt

is szeretem. Az volt a nagy menekülésem. Tulajdonképpen elköltöztem egy nőhöz, aki történetesen pont

az Újlipótban lakott, ami ugye, véletlen. Ott töményen

megkaptam mindazt, amiről itt azt gondoltam, hogy hi-

ányzik. A Belvárosban jártam iskolába, a Kálvin térhez,
akkoriban lettek problémáim a lakóteleppel. Óbudához

visszatérve, most már nagyon harmonikus és nagyon

egyértelmű a viszonyunk, én már se jobbat, se rosszab-

bat nem akarok magamnak. Ez egy külvárosi kerület,
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ta külváros, ahonnan tényleg húsz perc alatt be tudsz

is nagy izgalom meg feszültség. Ehhez tartozik,

tem Ürömre zenélni a bátyámmal és Hrutka Robival
Én ott csak mint öcsi voltam, öcsi-megfigyelő. A bá-

tyám hozta be nekem ezt a punk-dolgot. Volt némi

ráerősítés, mert a nagyanyánk Londonban lakott, és
amikor 1981-ben kivittek oda, földbe gyökerezett a

rozó emlékem, hogy láttam őt, láttam egy mozi előtt a

gány volt, nekem tetszett, hogy bele mert állni a tekintetekbe, teljesen lenyűgözött. De mondom, nagyon-nagyon jól nézett ki.

lábunk. Akkor ott még elég jó punkok voltak, nyil-

Innen kapta a nevét a Tiszta szívvel főhőse?

a mama lakott, az a rész még tartotta magát ilyen

Igen, Thuróczy Szabolcs, a kerekesszékes hős ezért

eladó is punk volt. Londonból sok lemezt hozott a

gyobb vagány. Így az rögzült az agyamban és a film-

ván már kicsit turistás változatban, de azért, ahol
szempontból. Ott még vettünk olcsó gitárokat, és az

bátyám. Ja, és Rupaszovot is mondanom kell, akinek
lángoló vörös volt a haja, bőrdzsekiben, bakancsban

járt, és nagyon magas volt. Nekem nagyon tetszett
Rupaszov, nagyon tetszett a neve is, és hogy vagány,
erős fiúnak nézett ki.

lett Rupaszov. Azért hívják így, merthogy ő a legnaben, mint a legnagyobb vagány. Nagyon tetszett a név,
mert szerintem iszonyú erő van benne. Vannak ilyen

összefüggések, amiket nem tudsz levetkőzni. Érdekes,

hogy hogyan ég bele az emberbe a gyerekkora. Tulajdonképpen ez vagyok.

romi érdekes, hogy egy külvárosban nagyon sok minden
dai külvárosi kerületben született meg a punk. Ami így

nem igaz, mert nyilván a punk nem így született meg, az
valahonnan egyszer csak megérkezett. Molnár Gergely,
a Spions, aztán Kistamás Laci (aki szintén óbudai), Bárdos-Deák Ági, Müller Péter Sziámi, Menyhárt és a többiek használták a punkot, de azonnal egy ilyen art punkba

vagy art rock and rollba ugrottak. Nyilván a Sex Pistolsról is előbb hallottak, mint az óbudai gyerekek. A punk

nem ennyire kifinomult dolog, sokkal inkább egy ilyen
külvárosi állatkodás városi rafinériával keverve. A bá-

tyám az Árpád Gimnáziumba járt, ami a melegágya volt
ennek az egésznek. Tényleg voltak híres óbudai punk zenekarok. Vannak erős utcai élményeim gyerekkoromból;

komoly volt, ahogy vagy a Tizedeshez, vagy a nagy Kiliánhoz jöttek. A nagy Kilián őrületes fazon volt, a haja fekete volt, és hosszú fekete csápokként lógott ki a fejéből.
Nemhogy Óbudán, még a Fekete lyukban is menő volt.

Mondjuk Óbudán, a Flórián téren látni a nagy Kiliánt tíz-

éves korodban, abban volt kakaó. Én láttam még a CPG-t
is, akiknek ugyan semmi közük sem volt Óbudához, de

jöttek az itteni punkokhoz, és láttam, hogy volt tarajuk,
meg szakadt bőrdzsekijük, az tetszett. Emlékszem, ahol
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Aztán egy időre elhagyta a kerületet.

A külváros őszinte?

Ez milyen gép volt?

Volt olyan időszak, amikor ezt az egészet magam mögött

A külváros szedett-vedett. A külváros az ahogy esik, úgy

Szputnyik, orosz félverseny. Amikor kinőttem a bringá-

akartam hagyni, mint amikor valaki a kis faluját elhagy-

puffan. A külváros egy odabaszott, odacseszett.

ja, mert a városba vágyik. Egy másik kultúrát szeret-

tem volna, amiben jelen vannak a bérházak, a gangok,

Óbudát meghatározzák a lakótelepek.

Képzőművészeti szakközépiskolás koromban kezdett iz-

Az egy szép, fontos arculat, de ott is keverve vannak a

– ott más volt. Egy időre elhagytam, de nyilván hordoz-

megjelenik a buhera-őrület, a lekövezett lépcsőházak, a

az írók, ahol az emberek kiállításmegnyitókra járnak.

különböző korok. Az össze-vissza lakótelepen belül is

gatni az a fajta létezés, ami a lakótelepen nem volt meg

rózsaszínűre festett falak, lábaszöld postaládák; az apá-

tam magamban, hiszen nem tudod levetkőzni, amiben

méknál is van ez a pittyegő a kapunál, amit csak oda

gyerekkorodban felnőttél. Nem is kell. Mivel megfigyelő

kell érinteni, és bemész, de hova. A lábazaton álló há-

vagyok, tök mindegy, ilyen értelemben semmi sem az
enyém, mivel semmi sem lehet az enyém, ezért semmi

a Római-partra, amihez addig semmi közöm nem volt,

Merre portyáztak akkoriban a lakótelepi srácok?

Előtte sokáig laktunk az Ürömi utcában, ami Újlak, Óbuda kapuja tulajdonképpen. Azt is nagyon szerettem. Na-

Bringával eltekertünk egészen a Timár utca felé, azokat

Római-partra költözés után kezdtem gondolkozni való-

Bogdáni útig.

a részeket is felfedeztük. Onnan tovább, egész hátra a

gyon könnyen bent voltam bringával bárhol. De mégis, a
jában Óbudáról, mert onnan betekerve egy elég pontos

járok, az is egy külvárosi rész. Mindenhová jó bringával

effektíve onnan, ahol pár ezer éve elkezdődött a telepü-

infót. Ahhoz képest, hogy autóban majdnem semmit nem

metszetét látod a kerületnek. Elindulok a római síroktól,
lés története, aztán jön a gázgyár, ami már egyetem, jövök
tovább az Auchan mellett, ahol az a házgyár volt, ahol az
én lakótelepemnek öntötték az elemeit. Aztán eltekerek a

híres graffiti-fal előtt, ahol most Bud Spencer is látszik, és

ahol Bud Spencer fia is lefotózta magát. Ott hirtelen elfogy

a bringaút, mert a bringautaknak ez a lényege, hogy felük
kamu. Kelet-európaiak vagyunk, tudjuk, hogy itt minden így van. Jön a Fő tér, ahol a feleségemmel esküdtünk.
Makk Károly híres filmjének, az Egy erkölcsös éjszakának

a helyszínén, a Selyemgombolyítóban volt az esküvőnk,
ahol Cserhalmi a filmben beköltözött az örömlányokhoz.

A Fő téren írtuk alá. A Fő tér szépen meg van csinálva,
ott a jégpálya telente, el is megyünk néha a gyerekekkel.

Tovább tekerve, az Árpád fejedelem útján jön a konditermem. Ez az egyik irány, ami elgondolkodtató. A másik,
amikor az Északi vasúti összekötő hídon és Angyalföldön

keresztül átmegyek a TV2-höz Zuglóba. Oda is bringával
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menni, mert megfigyelőként gyorsabban gyűjtöd be az

Milyen bringával?

látsz, bringával észreveszed a kapualjakat is, ha nem is

Három bringám volt. Először volt egy gyerekbrin-

ha egy nagyon furcsa állat ugat meg Angyalföldön, akkor

camping bicikli, annak két korszaka volt, a banánü-

úgy, mint gyalog. Nem tudsz kilincseken elmerengeni, de

meg tudsz állni, és megnézed, hogy te milyen hülye kutya vagy, sakál vagy, mi van veled. Aztán mész tovább.

Az hozott vissza engem Óbudára, hogy rájöjjek, mit jelent

a külváros, és meg is tudtam végre fogalmazni: szuper
káoszt, az ad hoc jelleget. Azt, hogy ideköltözött Józsi, és
felhúzott egy házat, aztán jött Goldberger, épített hozzá
egy zsinagógát, aztán Bojár Gábor csinált egy Graphisoft

Parkot. Ahogy megmaradt a Fő tér, körülölelve egy lakóte-

leppel, az olyan durva eklektika, ami csak a külvárosokra
jellemző. Az, ahogyan kinéznek az autómosók, autószer-

vizek, keverve a patyolatokkal, szintén olyan csodálatos
eklektikát mutat, ami valódibb és töményebb jelenléte a

kelet-európaiságnak, mint a belváros. A belváros azt játs�sza el, hogy ő Párizs meg Bécs. Tudjuk, hogy nem az.

szomorúan vettem tudomásul, amikor mondta, hogy
egy kis olaszt is belerakott.

Bringa nélkül merre kalandoztak annak idején az óbudai srácok?

lagyár, ahová 1944-ben kiterelték a zsidókat. Ezt akkor

volt higiénikus.

Újlipótról Óbudára?

Most a Pali szerel nekem, a Római lakótelepen. Nagyon

egy gyönyörű szökőkút: eltervezték, hogy mégis kell
ben volt benne, mert mindenki abban fürdött, és az nem

ott. Milyen érdekes, így élünk mi, férfiak.

Megint Óbudán lakom, ugyanúgy Szputnyikkal járok.

Az én lakótelepi lakásommal szemben most az Eurocen-

valami, kertszerű élmény. Víz talán csak az első évek-

azt is a feleségem akarta. Mindig a nők miatt laktam itt-

nyik keverékéből összerakott versenybringával járok.

zak alatt beépített Julcsi-kozmetikák és Ilcsi-fodrásza-

tok és kisközértek. Az én lakótelepemen is volt valaha

nem tudta helyettesíteni Óbudát. Aztán visszaköltöztem

zásból, elkótyavetyéltem. Most is egy Favorit és Szput-

gám, azt vettük valahonnan használtan. Aztán jött a

lés előtti és banánüléses. Félévente én fújtam le autó
spray-vel, amit a Flórián téri üzletközpontban vettem.

Egy szárítóhelységben festettem, mert annak a kulcsát mi kezeltük az emeleten, és az én cuccaim voltak

benne elsősorban. Iszonyúan profin tudtam bringát
szerelni, folyton szétszedtem és összeraktam. Hétvégén az apámék a parkolóban autót szereltek, én meg a

bringát. Anyám főzött. Az egyik keresztapámnak volt
egy csodálatos versenybiciklije, de egyszer rákötötte a

német juhászát, hogy majd tekerés közben sétáltatja –

a kutya elrántotta, és mind a két csuklója eltört. Utána
látni sem akarta a bringát, és amikor mentünk hozzájuk vendégségbe, nekem adta.

ter van. Itt téglagyár volt, mégpedig az egyik híres tégmég nem tudtam, később állt össze a fejemben, hogy a
két téglagyár volt a nagy zsidógyűjtő. Az egyik helyén

gyerekkoromban az UFC-pálya volt, ami most a Praktiker és a STOP SHOP a Bécsi út mellett, a másik az Euro-

center. Az elsőt, ami a Praktiker helyén volt, hamarabb
lezúzták, de a másik sokáig megmaradt, élesen megvan

az emléke, amikor fölrobbantották. Ott sokat bóklásztunk gyerekként. Olyan volt, mint egy sci-fi; beszöksz

egy üres téglagyárba, ahonnan kinézel az egyik oldalon,
és egy végtelen nagy lakótelepet látsz, a másik oldalon

pedig gyönyörű tájat, hegyeket. Télen odajártunk szánkózni: először bent a dombokon, aztán fölmentünk a

nagy hegyre, és onnan lehetett döngetni. Nagyon brutál szánkópályák voltak, tízévesen lerongyolni a Kiscelli

kastély mellől, az majdnem olyan volt, mint egy síparadicsom. Budapesti mércével az egy szánkóparadicsom

volt. Ennél jobbat nem tudsz. Amikor kinéztem az ab-

lakomból, tele volt a domb, 100–150 gyerek nyüzsgött,
mint a kis bogarak a hegyen. Olyan volt, mint egy Pieter
Bruegel festmény. Távcsővel néztem, hogy ott vannak-e

a haverjaim. Az a vicc, hogy olyan messziről is megis-

mered a mozgásukról meg a hülyéskedésükről, hogy na,
ott vannak. Szóltam anyámnak, felöltöztem, lementem,

rohantam a szánkóval a Bécsi úton, aztán föl a hegyre.
Ezek nagyon jó emlékek. Óbudát így raktam lassan hely-

re magamban. Teljesen mindegy, hogy milyen, hogy néz
ki az a hely, ahová születtél, mert úgyis az vagy.

VIG GYÖRGY
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MOZGÁS!

Kinek hatására jutott el az első jógaórára?

Bikram jóga oktatóként végzett, mégsem franchise jó-

2005 elején az akkori imádott főnökasszonyom csábított

megfelelt. Mi volt ennek az oka?

el az első órára. Nem volt nehéz dolga, hisz már régóta

PILLANATBAN ÉLNI, ÚJRA LÉLEGEZNI

szemeztem a jógával, de nem mentem, mert mindig azt

Az első találkozásom a jógával a Bikram jóga volt, így

halálra magam egy órán. Azóta is azt mondom, a leg-

ahogy nevezni szoktam – olyan nagy, hogy más típusú

hittem, hogy túl pörgős az életem ahhoz, hogy ne unjam

Családi jóga Óbudán

fontosabb az, hogy az első jógaélmény a karakterednek

megfelelő legyen, különben nem lesz nehéz rásütni a bélyeget, hogy ez nem neked való.

A lélek képes megbetegíteni a testet, de a test képes meggyógyítani a lelket. Erről is szólnak a jógaórák. A test moz-

Sikeres közgazdászként dolgozott, miért váltott hiva-

gatásával blokkokat oldunk, rugalmasabbá tesszük, ami által oldódni tudnak a lelki elakadások is – vallja Jakab Ad-

tást, miért nem maradt a jóga csak hobbi?

rienn, az AmaSole Római jógastúdió vezetője, akivel stresszoldásról és a gyermekjóga fontosságáról beszélgettünk.

Mindig fontos volt számomra
a közeg és a termék/szolgálta-

tás, amivel dolgoztam. Sosem

végeztem olyan munkát, ami
másoknak árthat, inkább olyat

választottam, ami örömet sze-

rez. A jóga szerelem lett első
találkozásra,

ráadásul

olyan

sokat segített nekem egy nehéz

órák gyakorlását is fontosnak tartottam, azt viszont a

Bikram franchise nem teszi lehetővé. Így vállaltam a
magyarországi Bikram „család” részéről a fekete bárány szerepet, a kollégák nemtetszését és a lényegesen

nehezebb marketingtevékenységet a kezdetekben. Azóta is elégedett vagyok a döntésemmel. Azt hiszem,

nem lenne teljes a stúdió az imádott Yin jógám és a
gyerekjóga nélkül. A stúdiómban tartott sole hot jóga pedig
csak a nevében különbözik a

bikram jógától, a gyakorlatsor
teljesen ugyanaz.

Hogyan kell elképzelni egy
gyerekjóga órát? Csend, rend,
fegyelem?

rel megosztani ezt az élményt, és energiáimat mások se-

Régebben sokat kuncogtam magamban, hogy azok a

csak megosztok, átkísérek, emlékeztetem az embereket

lyen érzésekkel bízzák rám gyerekeiket a gyerekjógán.

gítésére fordítani. Amolyan révész szerep ez, nem tanítok,

arra, amit mindig is tudtak. Fantasztikus érzés, hogy ez
még mindig nem munka számomra, lassan tíz éve csinálom már, de a lelkesedésem továbbra sem csökken. Rá

kellett jönnöm, hogy ha megtalálod azt, amit szívből csinálsz, nem fáraszt, hanem feltölt.

Az AmaSole Római jógastúdió Óbuda egyik közkedvelt jógaterme. Miért épp itt nyitott stúdiót, van esetleg
óbudai kötődése?

Pécsett nőttem fel, de már régóta Óbudán élek, nagyon szeretem ezt a kerületet. A belvárosban sosem vágytam stúdió-

ra, egy kis „vidéki” helyet szerettem volna egy pécsi méretű

Fotó: Molnár Dóra

mindig is a nagy kedvenc marad, de a jóga „tortája” –

„Amolyan révész szerep ez, nem
tanítok, csak megosztok, átkísérek,
emlékeztetem az embereket arra,
amit mindig is tudtak. Fantasztikus
érzés, hogy ez még mindig nem
munka számomra.”

időszakomban, hogy szerettem volna minél több ember-
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gastúdiót nyitott, pedig minden szigorú szabálynak

kerületben, ahol az emberek ismerik egymást. A nyitáskor

kicsit úgy éreztem magam, mint a Csokoládé című filmben:

nem ismertek, furcsának tartották a színes ruháimat, nem
értették, honnan jöttem és miért mosolygok állandóan.

szülők, akik a katonásnak tűnő Hot jógámra járnak, miTermészetesen ezek merőben más jellegűek. A gyerkőcök – ahogy a szüleik is – tökéletesek, pusztán emlé-

keztetni kell őket rá, hogy kik ők valójában, és milyen
fantasztikusan értékesek. Ez zajlik játékosan, önfeledten,

jógagyakorlatokkal tűzdelve az órán. Más mozgásos foglalkozásokkal szemben itt nem létezik a jobb, ügyesebb,

első, leg-leg-leg kategória. A jóga filozófiája és tanításai
közvetve jelennek meg az egymásra figyelésben, elfogadásban, türelemben, nyugalomban és aktivitásban egyaránt. A tini jóga pedig a tizenéves korosztály testi és lelki

adottságaira, problémaköreire fókuszál. Tartásproblémákat rendez, érzelmi és hormonális hullámzásokat

simít el. A gyakorlatok, ahogy a felnőtteknél is, a teljes
hormon- és idegrendszerre hatnak.

Nemcsak tanít, hanem oktat is. Mesélne a Kicsinapraforgók gyerekjóga-oktatóképzésről?
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VÁROS

TOLLAS BARÁTAINK ÓBUDÁN
Minden jó természetfotóért meg kell szenvedni

Fotó: Kerekes Péter

Irigyeljük őket, mert dacolnak a gravitációval, felreppennek, siklanak, vitorláznak, szitálnak, cikáznak, lecsapnak,

Sokáig igyekeztem minél több gyerekrendezvényen

A habozókat mivel bíztatná, miért érdemes jógázni?

majd rájöttem, hogy még több gyerekhez el tudom juttat-

Azt vallom, hogy a lélek képes megbetegíteni a testet, de

akik aztán vidéken is gyerekek százait jógáztathatják.

jógaórák. A test mozgatásával blokkokat oldunk, rugal-

népszerűsíteni a jógát, megszerettetni az érdeklődőkkel,
ni, ha átadom a tudásomat olyan lelkes oktatójelölteknek,

A másik kedvencem a Yin jóga oktatóképzésem, amit a

vendégeink igényére állítottam össze. Itt a hagyományos
kínai orvoslás elveit figyelembe vevő jógagyakorlatokat
tanulunk, amelyek során jobban megismerjük magunkat, testünk és főbb szerveink működését és ezek testi
és lelki hatásait.

Amíg a szülő Hot jógán izzad, addig a gyerkőc a másik

masabbá tesszük, ami által oldódni tudnak a lelki elaka-

dások is. Megtanít a pillanatban lenni, újra lélegezni és
fellélegezni.

Tudna olyan gyakorlatot mondani, amit kezdők, eset-

leg gyerekek is kipróbálhatnak egy nehezebb nap
után?

Mondjuk egy szuper légzőgyakorlat? Hisz a légzés min-

korlást pedig folytathatják otthon, a jógakártyák segít-

nem kerülhető el a budapesti életünk során, de megta-

ségével. Hogy jött a jógakártya ötlete?

A családi jóga hatására. Minél több gyerekkel szerettem

volna megosztani a jóga élményét és azt, hogy együtt mo-

zogjon a család. Sajnos kevés mozgásos társasjáték van a
piacon. A jógakártya viszont egyszerű, a gyerekek nagyon
szeretik. Az ászanákat (testhelyzeteket) nagyon könnyen

leutánozzák a fotók alapján, és a végzett gyerekjóga oktatóknak is nagy segítséget nyújt. Rengetegféle módon lehet
vele játszani, tényleg csak a képzelet szab határt.

ugyebár), óvjuk és etetjük a zord téli időben is körülöttünk tanyázókat. (Képünkön gyurgyalagok.)

a test képes meggyógyítani a lelket. Erről is szólnak a

teremben jógázhat. Nagy segítség ez az olyan szülőknek, akik amúgy is időhiányban szenvednek. A gya-

légivadásznak, csodáljuk színes tollazatukat, persze azért észrevesszük a kevésbé feltűnőeket is (a veréb is madár,

dennek az alapja. Lufifújás, akár lufi nélkül is. A stressz
nulhatjuk kezelni azt. Napközben a munkahelyen vagy

otthon, amikor hazaérünk, akár az egész családdal együtt

végezhető. Egy 10-es skálán határozd meg a stressz-szintedet, majd legalább kétszer annyi lufit kell telefújnod.
Azaz, ha maximális a szint, úgy 20 képzeletbeli lufi vár

rád. Egy jó mély belégzés, majd lassan szájon át hosszú kilégzés. Ha vizuális típus vagy, el is képzelheted, hogy az
összes terhedet belefújod, majd szélnek ereszted. Amúgy
rengeteg dohányos tudna leszokni ezzel a technikával.

SIMONFALVI ANITA
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Róka-hegyi bánya

való feljutás már nem tartozik a könnyű poroszkálás ka-

Ez Óbuda-Békásmegyer egyik Természetvédelmi területe. A bánya a Csillaghegyi HÉV-megállótól Üröm irányá-

ba, némi hegymeneti gyaloglással vagy gépkocsival több
oldalról is megközelíthető. Nem szeretnék belemélyed-

ni a mérnökgeológia rejtelmeibe, de meg kell említeni,
hogy itt több időszakból származó mészkő (hát persze,

hiszen ennek a kitermeléséért nyitották meg a bányát!),

márga és agyag is található. Korábban feljegyezték, hogy
gyurgyalag is fészkelt a területen. Feltételezhetően volt

valahol egy vastagabb lösz- vagy homokréteg a felszí-

Fotó: Zumpf András

nen, amit ezek a madarak fészkelésre használtak (mivel a
kemény kőzetekbe bajosan tudnának lyukat fúrni), hogy
ott neveljék fel fiókáikat. Mára gyurgyalagot – mindenki

legnagyobb sajnálatára – itt már nem lehet látni, ilyen és
ehhez hasonló akciófotó itt nem készülhet.

A terület sétautakkal jól feltárt, sőt az Ürömiek Baráti

Társasága jóvoltából van tanösvény is. A legfelső szintre

szalakóta
Óbuda-Békásmegyer különleges helyzetben van a ma-

több program keretében eredményesen dolgoznak, így

ha nem a legnagyobb zöldterületével rendelkezik. Kö-

bagoly projektekben.

dártanyákat illetően, hiszen a főváros egyik méretes,
rülölelnek minket a Pilisi- és Budai-hegyek, itt folyik

legnagyobb folyónk, a Duna, és van egy (nemcsak a

Fesztivál idején) közkedvelt zöldterület, az Óbudai-sziget.

Az ornitológusok Magyarországon több, mint 400 madárfajt figyeltek meg. Van ezek között csak hébe-hóba

véletlenül erre tévedő, óriási mázlival megtalált, szép
számmal átvonuló vagy nálunk költő, na és persze itt

telelő is. Szerencsére a madarak döntő többsége védett nálunk, némelyik fészkelő helyét az ornitológus

szakemberek, természetvédők féltve óvják, hétpecsé-

tes titokként kezelik. Joggal! Egyszerűbbnek tűnik, ha
néhány nem védett madárfajt említek, ilyenek a dolmányos varjú, a mátyásmadár (szajkó) vagy a „tolvaj”
szarka. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy
egyikük sem az énekesmadarak csoportjába tartozik.

Több veszélyeztetett madárfaj védelméért az illetékes

Nemzeti Parkok, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és különböző alapítványok
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pótol minket a hegymászás fáradalmaiért. A biztonságot
lépcsők és korlátok adják, ennek ellenére néhol veszélyek
leselkednek a látogatóra.

Ahogy az alsó részről elindulunk, mátyásmadár cser-

regését hallhatjuk, feketerigók ijednek fel az avarból, a
cserjésben széncinkék, kékcinkék repdesnek, ugrándoznak, de itt fészkelnek az őszapók is. Érdemes kicsit leülni

a bozótos szélén egy időre, és távcsővel figyelni az énekes- és „kevésbé énekes” madarak életét.

A sziklát fedő vékony termőréteg miatt szálerdőre itt

nem számíthatunk, kőris, juhar, galagonya, kökény és
fagyal bokrokkal viszont találkozhatunk. Ennek megfelelően télen kevés bogyót, magot találhatnak a madarak,

ezért az urbanizáció jegyében a zord időben Ürömre,
Csillaghegyre, Békásmegyerre járnak kosztolni.

Óbudai-sziget
A szigetet két helyről is megközelíthetjük: a déli kis betonhídon, valamint középen, a szájhagyományban csak
K-nak becézett acélhídon át. A kis hídról való bejutást

napközben egy sorompó, valamint a zord biztonsági

például a parlagi sas, a túzok, a szalakóta, a gyöngy-

őrök akadályozzák, így ezen a részen (magánterületre
való hivatkozással) fotózási céllal ne is kísérletezzünk

A téli természetjárás és -fotózás jelentős kihívást jelent

besétálni. Pedig erre van a római korból itt maradt Had-

mindenkinek. Ennek java része az időjárás számlájára

rianusz palota romterülete, valamint több, a hajógyár-

írható. Hideg van (én például úgy tudok fázni, vacog-

tásból még fellelhető objektum és a jelenleg is üzemelő

ni, mint egy simaszőrű magyar vizsla), nagy a huzat,

kishajó tároló és kikötő. Más a helyzet az évente megren-

tombolnak az észak-nyugati szelek. A leskunyhókban

dezendő Sziget Fesztiválról nemzetközi hírnevet kivívó

a benti hőmérséklet megegyezik a külsővel, ezek a

volt vasúti, úgynevezett „K” hídnál. Itt szabadon belép-

mínuszok lassan belénk másznak, egészen a bőrün-

hetünk akár gyalogosan, akár személyautóval.

kig, de a kihelyezett csali körüli mozgalmas ragadozó

Tehát, leszámítva a Fesztivál körüli legalább egy hóna-

csaták igazi fotóscsemegék a számunkra. Természete-

pot, a fennmaradó tizenegy hónapban barangolásaink

sen az itt telelő madarakat az időjárás egyáltalán nem

során minden bizonnyal sok madárral találkozhatunk.

zavarja, az etetőkön zajlik az élet. Várjuk, hogy essen

Sőt a Duna közelsége miatt itt vízi madarakat is megfi-

végre a hó, legyen végre „fehér karácsony”. A havas,

gyelhetünk.

zúzmarás táj új arcát mutatja nekünk, csak győzzünk

Célszerű a gát tetején lévő (a kocogók és futók által is

fényképezni. Nem szeretjük a havas esőt, pláne a jég-

használt) sétaúton haladni észak felé. A partoldal itt

esőt, ilyenkor az erdő, a rét komoly veszélyeket tarto-

meglehetősen vadregényes, vízbe lógó, bedőlt, kiszáradt,

gat számunkra.

letört ágú nyárakat és fűzeket láthatunk, a cinegék és a
fakopáncsok nem kis örömére. Talán csak a vízi sportokat

Kerületünkből az összes izgalmas helyet nem tudom
bemutatni, de nézzük a két legfontosabbat!

tegóriájába, a fenti körpanoráma látványa azonban kár-

fürdés

gyakorlók nem díjazzák igazán ezeket az akadályokat.
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ezért ott kuporognak, lökdösődnek, hasalnak az en-

az erkélyre, töltsünk vizet bele, hamarosan jönnek a

zelebbről, minél jobb képekkel elkápráztatni minket.

cikket írom, a hátam mögötti erkélyitatót éppen egy

gedélyezett területeken, pedig szeretnének minél kö-

felderítők, és kezdődhet a rock and roll! Amikor ezt a

Ezért elő kell venni a Canon vagy Nikon ágyúcsöve-

széncinege használja, és harsányan hívja a többieket

ket, vagyis a nagy, nehéz teleobjektíveket és a külön-

is egy kis fürdőzésre. Természetesen ez kisebb kelle-

böző állványokat.

metlenséggel is járhat, hiszen lefröcskölhetik az abla-

A madarak esetében kicsit más a helyzet. Eltekintve

kot vagy a padlót, de az élmény megéri, hogy időnként

a lakásban repkedő „gyurrrika vagyok” papagájok-

takarítanunk kell.

tól, vagy a Szent Márk téren etetés közben a kezünk-

Az itt telelő apró madarak havas, hideg időben egyre

re szálldosó, urbanizált városi galamboktól, az összes

kevesebb maghoz, bogyóhoz, eleséghez jutnak, ezért

többi „vad” madár fél tőlünk, messziről elkerül minket,

az életben maradásuk érdekében etetnünk kell őket.

idejekorán elrepül előlünk, vagy csak elvétve, esetleg

Ez komoly felelősséggel is jár. Ha elkezdjük novem-

éjszaka mutatkozik. Ezért, „ritkán” fordul elő, hogy

szajkó
A vízben récék úszkálnak, és buknak alá keresgélni. Az
őszi, téli hónapokban, ha szerencsénk van, és kitartóan

nézelődünk, nemcsak tőkés récéket, hanem barna fejű

barátrécét, kontyos récét, kercerécét, kormoránt, talán
kis vöcsköt is láthatunk.

Ugyancsak mozgalmas és változatos hely az északi csücsök. Ez kedvelt terep a kutyások számára is. Persze, ha

5–10 blökit számláló kutyafalka úszkál, csatangol, labdá-

zik a vízben, akkor ne számítsunk semmilyen madárra,
de ha visszatér a nyugalom, lassan előmerészkednek tollas barátaink is. Köztük a dankasirályok, de ritkán láthatunk errefelé jégmadarat és zöldküllőt is.

Ehhez a részhez szervesen tartozik a K-hídtól egészen az
Északi vasúti hídig tartó Gázgyári Duna-part szakasz.

séta, esetleg cserkelés közben olyan madarakkal találkozunk, akik már alig várják, hogy közös szelfit csinál-

jégmadár

kompakt fotómasinákkal, és nagyfelbontású, nagymé-

ide csábítottuk őket. Friedmann Endre (Robert Capa)

tő képet készítsünk. Ez így felejtős, és a hiú ábrándok

nem voltál elég közel a témához”. Ehhez több lehető-

hassunk az okostelefonunkkal, tabletünkkel, esetleg
retű, fotópályázatra beküldhető, kiállításon falra tehekategóriájába tartozik. Ráadásul, ha Juci néni biológia
óráin rendre másra figyeltünk a madarak ismertetése

helyett, ezt most be kell pótolnunk, könyveket kell bogarásznunk, fel kell mennünk a netre egy kis „guglizás-

ra”. Az esetleg fotózásra kiszemelt madárfajról minél
többet meg kell tudnunk: hol tanyázik, mit eszik, mit
csinál, hogy néz ki, mikor érdemes akcióba lépni.

Igazán jól komponált, éles képet rendszerint csak ak-

kor készíthetünk, ha a „tollas modell” 2–4 méterre van
tőlünk, ilyen távolságban kucorgunk, vagy valahogyan

Hiszen a madarak rendszeresen repülnek, úsznak a két

oldás, hogy a jó fotótémát ígérő madártanyán (persze
Természetvédelmi területen hosszadalmas engedélyezés után) ideiglenes vagy állandó leskunyhót eszkábálunk össze, vagy terepszínű lessátrat állítunk fel, és az
időjárás szeszélyeinek kitéve, kitartóan várunk a „nagy
belépőre”, a madarak megjelenésére.

A második Máté Bence (fiatal, többszörösen díjazott,
nemzetközileg is elismert profi természetfotós, nagy kí-

sérletező, aki egyébként erdész technikus végzettségű)
találmánya, a detektívüveges lessel kombinált etető-ita-

győzünk exponálni. Ilyen lest megfelelő helyre némi

barkácsolás után mi is építhetünk, vagy néhány ezer
forint leperkálásával szerte az országban bérelhetünk.

Gondolatok a madárfotózásról

Nem fogjuk megbánni!

A harmadik lehetőség, ha az ablakpárkányra vagy

Az alcímben írt mottót minden előadáson, beszélge-

az erkélyünkre csalogatjuk, édesgetjük a madarakat.

tésen elmondom, illetve bővebben ki is fejtem, termé-

Tollas barátaink egy része kifejezetten szeret vízben

szetesen nem a fotózás élvezetétől való elrettentés cél-

ücsörögni, fürödni, pancsolni, vizet csapkodni a há-

jából. A madárfotózás a sportfotózás (lásd a legutóbbi

tára, különösen a tikkasztó nyári napokon. Fotóztam

riói olimpia fotós eseményeit) után a legdrágább fotó-

már egerészölyvet és karvalyt is fürdés közben. Rá-

zási terület, hiszen a felszerelés komolyan megterheli
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ség áll rendelkezésünkre. Az egyik tradicionális meg-

pompásan látjuk az előttünk zajló színjátékot, és nem

így majdnem minden madarat itt is megfigyelhetünk.

A sportfotósokat a rendezők nem engedik a pályára,

véleménye itt is érvényes: „ha nem jó a képed, akkor

tó. A madarak nem látnak be az üveg mögé, mi viszont

oldal között – mikor, hol kedvezőbbek körülmények –,

a pénztárcánkat, a családi költségvetést.

berben a kosztoltatást, akkor tavaszig meg sem állha-

adásul a magevőknek inniuk is kell, mert csak így

őszapó

tunk, mert a madarak hamar odaszoknak, számítanak

ránk, és az élelmezés elmaradása akár tragédiához is
vezethet. Hálából az orrunk előtt élik téli életüket, veszekednek, hangosan harcolnak a magért (nem mintha

nem lenne elég), feltörik, ropogtatják a szotyit, időnként szanaszét szórják, és ha, nincs befagyva a víz,
rendszeresen kortyolgatnak. Ilyenkor valóban közelről fotózhatjuk őket, emlékképet csinálhatunk akár

okostelefonnal, tablettel vagy kisebb kompakt fényképezőgéppel is – csak a függönyt fel ne lebbentsük,
mert huss, elriadnak. Ne aggódjunk, az éhség nagy úr,

visszajönnek. Gyerekeink, unokáink testközelből készülhetnek fel a biosz órákra. Az elmúlt években tíz
különböző madárfaj járt az erkélyünkön.

A madárfotózás sava-borsa az akciók fotografálása.
Amikor tollas barátaink nemcsak ücsörögnek egy ágon

(portrét ülve nekünk), vagy éppen pihennek, szemlélődnek, figyelnek, prédára lesnek, hanem veszekednek, csőrcsatáznak, vitatkoznak, udvarolnak, esetleg

nászolnak, magyarul mozgásban vannak, élik az izgalmas, ősi ösztönük által meghatározott mindennapi

életüket. Sajnos az ilyen pillanatok megörökítéséhez
már komolyabb fotómasina szükséges, gondoljunk

csak az igen rövid záridőre (1/1000 másodperc) vagy a

sorozat exponálásra (4–8 kép/másodperc), hogy a legjobb mozdulatot kapjuk el.
Szép fényeket, jó fotózást!

Zumpf András

jutnak folyadékhoz. Rögzítsünk kisebb műanyag tálat, virágláda- vagy cserépalátétet a párkányra vagy
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játssz!

Kemény Vagyim: A Wurm kávéház dicsősége

A pesti társasági élet felpezsdülésével, a kávéházak

második felében már Pesten is beszélhetünk komoly já-

többen sakkoztak Pesten. A legkomolyabb sakkélet a

tést okozott, hogy amikor Aaron Alexandre, a kor egyik

elterjedésével együtt az 1820-as évektől kezdve egyre
pénzváltók, bankárok kedvenc helyén, a Wurm kávéházban indult be. A kávéház volt a szórakozások legfőbb

helyszíne, a pestiek álarcosbálokat, mulatságokat és leginkább szerencsejátékokat szerveztek: a kártyázáson túl

több helyen a rulett ősének tekinthető biribics-pörgettyűt
szerveztek. A Wurmba viszont olyanok jártak, akik sze-

nagy játékosa és egyik első elméleti szakírója (neki kö-

szönhetjük például, hogy a rövid és hosszú sáncot 0–0,
illetve 0–0–0 jelöli) 1842-ben európai körutazásán Mamegtépázták a tekintélyét.

Hogy helyreállítsa a világ rendjét, megszervezett

szinte semmiben. Ráadásul rögtön az elején az 1820-as

konkrétabban kávéházak levelező mérkőzését: a legen-

Deschapelles, aki az elnöke lett volna a csapatnak, csú-

egy meccset, a kor divatjának megfelelően városok, azaz

elmaradhatatlan biliárd mellett a sakk lett a fő társasági

dás párizsi Café de la Régence és a pesti Wurm kávéház

tevékenység, igaz, mindkettőt pénzben játszották.

Ahogyan Európa más nagyvárosaiban, Pesten is ha-

mar kialakult a sajátos kávéházi sakk-kultúra: az elmélyü-

lést, koncentrációt igénylő sakkozás a lármás, ingergazdag
asztaltársaság közepén szellemi attrakcióként funkcionált. Hiába a pisszegések, a csendet kérő kihelyezett táblák, a kibicek csak nem bírtak magukkal: szurkoltak, beledumáltak, látványosabb kombinációk után tapsoltak,

éljeneztek – és persze fogadtak. Mindez a sakkozókat sem

hagyta hidegen, óhatatlanul is a közönségnek játszottak.
A XIX. század első felének sakkozását a kávéházi környezet hatására a cseljátékok, az inkább látványos, mint

végiggondolt kombinációk uralták. A mérkőzéseken túl
imádtak feladványokat fejteni, és természetesen újakat

kitalálni, ezekkel szórakoztatni a többieket. Ezeken a helyi bajnokságokon, egymás közötti elemzéseken nőtt fel

a magyar sakkozók első nemzedéke. Az 1830-as évek

Café de la Régence, forrás: 3.bp.blogspot.com

gyarországon járt, a Wurm kávéházban bizony alaposan

rencsejáték szenvedélyüket a tőzsdén már kiélték, ezért

kiszámíthatóbb elfoglaltságok után néztek. Számukra az
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tékerőt felmutató mesterekről. De még így is meglepe-

között. A pestiek eleinte haboztak vállalni az anyagilag

kockázatos küzdelmet, hiszen a párizsiak 1250 frankja

ellenében magyar részről 500 Ft-ot kellett tétként letenni, ami nem kis pénz volt, az állami hivatalnokok éves

jövedelmével vetekedett. De a Wurm törzsvendégei (a
bankárok, ugye) végül lehetővé tették, hogy a pesti sakkozók felvegyék a harcot a franciákkal, ugyanis 10 forintos részvényjegyeket bocsátottak ki, amiket hamar felvásárolt az úri közönség. Két mérkőzést játszottak 1842 és

1845 között, lépésenként négynapos gondolkodási idővel

– mindkettőt a magyarok nyerték. Igazából már a dön-

évek legnagyobb játékosa, az ötvenen túli Alexandre
nyán megsértődött azon, hogy az egyik lépésjavaslatát

nem fogadták meg, ezért a továbbiakban nem vett részt a
küzdelemben. Persze az is lehet, hogy nem megfelelően

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fe7 (Ezt az újítást ezen a mér-

két páros mérkőzésen is összecsapott Howard Staunton

kőzésen vetette be először a Wurm csapata, innen is a „magyar

(3½–2½), majd a visszavágón, Párizsban, amit nem hiva-

túl erős, a tisztek fejlődését hátráltató lépést, mert így tudták

angol bajnokkal. Előbb Londonban nyert szoros csatában

talos világbajnoki döntőnek is neveznek időnként, csúfosan kikapott (13–8).

Ezzel szemben a magyarok kettős bizottsági rend-

tőbizottságnak. Az elemzőcsapatban maga Erkel Ferenc,

ték volna a magyarokat, de nem tudtak megegyezni

Párizs – Pest, 1843

saját egyéni küzdelmeire koncentrált inkább: 1843-ban

ingyen, tét nélkül. A csapat legerősebb játékosa, Laroche

bak, a három állandó tanácskozó, Pierre de Saint-Amant,
Adolphe Laroche, a „vidéki” egyenként talán legyőz-

ce. Róluk külön is szót ejtünk.

Olasz megnyitás, Magyar védelem (C50)

szert dolgoztak ki. A nagyobb társaság elemzéseket vég-

a kávéház akkori bajnoka, Ignazio Calvi, az olasz és Jean

kozó hozta: Szén József, Löwenthal Jakab és Grimm Vin-

motiválták: a legenda szerint soha nem játszott senkivel

téshozatali mechanizmus kialakításánál eldőlt minden.

A párizsiak hiába voltak papíron jobbak és tapasztaltab-

A döntéseket végül a három legerősebb magyar sak-

zett, és ezek alapján lépéseket javasolt a háromtagú döna zeneszerző is tevékenykedett, többen állítják, hogy a

legtöbbet emlegetett, elméletileg is újdonságot hozó mérkőzés megnyitási stratégiájára komoly hatással volt.

védelem” elnevezés. Erkel azért ajánlotta ezt az egyébként nem
elkerülni az akkori idők legerősebb fegyverét, az Evans-cselt,
ami a természetes 3. - Fc5-re 4. b4 gyalogáldozattal indul.) 4.

O–O Hf6 5. d4 d6 (A megnyitást mindkét fél igazi kávéházi

szemléletben vezényelte le: inkább lépjünk meglepőt, még ha az
rosszabb is, mint a jót, ha az unalmas. Visszakergetik a sötét
huszárt a helyére? Sebaj, hátha ettől elbízza magát világos. És
tényleg.) 6. d5 Hb8 7. Fd3 O–O 8. h3 c6 9. c4 cxd5 10. cxd5

He8 11. Vc2 g6 12. Hh2 Hg7 13. f4 f5 14. fxe5 Vb6+ 15. Kh1
Hh5 16. Bf3 fxe4 17. Fxe4 Bxf3
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következett.) 6. - Fd6 7. O–O O–O 8. c4 Fe6 9. Vc2 f5 10. Vb3

kézzel érvényesíti az előnyt.) 33. He4 b5 34. a3 Fg6 35. f3 Kf7 36.

lépést kárhoztatják, és helyette 9. - Hf6-ot tartják helyesnek.

Fd7 42. He4+ Ke7 43. Kf4 Fe8 44. Ke5 Ff7 45. h4 Fd5 46. g5

dxc4 11. Vxb7 c6 (A XIX. századi könyvekben sötét 9. - f5

Ugyanakkor a világos vezér eprésző körútját 11. - Hc6 egyszerűen tudta volna keresztezni, inkább ennek elmaradását tartom
hibának.) 12. Fxe4 fxe4 13. Hg5 Ff5

Kf2 Ke6 37. Ke3 h6 38. g4 Kd5 39. Hc3+ Kd6 40. f4 Fe8 41. f5

mányában, menekülőre fogta ő is, meg sem állt Ameri-

hxg5 47. hxg5 Fg8 48. g6 (Szép befejezés: sötét bármely lépése

hagyva rohant Londonba, ahol rögtön az első fordulóban

csak rontana a helyzeten, inkább feladja.)
1–0

A Párizs–Pest mérkőzés és annak eredménye felrak-

ta a világtérképre a magyar sakkozókat, sorra kapták a
meghívókat a komoly bajnokságokra. Az 1851-es londoni

kieséses bajnokságra, amely azt volt hivatva eldönteni,
hogy ki a legjobb sakkozó Európában, a magyar csapat

mindhárom játékosát meghívták. A szervezők a meghívók elküldésekor nem tudhatták, hogy időközben a

hoz. Ha a párizsiak az egyszerű folytatást választják, 18. Hxf3

forradalom elragadta a játékosokat a 64 mezőtől a valódi

Hg3+ 19. Kh2 Hf1+ 20. Kh1 – örökös sakkal döntetlen, ezért

csatamezőre.

inkább rosszat léptek, azt gondolva a magyarokról, hogy úgy-

A szabadságharc bukása után Grimm Vincének me-

sem tudják kihasználni.)

nekülnie kellett, ugyanis civilben grafikusként dolgo-

Hxe4 22. Vxe4 Hd7 23. b3 Vf2+ 24. Vg2 Ve1 25. Fb2 Fg5 26.

bujkált egészen az 1860-as évekig, a kiegyezés után tért

18. gxf3 (??) Fxh3 19. Hg4 Hg3+ 20. Kh2 Fxg4 21. fxg4

Hd2 (És itt végleg eldől a játszma, ez a világos huszár befejezi
szereplését a táblán. De nincs jobb. 26. Fd4 után világos bás-

(Álljunk meg egy kicsit ennél az állásnál, és vizsgáljuk meg,

tyát veszítene, minden más lépésre habkönnyű matt lett volna

san álldogáló e4 gyalogot. Ha leütjük a bástyát, elfogják a ve-

időhúzó lépések maradnak 28. Vf3 Vxf3 29. Kh4 Vg3 matt)

napunk, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Izgalmas foly-

a válasz, például: 26. Hc3 Ff4+ 27. Kh3 Ve3+ után már csak
26. - Ff4+ 27. Kh3 Ve3+ 28. Hf3 Fxe5 29. Fxe5 Hxe5 30. Be1
(Nem jobb 30. Bf1 sem, 30 – Bf8 után ugyanúgy veszve van

a huszár.) 30. - Vxf3+ 31. Vxf3 Hxf3 (Elegánsabb lett volna itt

feladni világosnak, mint egy szál bástyával feleslegesen rohan-

gálni.) 32. Be7 Bf8 33. Bxb7 Bf7 34. Bb8+ Kg7 35. a4 Kf6 36. a5
Ke5 37. a6 Kxd5 38. b4 He5 39. g5 Hc6
0–1

Pest – Párizs, 1845

Orosz védelem (C42)
1. e4 e5 2. Hf3 Hf6 3. Hxe5 d6 4. Hf3 Hxe4 5. d4 d5 6.

Fd3 (Az orosz védelmet – amit a XIX. században még Petrov,
sőt Petroff védelmeként ismertek – ma már unalmas, kiismert

rendszernek tekintik. Ugyanakkor Polgár Judit 2003-ban világossal Karpov ellen, 2007-ben sötéttel Topalov ellen tudott
győzni ugyanebből az állásból. Igaz, mindkét partiban 6. - Fe7
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zott, és ő tervezte a Kossuth-bankókat. Törökországban

hogy le merjük-e ütni a bástyát, vagy levadásszuk a magányo-

káig. A meghívót viszont megkapta, üzleti ügyeit félbekikapott Elijah Williamstől, és kiesett.

Így egyedül Szén József érkezett otthonról a verseny-

re, ahol összességében nagyon jó eredményt ért el, a baj-

Magyarok a nagyvilágban

(Megérkeztünk az önbizalom és a nagyképűség határá-

Löwenthal Jakab hivatalt vállalt Kossuth Lajos kor-

vissza Pestre. Sajnos alig maradt fenn játszmája.

nokság végén neki volt a legjobb nyerési mutatója. Csak

szerencsétlenségére már a második fordulóban összekerült Adolf Anderssennel, aki az első fordulóban 2:1-re
győzte le Lionel Kieseretskyt. Az egyik partijuk bevonult

a sakktörténelembe „halhatatlan játszma” néven, miután

Anderssen futót, két bástyát és a vezért feláldozva mattolta ellenfelét. A négy győzelemig tartó páros mérkőzésen 2:1-re vezetett Szén, és a negyedik partiban is jobban
állt, amikor egy néző bekiabálta a jó lépést, és az úriember

Szén direkt mást lépett: rosszat. Ezután Anderssen győ-

zött 4:2-re, továbbjutott, majd megnyerte a londoni tornát,
Szén pedig az alsóházi ágon az ötödik helyig jutott. Nézzük meg, hogyan verte meg Szén a későbbi bajnokot!
Adolf Anderssen – Szén József
London, 1851

Vezércsel (D30)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. e3 Hf6 4. Hc3 c5 5. Hf3 Hc6 6. a3 a6

zérünket? Esetleg szétcsapják a királyállásunkat? Van rá négy

7. b3 b6 8. Fb2 Fb7 9. cxd5 exd5 10. Fd3 cxd4 11. exd4 Fd6

tatást hozhatott volna 14. Vxa8 Vc7 15. d5 Fd7 16. Fe3 c5 17.

ba tükör előtt, teljesen szimmetrikus állás a megnyitás végén.)

12. O–O O–O 13. b4 b5 14. Bc1 Bc8 (Eddig zajlott a táncpró-

Hxe4 Ha6 18. VXf8+ Fxf8, és két bástya a vezér ellen türelme-

sen nyerhető. Ha sakkozói döntést hoztak volna a Wurm kávéház
harcosai, akkor egyértelműen 14. Vxa8 következett volna. De ők

inkább az ellenfél vélt szándékai alapján játszottak, csapdát szimatolva az egyszerűbb, de jóval kisebb előnnyel kecsegtető utat

választották.) 14. Hc3 Vd7 15. Vxd7 Hxd7 16. Hgxe4 Fc7 17.

Be1 Bab8 18. Be2 Hb6 19. Hc5 Fd6 20. H5e4 Fc7 21. Hc5

Fd6 22. H5e4 Fc7 (Lépésismétlésbe keveredtek. Az eredeti játsz
mában ötször (!) ismételtek, a mai szabályok szerint már rég

döntetlent hirdettek volna. A magyar csapat talán hosszabban elgondolkozott a további támadás mikéntjén, addig húzták az időt. De

legnagyobb megdöbbenésre a párizsiak léptek ki a számukra kedvező
időhurokból.) 23. Hc5 Fd3 24. Be3 Fc2 25. He6 Bf7 26. Hxc7 Bxc7

27. Be2 Fd3 28. Ff4 Fxe2 29. Fxc7 Be8 30. Fxb6 axb6 31. Be1 Fh5
32. Bxe8+ Fxe8 (A cserevihar mindent letarolt, maradt az ellenfél

duplagyalogja, a pestieknél meg a gyalogfór. Innentől világos biztos

Grimm Vince, forrás: schach-chess.com
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15. Vb3 Vb8 16. Bc2 Be8 17. He2 He4 18. Hg3 Hg5 19.

fel, mint egy komédiában” – emlékezett vissza a büszke

a trükközés. Világos mintha szándékosan eldugná a tisztjeit, a

zésen Murphy kilenc győzelmével szemben csak három

He5 He6 20. He2 Hcxd4 (Ahogy vége a tükrözésnek, beindul

huszárokat kivéve. És pont a huszárok okozzák a vesztét.) 21.
Bxc8 Hxe2+ 22. Fxe2 Vxc8 23. Bd1(?) (Persze Anderssennél

sosem lehet tudni, lehet, hogy áldozatnak szánta, valószínűbb,
hogy a tisztnyerő kombinációt nem vette észre. De eddigre sötét
amúgy is uralta a táblát.)

Hf4 24. Fg4 f5 25. g3 Fxe5 26. Fxe5 Hg6
0–1

apuka. 1858-ban sem járt sokkal jobban, a páros mérkőgyőzelmet és két döntetlent tudott felmutatni.

Löwenthal egyik győzelme annak szép példája, hogy

néha a legnagyobbak is képesek túlértékelni önnön
nagyságukat.

Paul Murphy – Löwenthal Jakab
London, 1858

Philidor védelem (C41)
1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 4. Qxd4 Bd7 5. Be3 Nf6 6.

Nc3 Be77. Bc4 Nc6 8. Qd2 Ne5 9. Nxe5 dxe5 10. O–O O–O

11. f4 Bd6 12. f5 Bc6 13. Qe2 h6 14. Rad1 Qe7 15. Bd5 Bxd5 16.
Nxd5 Nxd5 17. Rxd5 f6 18. Qg4 c6 19. Rd3 Bc5 20. Qg3 Rad8

21. Rfd1 Rxd3 22. Rxd3 Rd8 23. Bxc5 Qxc5+ 24. Qf2 Qxf2+
25. Kxf2 Rxd3 26. cxd3 (Lát itt valaki valamilyen előnyt? Ennél
döntetlenebb már csak akkor lenne, ha a gyalogokat is lecserélnék.
Löwenthal láthatóan örült a fél pontocskának, nem erőltette meg

magát a megnyitásban, a középjátékban is a gyors cserékre figyelt

csak. De Murphy valamit megláthatott. Csak mit?) 26. - c5 27. g4

Kf8 28. a4 b6 29. Kg3 Kf7 30. Kh4 Kf8 31. Kh5 Kf7 32. b3 Kf8

Paul Murphy – Löwenthal Jakab, forrás: expert-chess-strategies.com

33. Kg6 Kg8 34. h3 Kf8 35. h4 Kg8 36. g5 hxg5 37. hxg5 fxg5

Szén József, forrás: img1.liveinternet.ru
A szabadságharc leverése után mindenféle egyesüle-

ti tevékenységet, így sakk-körök létrehozását is tiltottak,
ami értelemszerűen jelentősen visszavetette a magyar

sakkozás fejlődését. Szén József, a XIX. század legnagyobb magyar sakkozója, aki az 1850-es években egyér-

43. a5 bxa5 44. fxg6 Kxg6 45. Kg4 a4 46. bxa4 a5 47. Kf3 Kf6

51.Kg1(???) Kg5 (Sötét köszöni szépen, összeszedi az elé-

még feladványokat szerkesztett, aztán 1848-ban vissza-

55.Ke2 Kd4 56.Kf3 Kxc4 57.Ke4 Kb4 58.Kxe5 Kxa4 59.Kd4

folytatott harcokban. Saint-Amant maradt az egyedü-

48. Kf2 Kf7 49. Kg3 Kg7 50. Kf2 Kf6 (A Gyűrűk ura Gandalf

be hullajtott pontot.) 52.Kg2 Kf4 53.Kf2 c4 54.dxc4 Kxe4

mint a sértődött kisgyerek, világos király elment duzzogni. Paul

Kb4

jaként áll a sötét király világos útjában: itt úgysem törsz át! Erre,
Murphy egész sakkozói pályafutása legrosszabb lépése következik.)

0–1
Löwenthal a Murphytől elszenvedett súlyos vereség

telműen a világ tíz legjobb játékosa közé tartozott, már

után nem esett kétségbe, rá egy hétre megnyerte a bir-

korszakát, mivel belehalt az 1857-es himlőjárványba.

az egyik sakkfigura elnevezését. Fiatalon nagyon sok

nem élhette meg a pesti sakk kiegyezés utáni újabb nagy

Löwenthal a londoni vereség dacára Angliában ma-

radt, sőt, pár éven belül az angol sakkozás legerősebb
játékosa és legfőbb szervezője lett: klubokat alapított,

sakklapot szerkesztett. 1858-ban Anglia legjobbjaként
neki jutott az a megtiszteltetés, hogy a fiatal amerikai,

minghami szupertornát. Egyébként neki köszönhetjük

li párizsi sakkozó a csapatból. Mozgalmas élete során
1848-ban a nemzeti gárda kapitányaként védelmezte a
Tuileriák palotáját (nem sok sikerrel), később Kaliforni-

ába küldték konzulnak. Visszatérve Párizsba az 1850-es
években komoly bajnokságokon játszott, majd nyugdíjas éveit Algériában töltötte.

A párizsi kávéház is kivette részét a forradalmi idők-

ből: 1844 őszén, miközben sakkozóktól volt hangos a

legetni. Gárdonyi Géza állítja, innen ered az, hogy ké-

tak a pestiektől –, egy csendesebb asztalnál két szakállas

Wurm kávéház vendégei sakkhuszár néven kezdték emsőbb a magyar sakknyelvben a huszár név ragadt rá a
lófejű figurára.

Röviden a párizsiakról. A Café de la Régence csa-

patából Deschapelles korán, 1847-ben meghalt. Laroche

Murphyvel, és háromszor csúnyán kikapott tőle, „Paul

elege lett a párizsi nyüzsgésből, onnan járt egészen az

minden jó lépésénél Löwenthal szemöldöke úgy szaladt

tért Itáliába, és katonaként vett részt az olasz egységért

partijában a lovakkal való támadást erőltette, amiért a

Paul Murphy ellen bizonyítson. Tudta, mi vár rá, még
Amerikában 1850-ben találkozott a 12 éves csodagyerek
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38. Kxg5 Kf7 39. Kh4 Ke7 40. Kg4 Kf6 41. Kh5 a6 42. Kh4 g6

rögtön a mérkőzés után hazaköltözött Bayonne-ba,
1860-as évek elejéig mérkőzésekre. Calvo egy darabig

Café de la Régence – talán éppen egy erős lépést kapnémet, Karl és Friedrich megismerkedtek egymással, és
ennek később számos következménye lesz. De ez már
egy másik történet, amit sokan sokszor elmeséltek, mi

viszont ott fogjuk folytatni, hogy Erkel Ferenc az 1860-as
években megpróbálja feléleszteni a magyar sakkéletet.
És sikerül neki!
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mennyivel ér el jobb eredményt az egyik pár a többiek-

játssz!

Lejátszások

nél: ha övé a legjobb eredmény, ő szerzi abban a leosztásban a legtöbb pontot. Ezt kifejezhetnénk úgy is, hogy ab-

Hajlik Gábor: Versenytaktikák

Páros versenyen ugyanazt a leosztást sok asztalon le-

Az elmúlt években minden évben sikerült megjelen-

játsszák, és utána ezeket az eredményeket hasonlítják

kes leosztásokat közöltünk az előző évek versenyeiről.

szempontjából, és akik a legjobb eredményt érik el Észak–

tetni a Bridzsnaptárt. A versenydátumok mellett érdeA naptárakban egy-egy témát dolgoztunk fel, általában

a különböző versenyformák lehetőségeit mutattuk be a
leosztásokon keresztül. A 2017-es naptárban a 2016-ban
Budapesten rendezett csapat Európa-bajnokságról válogattunk leosztásokat, a magyar csapatok mérkőzéseiről.

Ebben a cikkben a régebbi naptárakból mutatunk be egykét érdekes leosztást.

É–D

K–Ny

200

...

100.00

0.00

100

...

93.48

6.52

...

100

86.96

13.04

...

300

82.61

17.39

...

500

78.26

21.74

...

630

63.04

36.96

...

660

26.09

73.91

...

1400

0.00

100.00

point nagysága attól függ, hogy hányan játszották a le-

azok kapják a legtöbb pontot (match point), minden meg-

zett százalékokat összeadják, és elosztják a versenyen

K–Ny

200

...

23.00

0.00

1

100

...

21.50

1.50

2

...

100

20.00

3.00

1

...

300

19.00

4.00

1

...

500

18.00

5.00

1

...

630

14.50

8.50

6

...

660

6.00

17.00

11

...

1400

0.00

23.00

1

ellenfeleik pedig nullát. Minden asztalon ugyanannyi

pontot osztanak ki, és a két ellenfél, az Észak–Dél és a

Kelet–Nyugat pár ezen a pontszámon osztozik annak
megfelelően, hogy a többi párhoz képest milyen ered-

ményt értek el. A verseny sajátossága, hogy mindegy,

T63

Ny

játszott leosztások számával. Így egyetlen számmal ki lehet fejezni, hogy a versenyen hogyan szerepeltünk, azaz

A4
K84

K

AK942
KD2

AT863
D

T
AT9763
DB87
74

Licit:

Ny
p

3

szerezni, és minden pár ugyanannyi leosztást játszik.

A verseny végén a párok által leosztásonként megszer-

É–D

D

fejezi ki. Minden leosztásban maximum 100%-ot lehet

Nézzük ezt egy példán keresztül:
K–Ny

É

K753

eredmény a pároknak a rangsorban elfoglalt helyüket

előzött pár után 1 pontot, holtverseny esetén fél pontot.

É–D

B95

A két eredmény tulajdonképpen ugyanaz, de a

osztást azon a versenyen, míg a százalékban kifejezett

23 párt előztek meg, így 23 pontot (match point) kaptak,
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K–Ny

Dél vonalon (akár csak 10 ponttal is megelőzve a többieket),

versenyen összesen 24 asztalon játszották le ezt a partit,

más-más taktika kell a sikerhez.

É–D

második eredményt egyszerűbb értelmezni. A match

pontot szerzett, ők érték el a legjobb eredményt. Mivel a

patverseny. A két versenyforma eltérő taktikát követel,

5

egymáshoz. Az eredményeket sorba rendezik Észak–Dél

Ebben a leosztásban az egyik Észak–Dél pár +200

Két fő versenyforma van, a páros verseny és a csa-

B52

azaz 100%-ot kap.

vége

2

É
p

p

K
2sz
3

D
2

p

p

: gyenge kettes, hatos szín, nincs indulóerő
Dél a kőr tízessel indul a felvétel ellen. Ütünk az asz-

átlagban hány százalékot értünk el leosztásonként.

talon a dámával. Látjuk, hogy a felvételt teljesíteni fog-

játszunk? Néha kockázatot kell vállalni, hogy minél többet

kárót. Ez tíz ütés. De abban is biztosak lehetünk, hogy

Hogyan befolyásolhatja játékunkat, ha páros versenyen

üssünk. Nem elégedhetünk meg a sima teljesítéssel. Ha azt
mások is elérhetik, nekünk több ütésre kell törekednünk.

illusztráció: Perlitzy Géza

Eljött az új év, új versenyekkel és új kalandokkal.

DB9862

ban a leosztásban a megszerezhető pontok maximumát,

juk: ütünk öt treffet, két pikket, egy kőrt és legalább két
páran ennél többet fognak ütni, nekünk is erre kell törekednünk. Esetleg a káró színben szerezhetünk még üté-

seket, ha kedvező a szín elosztása, de arra is figyelnünk

kell, hogy Észak ne kerüljön ütésbe, mert kőr hívással
elfognák a királyunkat, és az ellenfél öt kőrt tudna ütni.

A káró tízest hívjuk. Ki akarjuk engedni az ütést, hogy

utána kipróbáljuk, hogy húz-e a szín. Ha Dél üt, ő nem
folytathatja a kőrt, mert azzal ütést adna. Dél üt a káró

bubival, és pikkre fordul, a tízest hívja. Ezt megütjük az
asztalon a királlyal, és kárót hívunk az ászhoz. Meglepetésünkre Észak pikket dob. Ha most lehívnánk a káró

királyt, és káróban kiadnánk az ütést, felmagasodna egy

káró a kezünkben, de Dél lehívhatná a kőr ászt, és nem
tudnánk tíznél többet ütni. Van még egy tartalék tervünk.
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Miután megtudtuk, hogy Délnek a hatos kőr mellett négy

treffet dob. Az adu ötös következik, ütünk az asztalon a

vagy dob-lopot hívni. Ha kárót hívnak, az ő segítségükkel

K976

káró ásszal és lehívjuk treff ütéseinket, mind az ötöt. Lát-

zel kerültünk a teljesítéshez. A káró dáma kiadását kel-

az asztalon ellopjuk, a kezünkből pedig eldobunk egy kárót.

A532

kárója is van, lapját könnyű lesz kiszámolni. Beütünk a
juk, hogy Délnek két treffje volt, ebből kikövetkeztetjük,

hogy a pikkje szingli. A treffekre eldobunk egy kárót és

egy kőrt. Négy lapot tartunk meg: a pikk ászt, a kőr királyt és káróból a királyt és a kilencest. Várjuk, hogy Dél
mely lapjaitól válik meg. Tudjuk, hogy nála van a kőr ász

és a káró dáma. A pikk ász lehívása után, ha nem dobott
kárót, akkor egy kőrt és két kárót tart. A kőr királlyal kiadjuk neki az ütést, és kénytelen lesz belehívni a káró villánkba. Így sikerül tizenegyet ütni.

A parti eredménylapján láthatjuk, ha megeléged-

bubival, majd az adu ásszal elvesszük Dél királyát. Kölene elkerülni. Egyúttal felmerül a lehetőség, hogy akár

tizenkettőt is üthetünk, ha eltaláljuk a káró dáma helyzetét (kétfelé adható impassz), ütnénk hat adut, öt kárót

tízest, és megbuktatja a felvételt. Nem volt szerencsénk?
A teljes kiosztás:
KB4
–
D86

É

ABT2
ABT92

Ny

D98765
K43
K

D

DT73

ABT2
ABT92

Ny

Nem a szerencsével volt baj. Páros versenyen a cél,

D

hogy jobb eredményt érjünk el, mint a többi játékos.

Ny

É

K

D

p

p

1

p

4

p

vége

2

p

Dél a pikk hetessel indul. Mik az esélyeink?

nyek kiértékelésétől. Itt mindig két csapat küzd egymás

T73
B4
D8532

B6
D

jünk el egy-egy leosztásban, sőt az is számít, hogy men�-

K86

–

nyivel jobb eredményt érünk el.

AKT94

Azzal, hogy megadtuk a káró impasszt, kockázatot vállaltunk. Ha „csak” a teljesítésre törekedtünk volna, választhattunk volna más játékot. Biztos, hogy teljesítettük
volna a felvételt, de nem lett volna esélyünk tíznél több
ütést szerezni. Mérlegelnünk kellett, hogy mekkora kockázatot vállalunk.

Ha megelégedtünk volna a teljesítéssel, az aduzás

A fenti leosztásban, az első esetben Észak–Dél helyén
megbuktatjuk a 4 kőrt, + 50 pontot kapunk. A második

esetben pedig csapatunk teljesíti a 4 kőrt, ezért + 420 pontot kapunk. A különbség 470 pont a mi csapatunk javára.

Ezt a különbséget átszámítják IMP pontokra (nemzetközi meccspontra). A mi csapatunk ebben a leosztásban 10

volna meg, rá kellett volna kényszeríteni őket.

Az aduk elvétele után ki kell adni az ütést. Az ellenfelek

lehívhatják két pikk és egy treff ütésüket, de utána kényszerhívásba kerülnek. Mindegy, melyikük üt, kénytelen kárót

Ny
3

p

vége

É

K

D

1

p

1

5

p

6

3

p

4sz

Az indulás a kőr király. A kis szlem sokat ér csapatverse-

nyen, teljesítenünk kell, minél kisebb kockázat vállalásával.

a különbség nagyságától függően.

ütésünk. Ehhez kell még aduban szerezni hetet, vagyis

sikerült volna a káró impassz, az első esetben a felvevő ti-

A másik esély, hogy a treff színünket felmagasítjuk. Eh-

dik. Egy leosztásban maximum 24 IMP-t lehet szerezni,

Nézzük, érdemes volt-e megadni a káró impasszt! Ha

zenkettőt ütött volna, azaz + 480 pontot ért volna el. Ez 60

ponttal több, mint a második esetben az ellenfél által elért

Az indulás után látjuk, hogy az adun kívül van öt

az adukat külön-külön, keresztlopással kell értékesíteni.
hez is legalább kétszer kell treffet lopni az asztalon.

Ütünk a kőr ásszal Északon, amire Délen kárót do-

420 pont. IMP-ben kifejezve ez 2 IMP az ő csapata javára.

bunk. Lehívjuk a treff ászt, majd a királyt és treffet lo-

IMP-s veszteségért. Ez nem jó üzlet. Párosversenyen való-

Összesen három treffet kell lopnunk az asztalon, a szín

Tehát csapatversenyen a 2 IMP nyereséget kockáztatta a 10
színűleg 100%-ot ért volna el, ha sikerül az impassz, míg
sikertelenség esetén 0%-ot. A tíz ütésért pedig kb. 50%-ot

punk az asztalon. A harmadik treffre Nyugat kőrt dob.
nem fog magasodni, keresztlopásra kell játszanunk.

Egyszer sem aduzhatunk, mert az ellenfél egy újabb adu

kapott volna. Tehát egy 50%-os esély megjátszásával kb.

hívással ezt megakadályozná, csak kétszer tudnánk treffet

Csapatversenyen mindig a biztonságra kell töreked-

treffet lopunk. Kőr lopással kézbe jövünk. Utolsó treffünk

50%-ot kockáztatott. Ez már inkább elfogadható kockázat.

lalást (nagyobb veszteség elkerülése). Ez ugyanúgy igaz

volna, hogy az ellenfél hívja meg a káró színt, megadva

Licit:

IMP-t szerez. Ez minden egyes leosztásban megismétlő-

maguknak az impasszt. Persze maguktól ezt nem tették

passzt többször is meg kell adnunk). Ütünk vele, Észak

AT5
K

össze. A cél, hogy a másik csapatnál jobb eredményt ér-

adut és egy treffet. Sőt egy kárót is! Az adu impasszra

más színben átmenetet elhasználnunk, ha az adu im-

DT97

Ny

DB432

ni. Egy-egy ütést feláldozhatunk (vállalunk egy kis vesz-

sodik ütésben kihívjuk az adu kilencest (így nem kell

KDB654

nyek születnek, csak a két csapat eredményét hasonlítják

után nem adtuk volna meg a káró impasszt. Vártuk

mindenképpen szükségünk lesz a teljesítéshez. A má-

É

8

ellen. Mindegy, hogy a többi asztalon milyen eredmé-

Az indulásba Észak beteszi a királyt, amit meg-

ütünk az ásszal. Könnyen kiadhatunk két pikket, egy
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AB87

K43
K

2

75

D98765

K

T

Licit:

K43

A82

ségünk jó eredményre. De függ a verseny formájától is.

talon Kelet–Nyugat lapjaival játszik ugyanaz a csapat.
A82

K

T

ben más játékmódot választunk.

965

Mikor választjuk az első és mikor a második játékot? Ez

Az egyik asztalon Észak–Dél lapjaival, a másik asz-

D965432
965

É

szükségünk, nem adunk ki többet.

A csapatverseny értékelése különbözik a párosverse-

nunk a jobb eredményért, csak pontosan ki kellett szá-

hogy teljesíteni tudnánk a felvételt, de a szűr reményé-

7

hívja. Dél átüti a pikk dámával, lehívja a treff ászt, a pikk

hívunk a bubihoz. Észak üt a dámával, és a pikk bubit

a leosztásban nem kellet semmilyen kockázatot vállal-

hogy mekkora kockázatra vagyunk hajlandók. Lehet,

Így nem marad káró vesztőnk, a káró impasszra nem lesz

többnyire a verseny állásától függ, hogy mennyire van szük-

a tizenegy ütéssel 73.91%-ot értünk el. Szerencsére ebben

Vannak olyan leosztások, amikor választanunk kell,

A982

és a pikk ászt. Lehívjuk a káró királyt, majd kis kárót

tünk volna tíz ütéssel, csak 36.96%-ot szereztünk volna,

molni az ellenfél lapját.

fogjuk el a káró dámát. Ha pikket vagy treffet hívnak, azt

teséget), ha így nagyobb eséllyel tudjuk teljesíteni a válellenjáték esetén is. Nem baj, ha az ellenfél eggyel többet

üt, de marad esélyünk a buktatásra. Csapatversenyen a

lényeg a biztonság és az, hogy az ellenfél ne érjen el sokkal jobb eredményt.

lopni az asztalon. Lehívjuk a káró ászt és a királyt, majd
következik. Mivel Keletnek van még treffje, kis aduval

lophatjuk. A kezünkben már csak a három adu maradt, a

dáma, a bubi és a négyes. A pikk királyt hívjuk az asztalról.
Ezt Kelet megüti az ásszal, de nem adunk ki többet, éppen
teljesítjük a felvételt.

Feladvány: tudunk-e teljesíteni adu indulásra, (adu

ász, adu). A helyes megfejtők Bridzsnaptárt kapnak.
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kedvenc

Növény

A rózsák. A feleségem abajgatja állandóan a rózsákat.
Babits verse jut eszembe, az Ősz és tavasz között. Egyre többet gondolok a télre, de a tavaszt, azt na-

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító

Évszak

gyon tudom várni. Elmúltam nyolcvan, és ilyenkor már az ember életének végiggondolása történik,
de benne él a tavasz várása is.

jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra
is. Mostani lapszámunkban Tiszavölgyi Istvánt kértük fel.

Aki számomra csoda, az Latinovits Zoltán. Volt időszak, amikor heteken keresztül hallgattuk József
Attila verseit az ő előadásában. Nagy művészgeneráció volt abban az időszakban. Ez mindig így van,
Színész, színésznő

hogy a kritikus történelmi időszakok termelik ki a nagy egyéniségeket. Darvas Ivánt is említhetném,
de Latinovits az igazi. Színésznők esetében vannak megrendítő emlékeim Szeleczky Zitáról. Schütz
Ila sajnos öngyilkos lett, az ő művészete is közel áll hozzám.

Badacsonyörs. Édesanyám inspirált arra, hogy telket vegyünk, azt mondta, nyugalmat találsz ott, ráadá-

sul a föld mindig érték lesz, ezt belém nevelték. Nagyapám rendőr volt, de vidékről följött ember, aki az
földrajzi hely

1920-as, 1930-as években Budapesten vetette meg a lábát, és elég nagy földbirtokot vásárolt, amit ő maga

Intézmény

művelt. A termőföld szeretete talán öröklődő dolog, bennem is bennem volt. Feleségem a legnagyobb

Osztályfőnöke voltam Koltai Lajosnak, ő a kedvenc filmrendezőm. A filmek közül a klasszikus feldolgozá-

mértékben támogatott, hogy vegyünk egy telket a Balatonon, ahová a gyerekkel le tudunk menni. Ráleltünk erre a telekre Badacsonyörsön. Beleszerettünk ebbe a világba.

Iskola.

Film, filmrendező

sokat szeretem és a történelmi filmeket, de nagyra tartom Jancsó Miklós filmjeit, mindegyiket. A Szegénylegények, aminek a végén fölmutatják a pisztolyt egy vörös sállal átfogva… nagyszerű képek.

Változott ez. Kezdetben a Dunára nagyon sokat jártunk kollégákkal, nagyon szerettem evezni, de
csak kielboattal. Egyszer egy evezős táborban a gyerekek megtréfáltak. Azt mondták, lehoztunk egy
VÍZ

Platón minden mennyiségben. Jókait is nagyon szeretem. Nagyon bántott, amikor az a gondolat me-

kajakot tanár úr, tessék kipróbálni. És a nyavalyások egy versenykajakot hoztak, hát alig tudtam bele-

ülni. A K-hídnál voltunk, pillanatok alatt fölborultam. Azért is, újra meg újra próbálkoztam, olyan jót

rült fel, hogy modernizálják Jókait, mert a fiatalok számára befogadhatóbb lenne. Esterházy Péter HarÍró, könyv

szórakoztak a gyerekek, hogy csak na. A változás abban állt, hogy lejöttünk a Balatonra. Eveztem is,

akar lenni, akkor a maga világában kell harmóniát teremtenie. Ha lehet, mennyeit, de egy nyugodt,

horgásztam is régebben, de most már nem, csak a Balaton látványa tölt el jó érzéssel.

békés, harmonikus világot, amelyben nem az örökös problémákat járja körül az ember.

Csillaghegyen a Rézpatkó étterem. Sokat járunk oda. Kis gyerek voltam, amikor apám elvitt magával.

Nagyon sokat sportoltam, diákkoromban szertornáztam. Akkoriban láttam azt is, hogy a svéd király

Akkor még patkolóműhely volt, egy nagy kövér embert láttam ott, akivel apám tegeződött, és aki
Étterem

76 éves korában teniszezett. Én 79 évesen még aktívan teniszeztem, azért is van teniszpálya itt a tel-

patkolta a lovakat, kalapácsolt nagyban, én meg rácsodálkoztam erre a világra. Aztán telt-múlt az

ken. De most már le kell mondanom róla, mert olyan mértékben meszesedett el a hátam, a térdem, a

idő, a Keifer család a Rézpatkót átalakította étteremmé. Később tanítottam a lányaikat, Keifer Katit és

csuklóm, hogy csak na. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy olyan szívgyógyszereket szedek, ame-

Marikát. Sok szép emlék köt bennünket a Rézpatkóhoz: ott volt a 70. születésnapom, és az egyetlen
érettségiző osztályom minden évben ott tartja a találkozóját is.

lyeknek ez a mellékhatása, de nem lehet kiváltani őket, mert a szív megkívánja. Itt vergődök a szív és
Sport, sportoló

a csont között. Tanítványom volt Hegedűs Csaba, nagy sportoló, nagyon tisztelem Tóth Kálmánt, aki
a Honvédban focizott, szintén tanítványom volt. Volpert Lászlóval, a női asztalitenisz szövetségi ka-

Gyerekkoromban leginkább a disznótorost szerettem. A disznótor nálunk ünnepély volt. Évente kétÉtel

monia Caelestisét is nagyon szeretem, mert olyan gondolatokat vet fel, hogy az embernek, ha hasznos

pitánnyal együtt jártunk általános iskolába, aztán valahogy ő elkallódott, és egyszer fölkeresett, hogy

szer, háromszor vágtunk disznót a negyvenes, ötvenes években, akár titokban is. Számomra ez külön

le kellene érettségiznie – tanítottam őt esti gimnáziumban, leérettségizett. Most két éve, amikor élet-

világ volt, ezért aztán a főtt húst, a katlan húst, a hurkát, a kolbászt, tehát mindent szerettem, ami

műdíjat kapott, találkoztunk, és azt mondta nekem, tudod, ha nem segítesz az érettségit megszerezni,

egészségtelen. Most viszont tudatosan próbálok étkezni, így inkább a halak felé vágyakozom.

akkor én soha nem leszek asztalitenisz edző. Balczó András volt viszont a legnagyobb hatással rám.

Hát a bor. Mit szégyelljem? Meggyőződésem, hogy az ember életének a három korszaka, a gyerekkor,
a felnőttkor és az öregkor olyan, hogy nem lehet átlátni egyikből a másikba. Amikor gyerek vagy,
Ital

akkor nem látsz át a felnőttkorba. Hiába mondod a gyereknek, hogy tanulj, fiam. Felnőttkorban hiába
mondják, hogy vigyázz az egészségedre, mert öregkorodban iszod meg a levét. Ebből nem lehet kilép-

Képzőművész,
műalkotás

ni. Itt is a versek, mindig mondom magamban Petőfivel, hogy „Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg”.
Én nem borozgathattam apámmal. Hogy sajnálom!
Szín
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Ezt édesapámtól örököltem, soha nem gondolkodtam nagyon róla, de ösztönösen a barna.

Zeneszerző,
zenemű

Ezret lehetne mondani, de van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek több festménye is a birtokomban van, Hajós Hollanda Éva.

A legnagyobb hatással rám Beethoven V. szimfóniája van, a Sors szimfónia, amely a világ fájdalmáról,
az emberiséggel való együttérzésről és a halál fölötti győzelemről szól, még akkor is, ha az ember
életében egy meghatározott időpontban kopogtat a halál.
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kedves olvasó!

Aquincum
Aranyhegy
Belső-Óbuda
Békásmegyer

(folytatás a 3. oldalról)

Békásmegyer-Ófalu
Amikor a tanár személyiségében látom a nevelés si-

mint a gimnázium öregdiákja érte el, hiszen visszasze-

Csillaghegy

meket mellékesnek tartsam. Korántsem mindegy, hogy

pád Gimnázium épületének egészét, és ezzel lehetőséget

Csúcshegy

Az én törekvéseim viszont elhozták számomra az

Filatorigát

kovits Imre 1983-ban írta le a maga és a régi diákok

Hármashatárhegy

elődeinek, hálával és köszönettel azért az erőfeszítéséért,

Kaszásdűlő

Örömöm, ujjongásom, hálám kifejezéséül fogadd baráti

Mátyáshegy

A másik maradandó emlékem a Veres Páter Gimnázi-

Mocsárosdűlő

sára kaptam lehetőséget Békásmegyeren. Kiváló tanárok

Óbudai-sziget

az iskola rövid idő alatt az ország legjobb, legelfogadot-

Remetehegy

orvosi egyetemre járó hallgatónk írta az iskoláról: „Fon-

Rómaifürdő

lán nem a megszerzett tudás volt a legfontosabb, amit a

Római-part

mód és logika (...) És mindez sokkal kevesebbet érne, ha

Solymárvölgy

Köszönöm! Köszönöm mindenkinek, aki segített abban,

Táborhegy

Nekünk, tanároknak ezek az emlékek adnak erőt a

Testvérhegy

hogy az utánunk jövő tanárok is folytatják munkánkat,

Törökkő

„Jöhetnek utánam fiatalok, és folytathatják a munká-

Újlak

kerének kulcsát, távol áll tőlem, hogy a didaktikai elea tanár milyen és mennyi tárgyi és szellemi tananyagot

ad. Az oktatás anyagánál mégis sokkal fontosabb, hogy

teremtett egy új korszak megkezdésére.

az átadás a tanár részéről teljes lélekkel, felkészültség-

Árpád öregdiákjainak barátságát és szeretetét. Ezt Sin-

a tanulók sokoldalú érdeklődésének, személyes vélemé-

nevében: „Új Igazgatómnak, Istvánnak, ki méltó utóda

gel történik-e vagy sem. Hogy a tanár lehetőséget ad-e
nyük, önállóságuk kibontakozására. Tehát az oktatás

anyagának kiválasztásában, a tanórák szervezésében
nem a központi előírásokat, hanem a tanárok személyiségét tartom fontosnak, amely biztosítja a tantárgyak etikai jelentőségének átadását.

hogy őrzője és élesztője az ősi Alma mater szellemének!
szeretettel.”

Tapasztalataim alapján tudom, hogy számtalan isko-

umból származik. 1986-ban egy új gimnázium elindítá-

Minden diák megismeri Seneca „Non scholae, sed vitae

sokaságával, a fenti törekvések jegyében emelkedett ez

la és tanár gyakorlatában vannak hasonló törekvések.

discimus!”útmutatását, de tudjuk, hogy a tanár számára ez azt jelenti, hogy nemcsak az életnek tanulunk, hanem az életre tanítunk. Mert az iskolai diákélet is része
az életnek, felejthetetlen és szép, itt tárul fel először a

diák számára a világ számtalan csodája, az élet számta-

lan gondja, küzdelme, de ezek megoldási lehetősége, és
szépsége és öröme is.

Azt tapasztaltam, hogy a fenti gondolatok szellemé-

ben végzett tanári munka adja meg az iskolai élet igaz
értelmét, mely kifejezésre jut a tanulók hálájában, köszönetében, de mindenekelőtt az iskolán túli életük huma-

tabb és legkeresettebb iskolái közé. Egyik már végzett,

tosnak tartom elmondani így, egyetemistaként, hogy taVPG-től kaptam, hanem az életszemlélet, gondolkodás-

nem tudnám helyesen és szabatosan kifejezni magam.
hogy azzá válhassak, aki jelenleg vagyok.”

nitásában, kulturáltságában és ezek fejlődésében.

tanári pályán, és ennek alapján él bennünk a remény,

emléke adja. A sok-sok emlékem közül két esetet idézek

és vallani fogják Kós Károly szép gondolatát:

Ennek megtapasztalását számtalan pillanat, jelenség

fel, amelyek jelzésértékűek.

A sors úgy hozta, hogy küzdhettem az Árpád Gim-

mat, járhatják az utat, amit én is segítettem törni hittel, jó

ugyan nem én, hanem Tarlós István polgármester úr

Tiszavölgyi István

názium megmaradásáért és felemeléséért. Célomat
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rezte a gimnázium és Óbuda lakossága számára az Ár-

akarattal, népünkért, magyarságunkért, fiainkért.”

Ürömhegy
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Üdvözlet Óbudáról!

