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Hogy hogyan is lesz szerelmes az ember Óbudába?
Elmesélem, jó?
Mindig éhes negyedéves
színiiskolás voltam már,
amikor a tanulmányi osztály titkára, Tiszeker Lajos
(bizonyára van még, aki emlékszik az óbudai Tiszeker
órásra – na, abból a családból
való volt) azt kérdezte 1970
tavaszán, hogy volna-e kedvem evezni a Dunán. Volt.
Így esett, hogy vasárnap
délelőttönként kimentünk a
Rómaira, vízre tettük a hajót,
és föleveztünk Szentendre
fölé a Határcsárdáig, ott lehajítottunk egy korsó sört
(ő fizetett!), lefelé csorogva megettem az általa hozott
négy szendvicsből hármat, a három almából kettőt.
Isten nyugosztaljon, drága Lajos!
Tóth Zsuzsánnába nem Óbudán lettem szerelmes, de 1975. február 22-én, a Madách Színház farsangi bálján megismerve és beleszerelmesedve már
az óbudai Kerék utcába kísértem haza. Alig több
mint egy év múlva, április 9-én 10 óra 30 perckor
kötöttünk házasságot az III. kerületi tanács házasságkötő termében. Ezt – napra, órára pontosan –
megismételtük húsz év múlva, merthogy közben elváltunk, mással házasodtunk, elváltunk, de ennél a
második házasságkötésnél már a gyerekeink voltak
a tanúk, a ház pedig már a III. kerületi önkormányzat nevet viselte az új keresztségben.
Huszonkét éve már annak, hogy ötletemmel megkerestem Kurucz Katit az Aquincumi
Múzeumnál, hogy mit szólna egy olyan költőversenyhez, ahol a pályázók egy megadott témára
időmértékes versben írt zöngeményeiket a környezethez illő tógában-tunikában adnák elő jeles aktorok, a győztesek pedig babérkoszorúval ékesítve

ünnepeltethetnék magukat. Tetszett neki. 2019-ben
már a XXII. Aquincumi Költőversenynek ad otthont
a Múzeum. A szépen szárba szökkenő közös munka
eredménye lett aztán olyan színházi előadások sora,
amelyeket évezredekkel ezelőtt vetettek papírra jeles görög vagy római szerzők, de a legutóbbi előadások (Jékely Zoltán: Oroszlánok Aquincumban,
Kleist: Amphitryon) már modern földolgozásban
idézik a régmúltat, csakúgy, mint az idei bemutató:
Dürrenmatt Nagy Romulusa.
Ha annyi millióm lenne hirtelen, ahányszor
felléptem az Óbudai Társaskörben, megoldódnának nem annyira súlyos, de mindig létező anyagi
gondjaim. Ha meg hozzászámolnám az Óbudán
abszolvált összes fellépésemet, tán milliárdos lennék! Ezeknek a fellépéseknek a sorát gazdagították azok a versmondások is, amelyeket a boldog
emlékű április negyedikéken és november hetedikéken követtem el jeles színész- és énekes kollégákkal együtt Óbuda gyáraiban, üzemeiben és intézményeiben. Tanúja lehettem annak, hogy egyik
alkalommal Simándy József így dallott a „Hazám,
hazám…”-ban: „Úgy tépi künn az orkán, mint az
orkán itt belül!” Kívül-belül dühöngött az orkán.
Máskor meg az ünnepség elején megszólaló himnusz lemeze elakadt, és zengve ismételte: „áldd
meg… áldd meg… áldd meg!” Amikor este elmeséltem a színházban, hogy mi történt, Körmendi
Jancsi azt mondta: „Még jó, hogy nem ott akadt el,
hogy „Balsors… balsors… balsors”!
Sorolhatnám, hogy mi minden köt még
Óbudához, de betelne vele az Óbudai Anziksz. Elég
legyen tehát annyi, hogy jóllehet, nem Óbudán lakom, de naponta áthaladok rajta, ha Pilisborosjenőről
indulva délnek haladok a dolgomra. Óbuda kikerülhetetlenül bekerült az életembe!
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t e n y e r e m b e m a g a m v é s e m a s o r s o m a t. . .
Beszélgetés Baranyi Ferenccel

Nagyon kedves, barátságos és kiegyensúlyozott ember – ez volt az első benyomásom a találkozásunk alkalmával. Ilyen
feltöltő, világlátást meghatározó beszélgetést kívánnék minden fiatalnak a magyarórákon. Néhány órás találkozásunk
alatt Baranyi Ferenc fontosabb dolgokról beszélt, mint amikről az iskolában valaha is hallhattam.

A beszélgetésünk kezdetén elmondtam, hogy feleségemmel fiatalon versimádók voltunk. Nyitottunk
egy nagy füzetet a kedvenceknek, beleírtuk őket,
ha újságkivágás volt, vagy valahol egy másik cédulára kerültek versek, azt is betettük a füzetbe.
Egyik ilyen kedvenc, amit ebben a füzetben találtam, Baranyi Ferenc verse – amit el is hoztam, és
megmutattam, elmondva a történetét. Igazán meghatódott a korai „rajongás” e jelképén, azon, hogy
van előélete a kapcsolatunknak, pedig személyesen
most találkozunk először.
Baranyi Ferenc: A romantika elégiája
A szűk sikátorok romantikája
– mely otthonosan mozgott Óbudán –
új házak közt helyét már nem találja
s egy ósdi komppal átkel a Dunán.
A szűk sikátorok romantikája
a Józsefvárosban keres hazát,
de nem kacsint szerencse ott se rája,
mert ott is egyre tágul a világ.
A szűk sikátorok romantikája
otthontalan bolyong ma Pest-Budán,
az ajtaját előtte kulcsra zárja
kertváros-Zugló és parkos Tabán.
Angyalföld is felszedte már alóla
a dalkoptatta macskaköveket,
a járdákat betonburokba vonta,
amin nem sétál senki, csak siet.
S a szűk sikátorok romantikája
megadóan bólint és mit tesz, ím?
Beköltözik egy földszintes lakásba
a Krúdy-könyvek sárgult lapjain.

Van-e az életének olyan időszaka, részlete, amiről
ma azt gondolja, hogy az volt a legkedvesebb, legfontosabb, legemberibb?
Talán az 1960-as évtized a legemlékezetesebb, mert
ez a korszak, az olvadás évtizede volt szerintem
Magyarország legnyugodtabb időszaka. Badarságnak tartom, amit manapság mondanak – különösen
olyanok, akik akkor még nem is éltek –, hogy diktatúra volt. Szerintem már nem volt az. Talán Váci
Mihály verse (Még nem elég) jellemzi legjobban,
mennyire fűtött minket a tenni akarás, és aki akart,
sokat tehetett, ahogy a versben is van: „Nem elég
jóra vágyni: a jót akarni kell!/És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!” Nyüzsgő és mozgalmas irodalmi élet volt itt akkoriban, sok eseménnyel és sok
remek alkotó kortársunkkal. Ez a pezsgés volt akkor a legfontosabb.
Sokfelé dolgozott, sok mindent csinált. Mitől, miért lett költő?

1980

Sokat írt, és rengeteget írtak önről. Van valami,
amit még világgá kiáltana önmagáról?

Az Óbudai Társaskörben. fotÓ: Óbudai társaskör

érzelmileg elkerülhetetlenül meztelenre kell vetkőznie. Nem vagyok gyónó alkat, de versben szemérmetlenül kiadom minden titkomat. Költőként
az ember olyan dolgokat ír meg, amiktől megijed,
hogy papírra kerültek. A líra exhibicionista műfaj –
tehát minden versben lebuksz. A költészet az, amikor a költő minden gondolatát, érzéseit és érzelmeit
versekbe fogalmazza és világgá kürtöli. Sokszor a
később intimnek tűnő pillanatokat is. Ezek után
mit lehetne még mondani?

Szinte mindent elmondtam a versekben és a munkáimban, amit szerettem volna. Egy sztrók a közelmúltban egyébként is arra intett, hogy nyugalom, béke, csendesség most már a fő feladatom.
Egy költőről sokkal többet tud a világ versolvasó
része, mint a híres sztárokról, hiszen egy versben

Én egy „mediterrán” pali vagyok, érzelmes, érző
ember. A vers érzelmi, indulati kifejezésmód – el
kellett mondanom az érzelmeimet. (Okos ne versekben legyen az ember.) Amikor megkezdődött
az igazmondás a 1960-as évektől, elindult az enyhülés. Az olvadás egyik jelzője volt Jevtusenko
(Babij Jar, Sztálin örökösei stb.), sokat foglalkoztunk vele, ő többször járt Budapesten. Akkoriban
kezdték szervezni az irodalmi esteket is. Izgalmas
volt, amikor egy falusi esten 200 ember ült, és érdeklődött az irodalom, a versek, a változások és a
megjelent alkotó iránt. Ma ez már szinte elképzelhetetlen. A munkahelyek újságírást, szerkesztést
jelentettek – a vidéket újságíróként járva érdekes
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különösen a poitiers-i egyetemi félév alatt, ami egy
reneszánsz irodalmi központ is volt. Tehát Pascoli,
Dante, majd a franciák jöttek sorra. Közben a fordításokban is meghatározó lett a zene, mert úgy éreztem, hogy az operák régi magyar szövege nem hiteles. A Gyöngyhalász című opera például elsősorban
a dal alapján vonzott (amit először hallottam, az
Horváth Jenő dala volt Bizet zenéjére). A zenészekkel kapcsolatos információk összegyűjtése vezetett
a részletesebb kutatáshoz és megismerésükhöz,
amiből a zenetörténeti sorozataim kinőttek.

élményekkel, értékes emberekkel hozott össze a
sors. Régebben mondtam valahol, hogy „A vidékre járás, a folyamatos tanulás jó kiegészítő sportja
volt a költészetnek”.
Hamar sikeres lett – volt kapcsolata Aczél Györggyel?
Összesen két találkozásunk volt Aczéllal. Először
az 1960-as években Csepelen egy rendezvényen elszavalta egy fiú az egyik ütős versemet, amiért a főnökei kimarták. Aczél visszavetette – nem tűrte az
ilyen hülyeségeket. (A hatvanas években Ladányi
Mihály, Soós Zoltán és én amolyan fenegyerekek
voltunk. Semmi mást nem csináltunk, csak számonkértük az elméletet a gyakorlatban. És az rendszerint nem rímelt.) A második találkozásunk az
1960–1970-es évek fordulóján egy kisvárdai kortárs
esten volt. Az irodalmi esten felolvastam ugyanazt
az inkriminált versemet. Egy helyi funkcionárius is
ott ült a nézők között, és utána levelet írt Aczélnak
– behívattak, és találkoztunk, de semmi folytatása
nem lett. Aczélnak sem kegyeltje, sem üldözöttje
nem voltam – amúgy kulturált, jól tájékozott ember volt, érdekelte az irodalom és művészet minden
ága, ami azóta a legtöbb politikusra nem jellemző.

fotÓ: Csigó László

Szoros barátság fűzött Ladányi Mihályhoz, Soós
Zoltánhoz és Váci Mihályhoz – mi sokszor találkoztunk, és mindent megbeszéltünk. Egyébként az akkori irodalmi életben nem nagyon voltam benne, mert
az urbánus vonalnak túl prosztó, falusi voltam, a
népiesek pedig gyanúsan művelt embernek tartottak.
Ebben a köztes helyzetben tárgyilagosabb tudtam
maradni, ami szerkesztőként nagy előnyt jelentett.
A barátaim inkább zenészek voltak, de az írók közül
Szakonyi Károly, Csukás István ma is barátaim.

kiteljesedett. Tizenöt évesen kezdtem verseket írni,
1957 után kerültek írásaim irodalmi lapokba, majd
1962-ben megjelent az első önálló verseskötetem.
Ezzel az első könyvvel berobbantam, „ügyeletes
zseni” voltam. Két évig tartott ez az állapot, a második kötetem után megtámadott a Népszabadság,
és a karakán Kardos G. György attól kezdve 20.000
példányban adta ki a könyveimet. Még manapság
is 3000 példányban jelenek meg, ami fantasztikus
a verseskötetek néhány száz darabos kiadásaihoz
képest. Büszkeség? Igen, hízelgő ez az elismertség.

Gyerekkoromban világhírű karmester akartam
lenni, de mindenképpen zenész. Ez a vonzalmam a mai napig megmaradt, és a zenei fordításokban, előadásokban, rádió- és TV-műsorokban

olvass!

A Szép versek antológiában megjelent portré (1976)

Kikkel volt személyes, baráti viszonyban az
írók-költők közül?

Teljesültek gyerekkori álmai, büszke arra, amit
elért?
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Miért lett ilyen erős kapcsolata a zenével?

Rengeteg műfordítása van. Hogyan választotta ki
a lefordítandókat?
Orosz költőkkel indult a fordítói munkám. Eredetiben tetszettek a versek, de hallani akartam magyarul is. Azután „olaszos” és „franciás” lettem,

Már Cegléden, a zeneiskolában nagy zenész,
komponista álmokat szövögettem. Az első opusz
A tenger című opera komplett zenéje és szövege
volt. Jóval később írtam egy vígoperát A váltságdíj címmel, amit Dubrovay László zenéjével már
1999-ben bemutattak, de 2014-ben volt az Operettszínházban az igazi ősbemutatója teljes színpadi
műként. (A zeneszerző ekkor nyilatkozott úgy a
darabról, hogy az 1992-ben készült, A váltságdíj
című vígopera évek óta a fiókban hevert, mert
„áthallásos” témája miatt senki nem merte megrendezni, így színpadon most játsszák először).
A „zenefertőzés” összességében alázatos segédmunkássá tett, ez a vonzalom egész életemet végigkísérte, és ma is erősen ösztönöz.
Azt hiszem, kiegészítésként a költő verse ad választ
igazán a vonzalom okára:
Zene, belül
Parányi melegség,
mi átfut a szíven,
tétova szándék, mely
segíteni mozdul,
növő hajlandóság
más ember iránt – ez
mind muzsika bennünk.
Gyűlölet, amely csak
igazságtalanság
ellen lobban – szintén
muzsika mibennünk:
dübörgő s robusztus
zene, amely győztes

áradással önti
el a gonoszságnak
állásait lelkünk
szikkadt rejtekében.
Ezer megbicsaklott
indulat s derékba
tört álom szívsértő
éles törmeléke
alól buzog égre.
Mi fűzi Óbudához?
Elsősorban a hangulata. Barátom, Draveczky Balázs
(a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum korábbi igazgatója) is sokszor hívott ide. Az ő
verseskötetét a PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum) adta
ki Győri D. Balázs névvel, amihez én írtam az előszót.
Aztán – hogy a vendéglátásnál maradjunk – Cecei
Tiborral, a Kéhli vendéglő tulajdonosával is találkoztam, ő is jó verseket írt, az óbudai Krúdy Gyula Kör
évkönyveiben jelentek meg művei. Amikor találkoztam Merényi Judittal, az Óbudai Társaskör akkori
vezetőjével, szorosabbá vált a kapcsolat. Ő volt az
igazi népművelő a szememben, rendkívül agilis,
hozzáértő és nagyon jó szervező. Egy előadóestemen
a felkért művész lemondta a fellépést, ő vállalta a beugrást, elmondta a verseimet, hamarosan profi lett
ebben is. Judit ötlete volt az Operamesék sorozat is,
amit azután több zenetörténeti program is követett.
Ön ma is aktív, termékeny művész. Most csak 82
éves, de lehet, hogy egyszer mégis megöregszik?
Nem tervezem. Sportolgatok – reggeli torna –, mindenhová gyalog megyek. De eddig is minden órának leszakajtottam a virágát az életem során. Egy
korábbi versemben írtam: „Valami mindig közbejön: létfontosságú semmiségek/miatt halasztjuk
mindig azt, mi életté tenné a létet,/pedig adódna
még idő kifogni az adott időn,/igen, adódna még
idő, de valami mindig közbejön.”

SZÁNTÓ ANDRÁS
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Hidv égi I vá n: b ö sendorf er zongor a a z oltá r hely én
TA K Á C S M I K L Ó S K A R N A G Y É L E T Ú TJ A

Anyai ágon Óbudáról, a régi Föld utcai
Halmschlager családból származott, édesanyja Halmschlager Anna volt. Ahogy az öreg svábok mondanák: „Er ist einer echten Alt-Ofner
braunhaxler Familie geboren.” Eredeti óbudai
braunhaxler családba született.
Óbuda! A régi Föld utca a Flórián térnél kezdődött, és – úgy, mint ma is – egészen a Bécsi útig
tartott. A trinitárius kolostor környéki hegyoldal
kedvező mezőgazdasági viszonyainak, gyümölcsöseinek, szőlőültetvényeinek köszönhető, hogy
a Kiscelli utcával párhuzamos Föld utcában főleg
gazdálkodók laktak, lovaskocsival közlekedtek.
A Gyűrű utcai elágazásnál lakott Nebenführer
István fuvaros, a Szőlőkert utca (Weingart gasse) sarkán volt a Weit pék, tőle nem messze a
Flesszerék, a Szőlő utca sarkán a Kunszt zöldséges
(Khádi néni), Szeif Anna (Szeif Náni) szőlőművelő, borász, vele szemben a Halmschlager család, a
Solymár utca sarkán Hirl Károly asztalos mester, a
Zápor utca sarkán egy sarokházban Krizsánovics
Mihály hentes, továbbá Gigler Ferenc vendéglős
és családja. A Bécsi út sarkánál volt a lópatkoló kovács, kocsi- és kerékjavító bognár, lószerszámokat,
ostorokat készítő szíjgyártó.
Meg kell említenem, hogy egy-egy villaépület is ékeskedett a Föld utcában. Ilyen volt például
közel a San Marco utcához a Szegedi Dóm tervezőjének, Foerk Ernő építészmérnöknek a villája is,
aki 1934-ben, 66 évesen halt meg. Örökségében leánya, Foerk Janka tanárnő, kiváló hegedűs lakott,

akit személyesen is ismertem, sokszor játszott a
Vörösvári úti Szentháromság templom zenekarában, melyet Szederkényi János, a Postászenekar
egykori karnagya vezényelt.
Az óbudai őstermelők termékeik egy részét
a Kórház utcai piacra vitték, ahol saját árudáik is
voltak, mint például a ma is létező Halmschlager
hentesnek. A kisebb termelők, a „konyhakertesek” a külső standokon telepedtek le a környék
falvaiból, Pilisborosjenőről (Weindorf), Ürömről,
Pilisvörösvárról, Pomázról érkezettekkel és a
Dunabogdányból, Szentendréről hajóval jött kofákkal. Az utóbbiak főleg baromfifélékkel, tejjel, tojással gazdagították a kínálatot. A régi Óbuda sajátos
légköre mindhalálig kihatott az itt élő emberekre.
Ars poeticájuk volt: tisztelni az anyaföldet, becsülni a munkát, szeretni a családot, hinni Istenben,
buzgó vallási életet élni. Mindezek egy életre szólóan meghatározták az óbudaiak életét.
Takács Miklós karnagy, professzor, művészeti vezető 1932. szeptember 13-án született és
2015. február 13-án, 83 éves korában Kanadában,
Montrealban halt meg, a montreali Mount Royal
temetőben nyugszik. Mélyen vallásos katolikus
családból származott. Szülei Óbudán, Kiscelli utcai lakásukban nevelték mindkét gyermeküket, az
idősebb Pált és Miklóst. A fiúkat már ötéves koruktól taníttatták zongorázni, akik muzikalitásukat
a szülőktől örökölték. Elemi iskolai tanulmányaikat a Budapest III. kerületi Kiscelli utcai községi
népiskolában, középiskolájukat a pesti Piarista

Gimnáziumban végezték. Én később, Raktár utcai
lakásukban ismertem meg őket. A házszámra már
nem emlékszem, de arra igen, hogy a páratlan oldalon lévő Mótusz hentessel srévizavé laktak. Pál
sokat orgonált az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Dr. Magass Miklós főplébániai plébános
idejében. Miklós szerette a papok társaságát, akiktől sokat lehetett tanulni. Bátyja után egy ideig ő is
sokat orgonált ősi templomunkban.
Miklós eredetileg papnak készült, először teológiát végzett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán szerzett diplomát. Az ötvenes évek közepén a Hittudományi Főiskola többi 90 hallgatójával
együtt – a papi békemozgalommal kapcsolatos állásfoglalásuk miatt – őt is kizárták a papnövendékek
sorából. Nekem először az Óbudai Szent Péter és Pál
Főplébánián volt alkalmam megismerni, ahol közös
barátunk, Meggyesi (Marenyák) Rezső magyar–történelem tanár mutatta be 1949-ben. A Vörösvári út
108–110. sz. alatti Szentháromság templomban találkoztunk sokszor, ahol nemcsak korrepetálta az
akkori, Balinszki-Csepecz Boleslav Imre által vezetett kórust, hanem kántorizált is. Ezután 1957-ben,
Dr. Bády Ferenc plébános meghívására került az
Újlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemplom (1023
Budapest, Bécsi út 32.) kórusának élére.
Miklós Újlakon valósággal csodát művelt.
Rendkívüli egyénisége vonzotta az érdeklődőket, énekművészeket. Tőle tudtuk meg, hogy az
Operaház zenészei, művészei gyakran, hívás nélkül
jöttek egy-egy nagymisére zenélni, szólót énekelni.
Így például többször szerepelt nála a számos díjjal
kitüntetett Érdemes Művész, Réti József lírai tenor
operaénekes, oratóriumok tenorszólóinak kiváló
előadója, a világsikereket aratott Hamari Júlia mezzoszoprán operaénekes, a budapesti Nemzetközi
Énekverseny I. díjazottja (1965), a Kodály Zoltándíj nyertese (1987), 1992-től 1994-ig az ART 21
Alapítvány elnöke, továbbá Dunszt Mária szoprán operaénekes, a budapesti Nemzetközi Erkelverseny I. díjazottja (1960), a toulose-i énekverseny
nagydíjának (1960) nyertese. Az óbudai származású
Kután Ilona szoprán hangversenyénekes, Maleczky
Oszkár tanítványa, a Mátyás-templom szólistája, és
sorolhatnám tovább.
Kezdő éveiben a karmesteri pálca még ismeretlen volt számára, csak a kezével dirigált.

Takács Miklós karnagy az 1999-ben megjelent
liszt: Missa solemnis lemezborítóján

Ilyenkor még az ujjai is mozogtak, fantasztikus
erő áradt belőle, időnként „trallalázott” kellemes,
szép hangján. Valósággal elvarázsolta az énekeseket. Gregoriánt énekelni az ő keze alatt mindig
„csoda” volt.
Rövid ideig énektanárként is dolgozott a VI. kerületi Lovag utcai iskolában, és tanított a konzervatóriumban. Az ötvenes évek közepén a Zeneakadémián
ő szervezte meg a Collegium Musikumot. Egyik
teltházas nagytermi Scola-hangversenyére énekkari erősítésnek néhány társammal együtt engem is
bevitt Král Gyula közös barátunkkal együtt, aki akkor az újlaki kórus tagja volt. Ezen a hangversenyen
Ugrin Gábor is vezényelt. Hangversenyeiken több
vallási mű szerepelt, amiért a Zeneakadémia párttitkára „fegyelmi megrovást” adott.
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Takács Miklós francia kapcsolatai a hatvanas
évekre tehetők. Elbeszéléseiből és saját élményeimből tudom, hogy az 1963-ban rendezett debreceni
kórusversenyen nagy sikerrel szerepelt Tours város
kórusa. Ezzel a kitűnő kórussal és az általa, valamint ifj. Fasang Árpáddal szervezett Budai Barokk
Kamarazenekarral közös koncertet rendezett az
óbudai volt trinitárius kolostor, későbbi Schmidtkastély, Kiscelli Múzeum belső udvarában. Kérésére
az akkori színinövendék, későbbi Kossuth-díjas
Sinkó László egy Mécs László-költeményt adott
elő a teltházas hangversenyen, ahol kiterjedt családommal együtt én is ott voltam. Sinkó László
egyébként gimnazista korában a Bécsi út 175. szám
alatti Szaléziak Segítő Szűz Mária kápolnájának kis
kórusában énekelt még Szép Zoltán atya idejében.
Sinkovitsék akkor a Zápor utcában, nem messze a
templomtól egy emeletes házban laktak. A később
felújított templomot ma is sokan keresik fel. Mellette
épült fel a Szaléziánum.
Klerikális beállítottsága miatt nem engedték hazájában érvényesülni. Szerencsére a Zeneakadémián
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-,
Liszt Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zenepedagógus, Kiváló Művész, Szőnyi Erzsébet
felfigyelt tehetségére, és ajánlólevelével a Sorbonne
Egyetemre, Nadia Boulanger-hoz küldte 1964-ben,
ahol felvételi vizsga nélkül, tandíjmentesen azonnal
felvették. Szőnyi Erzsébetről azt is illik tudni, hogy
ő volt a Kodály-módszer hazai és külföldi terjesztője
és a Francia Társaság vezetőségi tagja.
Franciaországból Kanadába, Montrealba 1973ban érkezett, ahol Kodály-módszerrel tanított.
Ötévnyi sikeres tanári és karnagyi működés után
úgy döntött, hogy nem tér vissza szeretett hazájába,
és elfogadja az egyetemi tanári kinevezést. A zenei
tanszéken karmesterképző kurzusokat tartott. 1978ban megalapította az egyetem kórusát, újjászervezte az 1875-ben alapított Montreali Filharmóniai
Társaságot. Montreali koncertjei mellett számos vendégkarmesteri meghívásnak tett eleget a világ különböző pontjain. Vezényelt Budapesten, Párizsban,
Salzburgban, Szentpéterváron, Calgaryban, New
Yorkban, Kairóban, híres hangversenytermekben. Dirigálta az Állami Hangversenyzenekart, a
MÁV Szimfonikus Zenekart, a Pécsi, a Debreceni,
a Kolozsvári, a Nagyváradi és Marosvásárhelyi
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Szimfonikusokat, a Párizsi Conservatoire zenekarát, a dél-koreai Kangju város szimfonikus zenekarát, a Manhattani Filharmonikusokat és a New
England Szimfonikus Együttest, valamint több kanadai város zenekarát.
1993-ban Kanada Kormányzójának Érdem
rendjét, egy évvel később a Pro Cultura Hungarica
kitüntetést kapta meg. Magyarországi tanárai közül tisztelte és szerette Szőnyi Erzsébetet,
Ferencsik Jánost, Ligeti Györgyöt, Sugár Rezsőt,
Bárdos Lajost és Gergely Ferencet, akitől orgonálni tanult. Montrealtól 120 km-re megvásárolt egy
elhagyott, műemlék jellegű templomot, amelyben
mindent eredeti állapotában hagyott meg, viszont
az egykori oltár helyére Bösendorfer zongoráját
helyezte. A messze távolból is szoros kapcsolatot
tartott fenn még élő rokonaival, az óbudai származású Bánhidi Frigyes énektanár-, karvezető
unokaöccsével és családjával, régi barátaival, a
Mátyás-templom karnagyával, Tardy Lászlóval,
Dr. Borvendég János orvos professzorral, kiváló
orgonistával, a III. kerülti Mókus utcai zeneiskola énektanárával, Bárdos Judittal, az óbudai híres

montreal közelében megvásárolt egy régi templomot
fotók: családi archívum

Feleségével a templom bejáratánál

szobrász, kőfaragó, síremlékkészítő fiával, Král
Gyulával és családjával, szerény személyemmel,
az óbudai ifj. Handl István kövező, útépítő fiával
és annak öccsével, Miklóssal.
Mindig szívesen látta vendégül magyarországi művész barátait, mint például a Liszt Ferenc
Kamarazenekar tagjait – akiknek koncerteket is
szervezett – és vezetőjüket, Rolla Jánost. Mindvégig
magyar érzelmű maradt.
Széleskörű repertoárjából csak néhány művet
sorolok fel. Kodály Zoltántól: Missa brevis, Galántai
táncok, Psalmus Hungaricus, Te Deum, Háry János,
Kállai kettős. Megszólaltatta a zeneirodalom nagyszabású oratóriumait, Bach passióit, Haydn, Mozart,
Beethoven miséit, Verdi Requiemjét, Kodály oratórikus műveit.
Tardy Lászlótól, az Országos Magyar Cecília
Egyesület elnökétől tudjuk, hogy amikor már lehetősége volt hazalátogatni, ittlétekor szinte mindig
felment a Mátyás-templomba a vasárnapi 10 órai
szentmisére, hogy találkozhasson a kórussal, a barátok és a karnagy ösztönzésére a vezénylést átvegye. Így énekelték vele Mozart és Liszt Koronázási

miséjét, Beethoven C-dúr miséjét, Haydn Nelson
miséjét és a zeneirodalom számos motettáját.
Talán kevesen tudják, hogy komoly, töretlen barátság fűzte ifj. Antall József miniszterelnökünkhöz,
akivel azonos évben, 1932-ben született, és akivel
egy osztályba járt a pesti Piarista Gimnáziumban.
Dr. Antall József születésének hetvenedik évfordulóján, 2002-ben a család kérésére ő vezényelte Liszt
Ferenc Koronázási miséjét a Mátyás-templomban.
Végül felidézem vele kapcsolatos két felejthetetlen emlékemet. Takács Miklós orgonált esküvőnkön 1961. augusztus 5-én a Városmajori Jézus
Szíve templomban. Ő kísérte orgonán a szintén
óbudai származású Kután Ilona énekművészt,
aki Schubert Ave Mariáját adta elő, a kivonuláskor pedig J. S. Bach F-dúr kis prelúdiuma hangzott el. Utoljára 1993-ban keresett fel az Ecclesia
Szövetkezetnél, a Ferenciek terén, ahol sikerült
kissé hosszabban elbeszélgetnünk. Hozzám intézett levelei közül kegyelettel őrzöm azt a példányt,
amelyet 1993 őszén küldött. „Időbeosztásom nagyon zaklatott” – írja. Kilátásba helyezte, hogy
később újra találkozunk, és akkor majd sokat fog
mesélni. Sajnos erre már nem került sor. Hálát
adunk a Jóistennek, hogy Takács Miklós személyével megajándékozott bennünket.
Megköszönöm unokaöccsének, Bánhidi (korábbi nevén Halmschlager) Frigyesnek, hogy feleségével, Ildikóval együtt segítségemre voltak. Frigyes
énektanári, karvezetői pályafutását kántorként
kezdte (1950–1952) a Szentendrei úti Kövi Szűz
Mária kápolnában Peisz Lajos plébános idejében.
A Budapest Főváros III. ker. Tanács VB. Népművelési
Csoportjának művészeti előadója volt 1959-től 1965ig. Ezután énektanár és kórusvezető lett a Bécsi úti
Általános Iskolában, ahol 1965-tól 1974-ig tanított,
majd a Fő téri Martos Flóra Gimnáziumban hódolt
hivatásának 1974-től egészen nyugállományba vonulásáig. Számos bel- és külföldi siker koronázta
tevékenységét.
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Oro s z M á r t on: A B AUH AU S MIN T „S T ÍL U S” S Z Á ZÉ V E S ÖRÖKSÉGE
„ A ta r k a a k e d v e n c s z í n e m ” ( G r o p i u s )

„Manapság köztudott. Sok üvegtábla és fémes fény
a lakásban: Bauhaus-stílus. Lakáshigiénia lakályosság nélkül: Bauhaus-stílus. Csőbútor: Bauhaus-stílus.
Nikkelezett állványú lámpa, ernyője alatt üveglap:
Bauhaus-stílus. Kockás tapéta: Bauhaus-stílus. Nincs
kép a falon: Bauhaus-stílus. Kép a falon, de vajon
mit is jelent: Bauhaus-stílus. Nyomtatvány vastag
fejlécekkel és groteszk típusú betűvel: Bauhausstílus. Minden kisbetűvel: bauhaus-stílus. MINDEN
NAGYBETŰVEL: BAUHAUS-STÍLUS”. Ezzel a szándékolt malíciával megfogalmazott, kissé ironikus
jellemzéssel próbálta 1930-ban a Bauhaus folyóiratát
szerkesztő magyar művészettörténész, Kállai Ernő
A Bauhaus tíz éve című írásában érzékeltetni, hogy
a Bauhaus fennállásának első évtizede alatt milyen
általános vélekedés alakult ki az iskola által teremtett esztétikai nyelvről, amelynek legfőbb jellemzői a
célszerűség, az egyszerűség és a korszerűség voltak.
Kállai kérdése arra irányult, hogy létezhet-e, létrejöhet-e egyáltalán egy egységes Bauhaus-stílus. A válasza az volt, hogy igen, de amit ennek gondolunk, az
nem más, mint puszta formalizmus, egy olyan hibrid
kifejezésmód, ami „sem [nem] érzelmileg lendületes
és szabad, mint a művészet, sem pedig egyértelműen
pontos és szükséges, mint a technika.”
A nemzetközi stílus vagy „International Style”
annak köszönhette a nevét, hogy egy mindenki számára érthető és az igényekhez alkalmazkodó, globálisan érvényesíthető építészeti nyelvet dolgozott
ki. Az 1928-ban alapított CIAM, a Modern Építészet
Nemzetközi Kongresszusa által megfogalmazott

elképzelések felhasználták ugyan a Bauhaus funkcionalista szemléletét, a nemzetközi stílus esztétikáját mégsem lehetett egyenes ágon Walter Gropius
programjából levezetni. Breuer Marcell írja a
Fémbútor és modern tér című 1928-as dolgozatában
az általa tervezett csőbútorokról, hogy „»stílustalanok«, mivel semmilyen szándékolt formálást nem
kell közvetíteniük céljukon és az ahhoz szükséges
szerkezeten kívül.” Ez alapján könnyen levonhatjuk a konklúziót – az ökonomikus formaadáshoz
nem társítható önálló stíluskategória. A forma pontosan az, amit látunk. Önmaga tükörképe. Nem
akar nála se több, se kevesebb lenni.
„A Bauhaus tárgya nem az volt, hogy népszerűsítsen valamilyen »stílust«, rendszert vagy dogmát, pusztán az, hogy egyszerűen a formatervezés
újraélesztését szolgálja” – írja 1935-ben megjelent
memoárjában az iskolát alapító Walter Gropius.
Úgy vélte, hogy a Bauhaust stílusnak nevezni hibás
elképzelés, hiszen ha így tennénk, akkor annak az
akadémikus felfogásnak a csapdájába esnénk, aminek a felszámolására a száz éve, 1919-ben elképzelései szerint megvalósított kísérlet irányult.
Bizonyos, hogy a Bauhaus módszertani alapvetéseit soha nem lehetett egységes keretbe foglalni. Amikor 1965-ben Kepes György a világ egyik
legjelentősebb műszaki egyetemén, az MIT-n
(Massachusetts Institute of Technology) újra kívánta éleszteni a Bauhaus célkitűzéseit, tervét
megosztotta Sibyllel, Moholy-Nagy László özvegyével, aki szemére vetette, hogy a Weimarban

Horváth Lóczi Judit: Precious Time II., 2018, sarokmű, MDF-lap, fa, akril, 60x50x25 cm. forrás: vasarely múzeum
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tőle családja, hogy mi a kedvenc színe. Csak később tudatosult benne, hogy a sokszínűség, amire itt utalt, később az általa létrehozott Bauhauspedagógia egyik legfőbb jellemzőjévé vált. Ennek
a tarkaságnak a létrejöttéhez, amit a művészeti
ágak Gesamtkusntwerk-szerű összjátéka és az
iskolán belüli szemléletek polaritása deklarált,
szükség volt arra, hogy az üres papírlaptól, a csupasz vászontól, a kitöltetlen tértől, a tiszta fehértől
kezdjék el a munkát. A Bauhaus felismerte, hogy
„a nulláról kell elindulni”, ami nem jelentett mást,
mint azt, hogy alapjaiból kell egy új világot alkotni.
„Romboljatok, hogy építhessetek, építsetek, hogy
győzhessetek!” – hangzott Kassák Lajos felszólítása
(MA, 1922. október 15).
A gropiusi „új egység” – a művészet és a technika
szintézise – az architektúrát vette alapul, belőle vált

levezethetővé az alakítás, a design, a „Gestaltung”
minden lehetséges műformán belül érvényesíthető
változata. A forma anatómiája, a kompozíció szerkezetének, geometriájának tanulmányozása, a tér egymáshoz viszonyuló elemeinek „grammatikájából”
szerveződő képalkotó nyelv elsajátítása a Bauhaus
korai, romantikus-expresszionista szemléletét követően 1923-tól vált meghatározó gyakorlattá az
iskolában. A holland De Stijl és az orosz konstruktivizmus formai-esztétikai repertoárjának átvételével megalkotott új program kidolgozásánál jelen
volt Weimarban az a Bortnyik Sándor, aki 1928-tól
Műhely néven egy „magyar Bauhausnak” is nevezett, az alkalmazott grafikára és a formatervezésre
összpontosító magániskolát hozott létre Budapesten,
valamint több, Pécsen vagy környékén született
– és a Bauhausban a németek után a legnagyobb

Kassák lajos: ma, 1922. október 15. forrás: kassák múzeum

Gáspár György: Torn. 2019, üveg. forrás: vasarely múzeum

alapított iskola programját lehetetlen a jelenben aktualizálni. Válaszlevelében Kepes a következőképpen reagált: „Nem teljesen értem, hogy mit értesz
»Bauhaus-program« alatt. Gropius tantervét? Kleeét? Kandinszkijét? Moholy-ét? Albers-ét? Ahogy én
látom, a Bauhaus abban a kísérletben volt érdekelt,
hogy a (huszadik) század elején féktelenül háborgó
centripetális erőket a centrifugális erőkkel összebékítse. Ebben az értelemben kiállok a Bauhausprogram mellett, jóllehet azzal a tudattal, hogy az
állapotok időközben megváltoztak, és a problémák
is mások, és emiatt az együttműködés módszerét
újra kell gondolni és újra kell strukturálni.”
Ami mondandója konklúziójaként Kepes érveléséből kitűnik, az a kollaborációra, vagyis az
együtt alkotásra épülő munkamódszer. „Az iskolákat újra a műhelyeknek kell felváltania” – írja
Walter Gropius 1919-ben, a Bauhaus első kiáltványában, mely a céhek működési modelljét követő
középkori Bauhütték mintájára kívánta új alapokra
helyezni a művészeti oktatást. Ebben a konstellációban mester és tanítvány, művész és technikus
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között minden hierarchikus különbség elvesztette
jelentőségét. A Bauhaus egységes arculata tehát a
legkülönbözőbb szemléletek közösségét feltételezte, egy olyan eszményi rendszert, aminek a hatékonyságát a polaritások szimbiózisa tette lehetővé
éppen úgy, ahogy az a Bauhaus a fa évgyűrűivel
ellentétes irányban, vagyis kívülről befelé növekvő
skálán elhelyezett tanegységekből álló tantervében
megfogalmazódott. Az előkészítő kurzus úgy próbálta megértetni az univerzum működésének rendjét, hogy az anyagok, formák és színek ellentétpárjaiból szervezett komponálásra irányította a diákok
figyelmet. Ez az egymásnak diametrálisan megfeleltetett szemlélet az iskolában tanító professzorok habitusában is megnyilvánult. A Bauhausban
többször megforduló múzeumigazgató, Alexander
Dorner egyik jegyzetében például arról tesz említést, hogy Klee gyökeres ellentéte Albers-nek. Míg
az első a „fennköltek”, addig a másik a „geometrikusok” táborának élharcosa.
„A tarka” – jelentette ki Walter Gropius ifjú
korában, amikor egy alkalommal megkérdezte
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kontingenst alkotó – magyar művész (diák és professzor). Köztük volt a KURI-manifesztumot (1922)
jegyző Molnár Farkas, Weininger Andor, Stefán
Henrik, Johann Hugó, Čacinovič Lajos, ezenkívül
Breuer Marcell és az egészet átforgó elméletté gyúró
Moholy-Nagy László. Az azonos minőgében, de tetszés szerinti példányszámban gyártható multiplika
ötlete, melynek gyakorlatra való átültetésére először
az 1925-ben alakult Bauhaus G.m.b.H. tett kísérletet,
harminc évvel később Victor Vasarely „plasztikai
ábécéjében” konkrét alkotói módszerré vált.

Végső soron Moholy-Nagy Lászlónak volt köszönhető, hogy Bortnyik Sándor és Kassák Lajos
szovjet-orosz átvétellel, Ljubov Popova „festői
építészetének” átértelmezésével 1922-ben megfogalmazott és a nemzetközi konstruktivizmus
kiindulópontjaként tekintett „képarchitektúra”
mint „kollektív forma” felhasználásra került
a Bauhausban folytatott formatani kíséreltek
módszertani megújítása során. (Kassák Lajos:
Képarchitektúra, MA, 1922. március 25.) A manifesztumot Kassák egy évvel korábban, 1921-ben

külön füzetben, Képarchitektúra-manifesztum
címmel a Horizontban is közreadta. Részben ennek
a pragmatikus reformnak volt köszönhető, hogy a
művész-tervező helyét a korábbiaknál jóval ös�szetettebb problémákkal foglalkozó koordinátor-
designer váltotta fel, és előtérbe került a művész
társadalomba való integrálásának problémájával
való foglalatosság. A közösség számára termelő művészetbe vetett hit, az iparral való szoros együttműködés merkantil szelleme egyre tudatosabbá vált a
diaszpórában működő Bauhaus-iskolák, különösen

az esztétikai formalizmus és az autonóm alkotás
idealizmusát még őrző Black Mountain College
létrejötte után felállított utódintézmények működésében, a chicagói New Bauhaus/School of Design/
Institute of Design, vagy az ulmi Hochschule für
Kunst a pragmatikus tárgytervezést népszerűsítő
és a tömegcikkek gyártására összpontosító szemléletében. A műhely, a műterem és a stúdió tereit
tehát fokozatosan a laboratórium vette át.
„Nehezebb egy kiváló minőségű széket tervezni, mint egy másodrangú festményt pingálni – és

moholy-nagy László: A nagyváros-dinamikája. forrás: kassák múzeum
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sokkal hasznosabb” – fogalmazott Alfred H. Barr, a
New York-i The Museum of Modern Art igazgatója
1938-ban a Bauhausról rendezett első amerikai kiállítás katalógusában, érzékeltetve, hogy az iskola
által kidolgozott esztétikai nyelvben az arányok, a
megmunkálás minősége, az anyaghasználat éppolyan lényeges, mint pusztán az optikai sajátosságok alapján megfogalmazott értékítélet.
A magát a Bauhausban folytatott kísérletekből
származtató geometrikus absztrakció, mely magában foglalta a látás archaikus formáinak felszámolását és a képmező tér-idő folyamatainak és ritmikai

összefüggéseinek tanulmányozását, az 1960-as
évek második felében talált folytatásra a magyar
neoavantgárdhoz tartozó művészek (részben a
Zuglói Körből alakult Pesti Műhely alkotóinak, köztük Bak Imrének, Fajó Jánosnak, Nádler Istvánnak,
Deim Pálnak, Hencze Tamásnak), illetve Maurer
Dórának, Gáyor Tibornak, Keserü Ilonának, valamint Lantos Ferencnek és a Pécsi Műhely művészeinek körében, melynek szellemi öröksége a 2007ben alakult Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület
több generációt felölelő tagjainak munkásságában
egészen máig nyomon követhető. Az N. Mészáros

SAXON Szász János: Négy kis kocka a nagy körül. 2015. forrás: vasarely múzeum

Náfrádi Márta: Női ruha körből. forrás: vasarely múzeum

Júlia és Prosek Zoltán által rendezett kiállítás a
Bauhaus elementáris gondolkodását követő hazai
konstruktív és strukturális művészeti törekvések
ismeretlen recepciótörténeti hosszmetszetét, rejtve
maradt hagyatékát, lappangó, csak látens módon
jelentkező példáit sorakoztatta fel. Egy egységes
Bauhaus-stílust közvetítő kiállítást láthatunk itt?
Aligha. Ami viszont közös ezekben a tárgyakban,
hogy külön-külön és egymással párbeszédet folytatva, az élet egészére kiterjeszthető művészet eszméjét közvetítik. Saját olvasatom szerint a Bauhaus
valódi célja ugyanis abban állt, hogy a technológia
humanizálása által tárja fel előttünk az élet belső
gazdagságát.
Idézzük most fel újra Walter Gropius gyerekkori kijelentését: „bunt ist meine Lieblingsfarbe”
(„A tarka a kedvenc színem”). A szűk családon kívül csak néhány művészbarát volt jelen, amikor
Gropius halálos ágyán feküdt 1969 nyarán egy bostoni kórházban. Beszélni már nem tudott, vagy
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akart, de szemével jelzett, hogy tudatában van annak, amit cselekszik. Elfordult az ágyban, tekintetét az ablak felé emelte, kezével a párkányra mutatott, ahol egy vázában néhány szál frissen vágott
virág díszelgett. Ez volt az egyedüli szín a fehérre
meszelt kórházi teremben. Gropius mosolyra húzta
a száját, és amíg vendégei mellette voltak, nem vette le a szemét a tarkán díszelgő virágról. Nem tudni, mi járt a fejében ekkor, de talán kimondatlanul
is utalni próbált az általa kigondolt és ekkor már az
egész világon elterjedt Bauhaus-eszme örökségére,
melynek legfontosabb üzenetét – ahogy a Scope of
Total Architecture című 1956-os írásában megfogalmazta – az „élettel szemben tanúsított új magatartás” jelentette.

A szöveg a Vasarely Múzeumban megrendezett
Bauhaus 100–OSAS című kiállítás megnyitóján,
március 13-án elhangzott beszéd rövidített változata.
(A szerző művészettörténész, a Vasarely Múzeum igazgatója)
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Állandóan úton lenni: az ember azt gondolná, hogy
keresi, illetve meg szeretné találni azt a helyet, ahová hazatérhet, ahol otthon van.

s z ín

K A PA S ZKODNI A S ŰRŰ P IL L A N AT OK B A

A vágy a hazatérés, az állapot pedig a folyamatos
úton levés.

B esz é lg e t és Pa p p Já n o s sz í n és sz e l

Sok helyen csak úgy emlegetik: a vándorszínész. S valóban, Papp János életének fontos része a túrázás, a hosszú gyaloglások. Úti élményeiről számtalan önálló estjén mesélt már az Óbudai Társaskörben is, vándorlásairól útikönyvek is
megjelentek. Színházat és költői versenyt csinált Aquincumban, szaval, játszik, jótékonykodik, szívében óbudai.

Négyéves korában költöztek Niklára, ahová – az
ön szavaival élve – „gyüttmentként” érkeztek. Lehet, hogy ez a fajta „gyüttmentség” mindig önben
maradt, és ezért igyekszik állandóan beilleszkedni, beolvadni?
Lehet. A gyermekkor alapvetően meghatároz minket.
Én Somogytarnócán születtem, ami a Dráva Parttól
mintegy öt kilométerre fekvő kis falu. Ma már a várossá lett Barcshoz csatolták, így városi szülött lettem
anélkül, hogy az akartam volna lenni. Onnan valóban négyéves koromban költöztünk Niklára.
A kitelepítések miatt?
Ez érdekes történet. A határsávban laktunk:
Jugoszlávia, Tito, láncos kutya. Nem volt biztonságos ott maradni, hiszen apám Horthy hadseregében
volt hivatásos katona, altiszt. Onnan el kellett menni, még mielőtt kitelepítenének bennünket. Anyám
kapott valami információt a barcsi tiszti főorvostól, hogy jobb lenne, ha minél előbb elköltöznének.
Anyámnak két szülésznői állást is kínáltak. Egyet
Niklán, egyet Segesden, és anyám Niklát választotta. Így lettem niklai: anyám döntése meghatározta
az életemet.
Miközben az édesanyjával elég konfliktusos volt
a kapcsolata.

Egy japán túrán. Fotó: papp jános családi gyűjteménye

Igen. Az is egy külön történet... A niklaiság azért meghatározó dolog volt. Niklától kilenc kilométerre van
a járási székhely, Marcali, ahová aztán később gimnáziumba jártam. Somogytarnócáról ment a vonat,
és vitte a holminkat Marcaliba. Egy nyitott vagonban
utaztunk. Még ma is előttem van az elsuhanó táj, miközben én egy mosóteknőben fekszem, és nézegetem
a nővérem rajzos füzetét. A nővérem kilenc évvel idősebb nálam, ő akkor már 13 éves nagylány volt, az általános iskolát Niklán fejezte be. Anyánknak nagyon

könnyen eljárt a keze. Magyarul, gyakran kikaptam
tőle, sokszor megvert. De a nővérem mindig megvédett. Az én drága nővérem, aki hála istennek még
mindig nagyon jól van. Kaposváron él, és ez a gyermekkori kötődés, hogy ő a nagylány, s engem, akit
sokat vertek, megvéd, máig megvan.
Egy kicsit az anyai szerepből is átvett az ön életében?
Igen. Ha már itt tartunk, ezt az anya-történetet az
El Caminóról szóló útinaplómban megírtam. Igazából az anyámmal való történetet két nagy gyaloglás alatt, az El Camino, illetve a lappföldi gyaloglás
alatt próbáltam helyretenni magamban. Megértettem, hogy anyám miért volt olyan.
Miért volt?
Nagyon fiatalon, 19 évesen tragédia érte: az első férje halála, aki rögtön a háború elején, még 1939-ben
aknára lépett, és meghalt. Anyám ottmaradt özvegyen egy kislánnyal – a nővéremmel. Az első férje
akkora szerelem volt, hogy… Egy nagygazdának
volt a fia, anyám meg egy szegény suszter lánya, s
amikor összeházasodtak, a fiút kitagadták. Hatalmas szerelem volt, és az elvesztése miatti fájdalmát
anyám egy pillanatig nem tudta letenni. Kilenc
évig élt özvegyként, akkor jött haza apám a francia hadifogságból. Találkoztak, és megszólalt a vér
szava. Nem is tudom másképp mondani. S én szinte
kéretlenül jöttem a világra.
Édesapja és édesanyja között nagy volt a szerelem?
Apám nagyon szerette anyámat, és mindent elviselt, ami anyám fájdalmából fakadt.
Tehát édesanyja – a fájdalma miatt – tulajdonképpen mindenkit büntetett maga körül?
Ha nem is tudatosan, de… biztos, hogy nem tudatosan.
Édesapja tudott róla, hogy anyukája időnként
megüti önt?
Persze.

23
szín

És tett ellene valamit?
Amennyire tudott, óvott. Meg szólt az érdekemben,
de hát egy könnyen eljáró kéz…
Ám a nővére mégis sokkal inkább meg tudta védeni.
Ő már nagylány volt. Meg nyilván abból a nagy
szerelemből született. A lényeg, hogy amikor apám
meghalt, másnap reggel az összes apámhoz kapcsolódó tárgy, oklevél a falon, képek, vázák, mind
eltűntek, és az anyám éjjeliszekrényére odakerült
az első férjének a képe. Már másnap…

Azt is mondta, nagyon sok mindent elkövetett,
hogy színészi pályája ne sikerüljön olyan jól. Miért?
Magam ellen vétettem. Nem voltam elég tudatos,
elég elszánt, elkötelezett. Ha sorrendet állítanék föl,
hogy mi volt fontos az életemben, a színészet nem
volt olyan fontos.
Mi volt az?
Minden más.
Mint például?

Ezt miként élte meg?

(Nevetve válaszol) Futni a lányok után! Az fontosabb volt.

Ha szabad ilyet mondani…

Aztán?

Szabad.

Aztán, hogy magamat megtaláljam.

Ezt máig nem tudtam megbocsátani neki. Mindazzal együtt, hogy megértettem. Én értem őt. Csak
megérteni lehet, megbocsátani nem. Azt, hogy az
ember milyen lesz aztán, felnőttként, ezek a dolgok, például az anyámmal való viszony nyilván
meghatározzák.

Sok időbe telt?

Miként vitte tovább?
Úgy, hogy – nagyon egyszerűen fogalmazok – én
nem tudok jól szeretni. Nagyon tudok szeretni, de
nem vagyok képes kimutatni.
Ez egyfajta szemérem, vagy nem tanulta meg az
anyukájától?
Nem tanultam meg, nincs rá mintám.
Szeretné tudni?
Most már nem. A szeretteim – a feleségem, a gyerekeim, az unokáim – már tudják, milyen vagyok.
Mindannyian tisztában vannak vele, hogy milyen
mélyen szeretem őket. S a látványosságot nem kell
erőltetni, nem kell azt már megtanulni. (Elneveti
magát.)

Nagyon. Hosszú-hosszú évtizedek mentek a lecsóba. Persze ez sem igaz így, mert közben műveltem
és szerettem a pályámat.
Ami, mondhatjuk, hogy a templomban kezdődött? Ott volt egy lelkész, aki kiválóan tudott szónokolni.
Igen, ő egy minta volt. Az egyik legjobb fellépőhely
a templomi szószék, és nekünk volt egy olyan papunk Niklán, aki…
Aki – mint valahol mondta – nem volt hiba nélkül
való. Ezt miért volt fontos megemlíteni?
Mert a habitusa…
Lobbanékony volt?
Igen, de tőle csak jót kaptam.
Ha nagyon tiszteli, ugyanakkor hozzáteszi, hogy
nem volt hiba nélkül való, akkor mégsem volt tökéletes ideál.

Ő nem volt ideál.
Voltak mások?
Mindenkinek volt hibája. Nem voltak makulátlan
tanítóim, makulátlan barátaim, makulátlan felnőttek, akik mellett fölnőttem, akiktől kaptam. Senki
nem volt makulátlan.
Fontos lett volna, hogy legyen?
Nem biztos, hogy nekem kellett volna valami makulátlan minta. Ennek mindig ellenálltam.
Miért?
Érdekes, erről még nem beszéltem soha senkinek.
Amikor azt mondták az iskolában, hogy válas�szunk példaképet magunknak, én nem tudtam és
nem akartam. Ellenálltam a példaképválasztásnak.
Mint aztán később ki is derült, hogy nincs makulátlan ember. Dobó István se volt makulátlan, aki Eger
várát megvédte. Utána nem véletlenül került börtönbe. A Habsburgok által küldött pénz valahogy
kézen-közön elfolyt. Nincs makulátlan példakép.
Óbudához nagyon sok szállal kötődik. Vándorszínész estjeivel évek óta rendszeres fellépője
például az Óbudai Társaskörnek. Mondják, ezzel
műfajt is teremtett.
Igen, ezt Merényi Judit, az Óbudai Társaskör megálmodója mondta nekem. Mérhetetlenül boldoggá
tesz, ha ez valóban így van! Az utazásaim rengeteget
adtak nekem, minden út gazdagabbá tesz és tanít.
Önálló estjeimen próbálok ezekből az élményekből
– más irodalmi műveket is segítségül hívva – valamit visszaadni a közönségnek. Emlékezni kell saját
gyermekkorunkra, amikor még hagytuk magunkat
elvarázsolni. Amikor még tanulni akartunk, nyitottak voltunk, habzsolni szerettük volna az életet.
Akkor még reméltünk és bíztunk. Minél tovább meg
kell őrizni magunkban ezt a fajta gyermekiességet,
a gyermekkor boldogabbik részét – mert természetesen annak is vannak, lehetnek szomorú részei. De
a felhőtlen részét tovább vinni, és így élni akár halálunk pillanatáig: ez hatalmas gazdagság.

Óbudához kötik az Aquincumi Nyári Játékok is,
amelynek művészeti vezetőjeként tevékenykedik
idestova két évtizede.
Az Aquincumi Költőversenyen poéta barátaim egy
általam megadott témára időmértékes verselésben
írnak, tehát gúzsba kötve táncolnak. Ha ezeket az
itt született műveket egy antológiában összegyűjtenénk, nagyon jeles darabja lenne költészetünknek.
Ha már több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényekről beszélünk, ott a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok is, ami – ha jól tudom – 34 éve megy.
1985-ben indult, és soha nem mulasztottam el
egyetlenegyet sem. Kezdetben 1200 nézőnk volt,
ma 30.000-es számokról beszélhetünk.
Vezet beszélgetős esteket is, melyek bevételét jótékony célra fordítják.
Már huszonnégy művész volt beszélgetőtársam a
Miklós téri iskola gyerekei javára megtartott interjúknak. Sokat gondolkodtam ezen, hogy miért van
bennem ez a caritas. Ösztönös.
Önnek a helyek szelleme, szellemisége is nagyon
fontos.
Nem véletlenül szeretem annyira Óbudát. Ahogy
Nikla szellemisége máig érvényes bennem, úgy
Óbudának is olyan gazdag a szellemisége – beleértve Aquincumot, a Fő teret, ahol most ülünk éppen,
az egykori Lóvasutat, a „Jöjjön ki Óbudára egy jó
túrós csuszára” világáig. És ezt nem tudják a lakótelepi panelházak sem elrontani. Ezek a panelházak már rég nem lesznek, amikor az előbb említett
szellemiség még mindig itt lesz Óbudán. Niklához
természetesen Berzsenyi szellemisége kötődik, s ez
áthatotta az életem. A Berzsenyi-estem címe: Ember voltam, csak gyarlóság létem fényes bélyege.
Ebben is benne van, amiről az előbb beszéltünk.
Az Életfilozófia című versében van ez a sor: „Ember
voltam”. Röviden ez a címe. Berzsenyi ember volt, ő
sem volt makulátlan. Így áll össze valahogy a kép, és
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Ádám Ottó, a Madách Színház egykori igazgatója,
rendezője mondta, hogy a tehetség állapot. Ha tehetségesek vagyunk, akkor jó állapotban vagyunk.
Hogy ez az állapot miként születik meg, vagy men�nyire idézhető föl, az szinte hasonlít a szövegtudásra. Mondok rá egy példát. A főiskolai felvételire
megtanultam falusi gyerekként – nem is értem, hogy
választhattam az anyagok közé – Gregory Corso, a
beat-nemzedék nagy zászlóshajója Házasság című
versét. Tíz perc folyamatos szöveg, nyilván nem hallgatták végig. Nem kérték, kész, nem volt rá szükség.
Harminc év eltelt, amikor csináltunk egy estet, aminek a Boldog Sziszüphosz címet adtam.
Camus után?

korok fesztiválja a flórián téri aluljáróban. Fotó: Antal István

jó, hogy beszélgettünk arról, milyen is, amikor az ember kap valamilyen mintát. Talán az, hogy láttam, az
én szeretett és becsült embereim sem makulátlanok,
óvott meg később sok-sok csalódástól. Ezt így csak
most fogalmazom meg… Amúgy nem voltam tudatában. Sok bennem az ösztönös. Ugyanakkor igen erős
az önkontroll is. Nagyon figyelem magamat. A túl
erős önkontroll színpadon nem mindig biztos, hogy
hasznos. A legboldogabb pillanataim színpadon akkor voltak, amikor az önkontroll elment.
Milyen érzés volt?
Nagyon jó! Olyan, mint a hegyi mámor, amit volt
szerencsém megtapasztalni.
Az hasonló, mint búvároknál a mélységi mámor?
Azt hiszem. A hegyi mámornak van egy súlyosabb fokozata, amikor jön a fejfájás, hasmenés,

hányás, rosszullét, az nem jó. Az enyhébb változat viszont, amit valószínűleg az oxigénhiány
okoz, olyan, hogy az ember egyszer csak nem tud
uralkodni az ösztönein, lerázza a láncait, és elszabadul. Ömlik belőle az érzés, miközben tudatában van annak, mi történik vele, annak, hogy
ő most a hegyi mámor állapotában van. Tudja, és
közben mégsem tud uralkodni magán. A színpadon is tudom, hogy nem Petrucchio vagyok vagy
III. Richárd, vagy Macbeth személyesen. Tudom,
de elönt, és hagyom elszabadulni a benső, ösztönös, tudatalatti dolgokat. Na, ezek azok a pillanatok, amikor… Sokszor nemcsak szerepben, de
versmondásnál is adódnak ilyen áldott pillanatok. Egy kezemen meg tudom számolni, mikor
voltam ennyire jó.
Az ilyen pillanatok függőséget okozhatnak, hogy
az ember újból átélhesse őket. Egy-egy ilyen
csúcs után hogyan tovább?

Igen, a Camus-esszé, hogy boldognak kell elképzelnünk Sziszüphoszt a csúcsokért folytatott küzdelemben. Arra gondoltam, hogy a boldog Sziszü
phosz maga az ember, ahogy mind görgetjük
fölfele a követ, ami állandóan visszahullik. Tehát az
emberéletet kellett belesűríteni ebbe a válogatásba,
és akkor a szerelemről is kellett beszélnem, aminek
egy fantasztikus megközelítése Gregory Corso Házasság című verse. Harminc év után elővettem a tíz
perc hosszúságú verset, ötször elolvastam, és újra
tudtam. Mert valahol elraktároztam, mint ahogy az
állapotokat is elraktározza az ember, és ezeket elő
lehet hozni, föl lehet idézni.
Térjünk még vissza kicsit Sziszüphoszhoz! Ahhoz a küzdelemhez, ahogy folyton görgeti a sziklát, és ennek sosincs vége, hiszen a szikla mindig
visszagurul. Ön is állandóan görgeti azt a bizonyos sziklát, ami folyton visszahull, miközben
keres tovább. Mondta, hogy a tehetség egy állapot: az úton levés is egy állapot. Nem biztos, hogy
össze kell ezeket vonni, de…
Nem vagyok vallásos, de amikor Jézus azt mondja,
hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az körülbelül az, amit gondolok. Messzemenően értem,
érzem ennek a Jézus nevű, egykor élt csoda-embernek ezt a gyönyörű gondolatát. Ő nem véletlenül
volt akkora hatással a tanítványaira, nem véletlenül
lett olyan hatással az emberiség történetére. Hihetetlenül erős, hogy én vagyok az út, az igazság és az

élet. Az életnek mindig keressük az értelmét, aztán
rájövünk, hogy nincs. Utána megint megpróbálunk
keresni egy másik kapaszkodót, hogy igenis van értelme. Aztán megint rájövünk, hogy nincs.
De akkor mi van az okokkal és az okozatokkal,
azzal az iszonyatosan izgalmas logikával, ami
sokszor csak visszatekintve látszik, úgy nyer értelmet az egész? Olyankor mégiscsak létezik az
út, ami hozzád vezetett, ahogy Csukás István is
írja versében.
Harmadikos gimnazistaként több napos tanulmányi kiránduláson voltunk Budapesten, és egyik este
a Vígszínházban megnéztük Csiky Gergely Udvari
kaland című darabját. Várkonyi Zoltán rendezte. Ekkor mondtam ki először hangosan, hogy jelentkezni fogok a főiskolára. Kimondtam a mellettem ülő
osztálytársamnak, hogy színész akarok lenni, hogy
„majd egyszer nekem is így tapsolnak”. S mi történt?
Egy év múlva Várkonyi osztályába vettek föl, és először a Vígszínházban mentem tapsra. Mi ez, ha nem
az ok-okozat összefüggése a kauzalitás elve szerint?
Ennek következnie kellett! Ahogy valami okká válik, a következő okok okozata lesz. Ez így megy.
Az imént mondta, hogy egy kezén meg tudja számolni, hányszor volt igazán jó a színpadon. Valahol azt is említette, hogy nagyon sok jó tanítóval
találkozott, viszont nem volt meg az életében az a
bizonyos rendező, aki pedig kell egy színésznek.
Így van. Erre nem figyeltem oda. A főiskola után a
Madách Színházhoz kerülve Vámos László embere voltam. De ennek akkor nem voltam tudatában.
Csak sokkal később értettem meg. Alakulhatott
volna másként is, ha hamarabb megértem Vámos
egy tekintetét.
Melyik tekintetét?
A kórházban láttam utoljára apámat. Mentem ki a
kórteremből, és amikor visszanéztem az ajtóból, ott
állt. Éppen öltöztették, s ahogy akkor az apám utoljára rám nézett, pont olyan volt Vámos tekintete is
a húszéves főiskolai osztálytalálkozón. Vámos már
tudta, hogy rákos. Én akkoriban éppen egy kemény
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unicum-sörös időszakot éltem, és amikor ő átnézett
hozzám, azt mondta a tekintete: „Fiam, ne csináld!”
Igen, ha hamarabb megértem, hogy Vámos ilyen
mélyen szeret engem, akkor talán tudtam volna
viszonozni. Jobban tudtam volna rá figyelni, meghallgattam volna, mit tanácsol. De ez már… veszett
fejsze nyele.
Tehát valószínűleg Vámos lett volna az a bizonyos rendező?
Igen, de ez nem tudatosult. Nem lett belőle erős, alkotói kapcsolat. Falusi gyerekként kerültem a főiskolára, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenféle
színházi kötődés nélkül. Nikla olyan falu volt, ahol
nemcsak az iskola diákjai, hanem még a felnőttek
is minden évben csináltak színházi előadást, és én
abban szerepeltem. Tehát már meg voltam fertőzve,
de a profi színházhoz nem volt közöm, amíg föl nem
vettek a főiskolára. Ahol viszont az osztálytársaim
már egytől-egyig rég tudatosan készültek a profi
színházra. Én meg csak belecsöppentem. Nagyon
kevésnek éreztem magam hozzájuk képest. Mondta
Vámos, csak én nem figyeltem rá, hogy „Magának ne
legyen kisebbségi érzése. Amit maga hozott onnan
Nikláról, az is van olyan értékes!” Csak nem értettem meg. Nem voltam elég büszke és rátarti és elégedett és nagyképű, nem tudom micsoda, amilyennek
egy kezdő, elszánt színészpalántának lennie kell.
Tele voltam kisebbségi érzéssel, félelemmel, hályogkovács módjára próbálkoztam.
Úgy tudom, az osztálytársai segítették.
Igen, mi nagyon jó osztály voltunk.
A főiskola is egy út, aztán eljutott különböző
színházakba, de igazából sehol sem táborozott
le véglegesen, úton volt, ment tovább. Talán most
a Centrál Színház egy hosszabb állomás. Mi az,
amit meg akart tanulni ezeken az utakon?
Színésznek lenni közlésvágyból fakadó szereplési vágy. Nyomot hagyni, közölni a világgal valamit, amiről úgy hiszem, egyedül én tudok. Mint
Karinthy Előszó című versében, hogy „Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek.”

Mi az, amit ön tud?
Mit tudom én?! (nevet) Azt hiszem, nagyon fontos,
amit tudok, aztán elmondom, és kiderül, hogy nem
annyira fontos, meg már rég elmondták mások, én
viszont most másként mondom meg.
Az a lényeg, hogyan mondja?
Az a fontos, hogy miként. Erre is mondok egy példát. Az első világháború befejezésének századik
évfordulóján mindenütt ünnepségek lesznek. Hősi
emlékműveknél mondok verset, három helyen is.
Van, ahol kimondottan kérik Gyóni Géza Csak
egy éjszakára… című versét. Régen megtanultam
ezt a verset, és mondtam is sokáig – rosszul. Azért
rosszul, mert nem értettem meg, nem fejtettem
meg, nem dolgoztam föl az első versszakot, ami
így szól: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára: Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;” – Ha úgy
mondod, hogy nem veszed figyelembe a gondolatjelet, akkor a pártoskodók nem felejtenek. Mi van?
A pártoskodók nem felejtenek a lövészárokban?
A titok, a helyes megfejtés kulcsa egyetlen aprócska írásjel, egy gondolatjel. „Csak egy éjszakára
küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára! Akik fent hirdetik, hogy…”
– gondolatjel! Azaz: ki sem mondom, hogy mit
mondanak a bennünket a frontra küldő pártoskodók. És mi, mi nem felejtünk, itt a lövészárokban,
„Mikor a halálgép muzsikál felettünk”! Ezt föl
kell dolgozni, és meg kell mutatni. Azt, hogy „mi
nem felejtünk”, nem a pártoskodó mondja, hanem
a lövészárokban lévő. Ennyi. Nem lehet megúszni, hogy elemezzem a verset, megértsem, és csak
utána jön az átélés meg a színészi eszközök, hogy
miként tudom én ezt közölni a közönséggel. Húsz
évig tanítottam a rádió gyerekstúdiójában, és igazából csak ezzel foglalkoztam. Mit mond, miért
mondja, s abból egyenesen következik az is, hogyan mondja. Életem egyik legértékesebb darabja
ez a húsz év tanítás.
Van olyan hely, ahol otthon van, ahová megérkezett? Vagy ma is csak az úton érzi otthon magát?

Jékely Zoltán oroszlánok aquincumban
című darabjában, 2016. Fotó: Antal István

Ez szerintem nem múlt el. Az én életem ilyen. Persze jól érzem magam Pilisborosjenőn, jól érzem magam a Centrál Színházban, jól érzem magam a családdal, de olyan fajta megnyugvás, megbékélés…
Szóval az erdőben jobban érzem magam.
Mi van az erdőben, amit ott megtalál?
Az élet, ami egy folyamat.
És soha nincs megállás?
És soha nincs megállás. Nagyon jó állapot az élet,
tehetséges állapot, s az erdő ezt tudja. A tavaszi
rügyezéssel, a nyáron hozott terméssel, az ősszel lehulló levelekkel, a hó alatt szunnyadó élettel. Tudja
az erdő, tudja a természet. Azt, amit mi emberként
néha olyan tehetségtelenül csinálunk. Ezt az életet.

Gyakran olyan tehetségtelenek vagyunk. Az erdő
tehetséges. Erről soha nem beszélgettünk volna, ha
maga nem kérdezi… Még egyszer elmondom, hogy
rögzítsem: mi, emberek sokszor nagyon tehetségtelenül élünk, az erdő meg mindig tehetségesen.
Tudja, épp Pilisborosjenőn csináltam a Vándorszínész mesél című összeállítást, ami az Útinaplók
egy-egy részletéből áll. Van benne egy kis Korzika,
El Camino, Japán, Lappföld, Peru, satöbbi. Amikor
válogattam a szövegeket, egyszer csak látom, hogy
évekkel ezelőtt megírtam, ami most, pár héttel ezelőtt megtörtént. A hetvenedik születésnapomra
kaptam a fiamtól egy tölgyfát, el is ültettük Borosjenő határában. Majd kap egy padot is, az lesz ráírva,
hogy „Vándorszínész pihenő”. A barátaimtól meg
kaptam egy forrást. A János-forrást a Kőhegy alatt,
újraépítjük, s oda kerül még egy tábla, hogy „Vándorszínész forrás.” S én valamelyik útinaplómban
évekkel ezelőtt megírtam, hogy lesz egy fa, elültettek majd egy csemetét, ott majd évenként összejöttök, meséltek rólam, aztán már az sem él, aki engem
valaha ismert, de még mindig összejöttök, meséltek
egymásnak, mert azok vagyunk, voltunk, amit
mesélnek rólunk: a mesékben élünk tovább. S ezt
valahogy megfogalmaztam még évekkel ezelőtt.
Tegnap, amikor ehhez a részhez jutottam, elszorult
a torkom. Majdnem úgy, mint most. Majdnem elsírtam magam… Ez ugyanolyan, mint amit meséltem,
hogy hol fognak engem majd először megtapsolni.
Ezek ilyen…
Sűrű pillanatok?
Igen. Sok sűrű pillanat mellett megyünk el, nem
vesszük őket észre. Ha egy kicsit jobban figyelnénk,
nyitottabbak és érzékenyebbek lennénk. Több ilyet
meg kellene élni. Szerencsés, akinek van néhány
sűrű pillanata az életben. Ha csak egy is akad, már
szerencsés. Úgy nem lehet élni az életet, hogy csupa
sűrű pillanat van, de kapaszkodni lehet beléjük.

CANJAVEC JUDIT
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L A S S Á N Y I GÁ B OR: A „S Ö T É T KOR” K INC SEI ÓBUDÁ N

Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki,
nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori
tulajdonosának annak az aranypénznek az elvesztése, amelyre tavaly ősszel bukkantak Óbudán az
Aquincumi Múzeum régészei. A tárgy különlegessége, hogy a városrész történetének egy olyan „sötét” korszakából származik, amelyről egyelőre csak
keveset tudunk.
Vámos Péter régész, az ásatások vezetőjének
beszámolója szerint az érmét egy, a San Marco utcában folyó feltáráson találták fémkereső műszer
segítségével. A telek, ahol most egy pincegarázsos
társasház épül, az ókori aquincumi katonaváros területén fekszik. Ezen a területen a Kr. u. II–III. században lakóépületek álltak egy közel négy méter
széles kövezett út két oldalán. A katonaváros jelentős részét a késő római korban elhagyták, a romok
között temető létesült, de az utat a Kr. u. IV–V. századig használták.
Az elhagyott római épületek fölötti rétegből került elő az aranypénz (solidus) is, amely II.
Theodosius (Kr. u. 401–450) keletrómai császár
konstantinápolyi pénzverdéjében készült. A Kr. u.
440-es években vert érme előlapján a császár portréja, hátoldalán a fővárost, Konstantinápolyt megtestesítő nőalak látható.
Ebben az időben a Kárpát-medence nagy része
már a hunok uralma alatt állt. Az egykori pannoniai provinciák jelentős részét a 430-as években kiürítették, és átadták a rómaiak az előretörő keleti
népeknek.

Erre a sorsra jutott Aquincum is, ahol a birodalmi katonaság az utolsó időszakban a mai Hotel
Aquincumtól északra, a Duna-parttal párhuzamosan húzódó erődben állomásozott. Az erőd környékén és az egykori katonaváros területén feltárt,
Kr. u. IV–V. századi temetőkben az utolsó évtizedekben már megtalálhatóak a késő római hadseregbe besorozott germán és más barbár származású harcosok és családtagjaik viseleti tárgyai.
A római adminisztráció és hadsereg kivonulásával természetesen nem néptelenedett el teljesen az egykor jelentős, stratégiai fontosságú
helyen épült település, de az itt maradt lakosság
csak kevés régészeti nyomott hagyott maga után.
Ezek közé a ritka leletek közé tartozik a most talált
aranypénz is.
A keletrómai udvar ugyanis évente jelentős
pénzzel és ajándékokkal vásárolta meg a békét a
hun uralkodóktól, Rugától, majd utódaitól, Attilától
és Bledától (Buda). Egy ilyen bizánci aranypénzben
küldött „adónak” egy részét találták meg 1963ban az Alföldön, Szikáncson. Az ottani, összesen
1439 db aranypénz túlnyomó többségét szintén
II. Theodosius császár korában verték.
Nem kizárt tehát, hogy az Óbudán talált érme
is egy ilyen konstantinápolyi „adóból” származik,
és talán egy, a hun seregben szolgáló harcos erszényéből eshetett ki. Egy hasonló arany solidus birodalmi vásárlóértéke a korban mintegy 320 liter gabona volt, egy lovas katonának ez az összeg 1,5 havi
zsoldját jelentette.

II. Theodosius keletrómai császár konstantinápolyi pénzverdéjében készült soldius. Fotó: Szilágyi Nóra

Bordázott falú ezüstkorsó a Kapucinus dombról
Fotó: aquincumi múzeum

A hun birodalom Attila halálát követő gyors
széthullása után (453–455) az egykori római város
különböző germán csoportok uralma alá került.
Markianosz császár a Dunamenti területet a keleti gótoknak adta át, akiket aztán az eredetileg a
Dunakanyartól északra fekvő területen élő germán
szvébek követtek.
Aquincumban az egykor masszívan megépített katonai létesítmények, fürdők és lakóházak
megroggyant tetetőkkel, hiányos ajtókkal, ablakokkal minden bizonnyal még többé-kevésbé
lakhatóak voltak, de az itt maradt és az újonnan
érkező kisszámú lakosság számára a rendszeresen
átvonuló barbár seregek folyamatos bizonytalanságot jelentettek.
A későrómai – koranépvándorlás-kori fémművesség egyik legszebb pannóniai példánya, egy
bordázott falú ezüstkorsó 1884-ben került elő a
Kapucinus dombon egy római kori ciszterna falából, egy tégla mögé rejtve. A birodalmi műhelyben
készült edényt szarvasfejek és növényi motívumok
díszítik, és minden bizonnyal egy V. században bekövetkezett ellenséges támadáskor rejthette a földbe egykori tulajdonosa.
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Germán ezüstkincs a katonavárosi amphiteátrumból. Fotó: Szilágyi Nóra

Szintén nem tudott már soha visszamenni kincseiért az a minden bizonnyal germán származású személy, aki értékeit a katonaváros amphitheatrumának
déli főbejáratánál egy kőlap alá ásta el. Ez az 1940-ben
megtalált tárgycsoport két aranyozott ezüstfibulából
(ruhakapcsolótű), két aranyozott szélű ezüst ivócsészéből és tíz nagyméretű, ezüst gyöngyből áll.
Maguk az ékszerek erősen hiányosak, sérültek,
úgyhogy ezek már földbe rejtésükkor is inkább
nemesfémként képviselhettek értéket. Az egyik
ruhakapcsolótű hátoldalára egy bekarcolt kereszt
fölött egy kétsoros rúnafelirat olvasható: a rúna az
abc első betűit tartalmazza, az ún. „futhark”-sort,
amelynek mágikus, bajelhárító hatást tulajdonítottak, valamint a fibula ófelnémet elnevezését és valószínűleg egykori tulajdonosának a nevét.
A VI. század első harmadában Óbuda a nyugati germán langobárdok birtokába került, akik
fokozatosan elfoglalták a Dunántúl déli részét is.
Óbudán, a Szépvölgyi úton került elő egy hat sírból
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álló langobárd családi temető, ahol a családfőt kétélű karddal és keskeny pengéjű lándzsával együtt
temették el.
A langobárdok folyamatos harcban álltak a
Kárpát-medence keleti felét birtokló másik germán
népcsoporttal, a gepidákkal, akikkel szemben a keletről érkező félelmetes erejű avarokkal kötöttek szövetséget. Az avarok azonban, miután kemény harcokban
felszámolták a gepidákat, már fenyegető szomszédságot jelentettek a dunántúli germánok számára is, így
568 tavaszán a langobard királyság egész népe, a hozzájuk csatlakozott más germán és pannoniai népcsoportokkal együtt Itáliába költözött. A langobardok
kivonulása után a Dunántúlt is megszállták az avarok, és új korszak következett a Kárpát-medence és
Aquincum környékének történetében.

(A szerző régész, muzeológus, az Aquicumi Múzeum
munkatársa)

A három Cholnoky-testvérnek, Viktornak, Jenőnek
és Lászlónak egyaránt megadatott a rendezett
családi otthon műveltséget és anyagi biztonságot nyújtó légköre, valamint a tanulás lehetősége.
Veszprém volt a szülővárosuk, az arácsi villa a
nyári tartózkodási helyük, ahol még egy kis pónifogat is rendelkezésükre állott, ha a vízpartra
akartak lejutni, vagy kirándulni támadt kedvük.
Három testvér, három tehetség s utóbb három merőben eltérő életút következett. Bár az érettségi
után, mindhárman a fővárosba kerülvén más-más
irányba – jogi, mérnöki és kereskedelmi pályára
indultak –, csakhamar az újságírás, a tudományos
kutatás, a novella- és regényírás lett az életcéljuk;
a humán pálya felé fordultak. Ami mégis közös
vonás maradt bennük, az a hűség a szülőföldhöz,
a hazai tájhoz, a magyarsághoz, azonban a belső
világuk, az érdeklődési körük, a fizikumuk és az
idegrendszerük merőben eltérő vonásokat mutatott. Sorsuk példa arra is, hogy az egy családból
induló életutak mennyire eltérőek lehetnek.
Cholnoky László nyolc évvel volt fiatalabb a
kisebbik bátyjánál, Jenőnél – talán az ő helyzete
volt a legnehezebb. A legkisebb fiúnak nem kön�nyű követnie tehetséges, sikeres idősebb testvéreinek pályáját. Mind a jogi, mind a kereskedelmi
akadémiai tanulmányait csakhamar abbahagyta, s
csupán a publicisztikának, az irodalomnak akart
élni. Novellák és regények kerültek ki a tolla alól.
Mindez azonban nem biztosított állandó, szilárd
létalapot családjának.

Első kötete, a novelláit magába foglaló Bertalan
éjszakája 1918-ban jelent meg a Táltos kiadásában.
Tizenegy írást közöl, ahol különös, egyedi figurák
jelennek meg. Az első, a könyv címét adó történet
a pesti kiskocsmák borszagú, áporodott illatú világába vezet, ahol „A kiskocsma őslakói kivétel nélkül mindnyájan meg vannak győződve, hogy ott a
kocsmában élik az igazi, az álmodozásoktól meg
nem gyengített, könnyektől be nem maszatolt életüket”. Végül a züllés felé tartó Bertalan és az idős
Kohaninszky együtt választják az öngyilkosságot
a Dunában. Először tűnik fel az a motívum, ahogy
majd később ő is megszakította életét.
A következő történet Prikk, a csavargó mennyei
útja. Hosszú lelki vívódás után hurkot készített, s egy
szilfa „egyik ágáról röppent az égbe Prikk lelke fehéren, tisztán, mint valami hatalmas, hófehér sirály”.
A többi is szomorú történet, akár egy reális falusi
színhelyre viszi az olvasót, az öreg Lipták halálakor
a Vág mellé az éjszakába, akár a fővárosba, Mekegi, a
púpos újságárus hatalmának összeomlásához.
Néha még a természet is társul ehhez a hangulathoz. „Vannak esős őszi napok, amelyeken az időnek
magának is nyugta van. Múlik, ahogyan akar, néha
éppen sehogyan. A templom órája elkezdi kongani
a négyet, és amikor a végére ér, mintha egy év elmúlt volna. Ilyenkor minden és mindenki szomorú.”
Szerette a fantasztikumot, s ez összefűzi bátyjának,
Cholnoky Viktornak az írói világával. Műveinek reális alapjai mellett a víziószerű, a kísérteties, a fantasztikus hőseinek lelkéből és gondolataiból ered.

A Régi ismerős című első nagyobb lélegzetű
regényét a Génius adta ki 1922-ben. Szmolenszky
Miklós céltalan, széthulló életének történetét írta
meg. A könyv olyan szép kerti, elmúlást idéző hangulattal kezdődik, mint Kaffka Margit regénye, a
Színek és évek. Az elején mintha családi krónikát
olvasnánk: szinte a három Cholnoky-testvér története lehetne, sok mindent megtudunk a gyermekés ifjúkorukról, majd megismerhetjük és megérthetjük Cholnoky László lelkivilágát. Emlékeket
örökített meg ifjúkorából, melynek tájai és emlékei
mélyen beléje ivódtak. Regényeit olykor átszövik
az életrajzi vonatkozások.
Majd ismét Veszprém, a szülőváros, máig ismert utcanevekkel. A téli vár, az öreg piarista gimnázium ablakaiból kitekintve a távoli Bakony hófedte vonulata, a vár alatti mélység, amelybe lassan
szállnak le a hópelyhek. A történet voltaképpen egy
régi birtokos család hosszú belső bomlása, süllyedése, ezt azonban egy varázslatos tájba helyezi, a
Balaton-felvidék festői környezetébe, Arácsra, ahol
a családi villájuk volt és Füredre.
Az író mindvégig jelen van a műveiben:
„Amióta egyedül vagyok a magam bajaival, mindig
szegény voltam… Végeredményben azonban teljesen mindegy, hogy így vagy amúgy, vagy akárhogyan is történik az, ami történik, mert végül így is,
úgy is csak elviszi az ördög. Az utolsó szó mindig
az ördögé…”.
Ami legutóbb a kezemben volt tőle, egy vékony,
sárgult lapú kisregény: Tamás, egy vergődő lélek
története. Az özvegye adta ki „tragikus sorsú férje
emlékére” 1929-ben. Jeligéje: „Az élet legértékesebb
tartalma az örökös kétség.”. Az alkotók örök kétségét fogalmazta meg.
Hársvölgy embereiről szól, akik élik mindennapjaikat, s úgy mozognak, mint a „kis marionettek”. Itt él a harmincnyolc éves Fridolin, a sekrestyés öccse, aki részben az író lelkivilágát jeleníti
meg, az álmodozás és a realitás kettősségével. Egy
hányatott lélek vágyai hívták életre benne a meséket, a víziókat, „hogy elkerülhesse az élet minden
durva szögletét”. Az ábránd-élet teszi lehetővé az
igazi elviselését. A magány, a sötétség és a vele
járó csönd az, „amelyek fekete, lágy testéből az álmok, a mesék válnak ki, és belefúródnak a szívbe”.
Fridolin sorsa hasonlít az alkotójára: kételyeivel,

életének céltalanságával és végül az öngyilkosságával, mert „minden, amihez kezdett, valami mély
mesebeli mocsárban hígult szét”.
Az ő élete is szüntelen belső vergődés volt.
Gondjai elől egyre gyakrabban fordult az éjszakák
és a bor mámorához. A kiskocsmák gyakori látogatója lett Pesttől Óbudáig, az éjszakákba nyúlóan, s
ez, ahogy az egészségének nem használt, az anyagi
helyzetét is nehezítette. Az ott megismert sorsok
pedig már egyre ritkábban formálódtak novellákká. Magányos, zárkózott, teljesen befelé forduló
lett. Több minden közrejátszott, összegződött tragikus végű sorsában.
Tóth Árpád és Tersánszky J. Jenő is méltatta a
munkásságát. Halálakor Színi Gyula közölt megható nekrológot, mint írta: nem ebbe a világba való,
Villon-szerű bohém volt, aki nem akart beilleszkedni a középosztály világába, kinek kezéből elfolyt a
pénz, s állandó létbizonytalanság vette körül.
Szívszorító Tersánszky J. Jenő visszaemlékezése, akit Cholnoky László egy nappal az öngyilkossága előtt keresett fel, mielőtt Óbudán az utolsó
útjára indult. Végsőkig szorult anyagi helyzetében
ugyanis – életének utolsó napjaiban – a barátaihoz
fordult segítségért. Tersánszkynak így számolt be
erről: „Bútoraim az árverés előtt az udvarra kerültek. Feleségem bőg az üres lakásunkban, és fölváltva őrzi négy gyermekemmel a bútorainkat… Egy
mentségem van, ha barátaimtól karitatíve összekaparom azt az összeget, ami az árverés elhalasztására kell és a bútoraim visszaszállítására. Ezen kívül
már csak az jöhet, hogy végzek magammal! Ez nyilván könnyíteni fog családom sorsán!”.
Tersánszkynak csupán húsz pengője volt ekkor, s ebből tizet átadott néki. Utóbb így zárta vis�szaemlékezését: „Az élet maga nem rendelkezik
be arra, hogy kímélje azokat, akik őt mindenek
gyönyörűségére ábrázolják. Sokkal inkább kedvez
azoknak, akik tehetségtelenül, de értelmesen könyöklik ki a maguk számára a sikert, jólétet, sőt a
megbecsülést is.”
Cholnoky László idősebbik bátya, Viktor ekkor
már tizenhét éve nem élt. Az ötvenkilenc éves Jenő,
a híres geográfus a világot járta kutatásai során.
László pedig 1929. április 21-én Óbudáról az Északi
összekötő vasúti hídra felmenvén, szándékához híven a Dunát választotta…

Krúdy Gyula: Jegyzet Cholnoky Lászlóhoz
Cholnoky Lászlót a tabáni szellemek ítélték halálra.
Mi, régiek, akik ismerünk egyet-mást az élet furcsaságaiból, titokzatosságaiból, érthetetlenségeiből, már régebben tudtuk, hogy valakinek kell
következni a tabáni öngyilkosok sorrendjében. (Tabán, egy kis avas városrész Budán, ahol még mindig kísértetek járnak.)
A tabáni kiskocsmák világában, az álomvilágban, ahol délutánonként azért is szokás az ivóasztal mellett könyökölni, hogy a borivó fiatalkori
boldogságaira gondoljon; a kísérteties bormérő helyett álmodozásában szép leányt lásson; a tikkadt
szomjúságban a mély pincék borain kívül álomkortyokban is üdüljön a lét valósága elől, miközben
ezeregyéjszakai nőalakok mendegélnek el az ablak
előtt: – mondom, a Görög utcában, a régi templom
árnyékában, a Kereszt téren, ahol mozdulatlan emberek ülnek a kocsmák félelmetes, de hívogató sötét
sarkaiban, már régebben tudták Cholnoky László
regényes sorsát, mielőtt ő maga ráeszmélt volna. Itt
haltak meg öngyilkosok módjára barátai: Bitskey,
egy költő, akire manapság alig emlékeznek; Czakó,
egy művész, akit csak a Tabánban ismertek. És most
harmadiknak utánuk ment a tabáni kisvendéglők
„lakói” közül maga Cholnoky László, aki apjuk,
nagybátyjuk, mentoruk, gyámjuk lehetett egy darab ideig a tabáni öngyilkosoknak – mintha elnöke
lett volna a tabáni öngyilkosok klubjának –, mert
szelleme, lelke, egyénisége, jelleme, életbátorsága,
elszántsága, tagadása és bölcsessége (amely néha
olyan is volt, mint Madáchban a Luciferé); most
Cholnoky László tűnik el a Duna hullámai között
fehér fejével, szikár, csontos, szíjas testével, akaratos kakaslépteivel, piros tekintetével, hiányos fogai
között szűrött beszédével, szenvedélyes gyűlölködéseivel, fokosütéshez hasonlatos megállapításaival, nagyszerű embergyűlöletével, az emberek
gyarlóságaival szinte labdázó kétértelmű beszédeivel, megvető különcködésével, zordságával,
tehetetlenségével, alkudni nem tudásával, kísérteties életével és magányosságával, miután a „Klub”
tagjai már elmentek előtte abba a másik világba,
amelyről késő délutánonként, amikor a Tabánban
vecsernyére harangoztak a sánta sekrestyések, an�nyit beszélgettek. Cholnoky László meghalt éppen

olyan vadregényességgel, amilyen vadregényes
volt az élete. Pedig olyan tehetséges, rendkívüli író
volt, amilyenek alig maradnak utána ebben a kimarjult kezű, lábú országban.
Az írósága: ebben a döbbentő fertályórában
legföljebb azoknak a könyvkiadóknak és segédeiknek nevét juttathatnák a tollamra, akik nem hiteleztek Cholnoky nagyszerűségének (mint akár
annak idején Cholnoky Viktorénak, akit most, halála után tíz körmükkel ásnának ki a sírjából a régi
Podmaniczky utcai lapszerkesztőség vezetői), az
írósága magyarázatra szorul, mert nyilván akadnak majd műkedvelők, akik később magyarázgatni
kezdik Cholnoky László rejtelmes, emberek által
csak átlátszó, de valójában lefüggönyözött irodalmi
munkásságát, ha majdan ezek a műkedvelők a maguk életének kis szemeteskocsiját ugyancsak a föld
alá, vagy föld fölött járó kristálymadárhoz akarják
kapcsolni. A rejtelem volt az írósága... A lélek, a
mámor, az emberfölöttiségek detektívregényeivel
bajlódott, amikor kakaslépteivel a Tabán földbe
dugott kiskocsmái körül ólálkodott, és a párás ajtónyíláson át benézett, vajon találhatna-e odabent
megbízhatókat, akiknek egy korty borital mellett
elmondhatná mindazt, amit a pesti hidakon jövet
magában gondolt? Bitskey és Czakó, a „Klub” tagjai
már fogadalmuk szerint felkötötték azt a nyakzsinórt, amelyet hiába oldottak föl a derék budapesti
mentők. A kiskocsmák egyéb vendégei, akik még
fölrévültek néha a meszes, boldogtalan, oktalan és
boldogságos bormámorokból, a messze világító,
de alapjában véve kijózanodott pesti éjszaka felé
vonultak a tabáni kísértetek elől; aki ott maradt a
mesemondó sarokasztalnál: annak meg volt pecsételve a sorsa. Nem a motorkerékpár gázolta el a Váci
utcában, hanem önszántából, kigombolt kabátban,
esetleg kalap nélkül, szilajon, mámorrendületlenséggel, bizonyos lelki nyugalommal bandukolt ki
a pincéből az utcasarkon leskelődő kísértetek felé:
– Itt vagyok. Már régen kereslek.

(1929. április 22. A Reggel)

34

35

séta

séta

36
s é ta

C S ON T Ó S Á NDOR: S ZIGE T L A KÓK
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A Margitsziget, Budapest tündérkertje, a Duna
gyöngye mindenkié. Számtalan írót és költőt megihletett szépsége és varázsa, és ezekből a folyamatosan gyarapodó munkákból már vaskos kötetet
lehetne összeállítani. Elsőként Kazinczy Ferenc
emlékezett meg róla 1800-ban, és azóta folyamatosan születnek újabb, és felbukkannak eddig még
ismeretlen írások is.
1974-ben Konrádyné Gálos Magda a Budapest
folyóiratban közölte néhány, a szigettel kapcsolatos
költemény kéziratát, amit az Országos Széchényi
Könyvtárban talált meg. Akkor azt vélelmezte,
hogy Krúdy Gyula – rövid életű, Szigeti séták című
folyóiratához – kérte fel neves költő barátait, énekeljék meg rajongott Margitszigetét. A nyolc költeményből Kiss József, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő
és Vargha Gyula munkája már korábban megjelent, négy – Babits Mihály, Juhász Gyula, Karinthy
Frigyes és Somlyó Zoltán műve – viszont ismeretlen volt. A gondos szerkesztő nyomdai jelzéseivel
(Kissét kivéve) is ellátta a verseket, de megjelenési
helyüket azóta sem tudtuk bizonyosan. Néhány
évtizeddel később az internetnek és a digitalizációnak köszönhetően – minden bizonnyal – felfedeztük eredeti közlési helyüket.

Költői verseny a Színházi Életben
Incze Sándor népszerű „pletykalapja” egy költői
versenyről számolt be, amelyet az 1927. évi 28.

számában hozott le. Megrendezte a verses viadalt, de olyan módon, hogy a pályázók és résztvevők nem tudtak róla, hogy ők versenyben vesznek részt. A felvezető írást – sajátos stílusában
– Karinthy követte el:
„Nos, a tizenkét költőhöz, akinek versei itt
következnek, külön-külön azzal a megbízatással
ment el a Színházi Élet munkatársa, hogy megkérdezze: volna-e véletlenül verse a következő szám részére? Nagyon jó lenne, tette hozzá,
ha véletlenül éppen a Margitszigetről szólna a
vers, vagy azzal állna vonatkozásban, hiszen a
költő urak kedvenc nyaralóhelye a Margitsziget.
Majdnem mindenütt sikerült a gyanútlan költőt
a szó legnemesebb értelmében beugratni egy
inspirációba. A költők nagyrészt Pesten élnek,
legalább is éltek hosszú évekig, és a Margitsziget
olyan inspiráció, aminek egy Arany János, egy
Ady Endre sem tudott ellenállani. Fordítva történt, mintahogy ilyenkor, rendes körülmények
között történni szokott. Máskor a szórakozott
és ideges költő, hogy a lap munkatársát lerázza,
azt feleli hasonló esetben, hogy kérem, nekem
ilyen versem nincsen, de majd írok – és persze
nem ír, mivelhogy éppen a költő veszi a tárgyát
legritkábban máshonnan, mint belülről. Itt nem
ez történt. A megkérdezett költők oroszlánrésze
(majdhogy oroszlánkörmöt nem mondtam) a
Margitsziget szóra elhallgatott, eltűnődött, aztán gyorsan azt felelte: hm! igen, nekem van is a
Margitszigetről szóló versem. Pedig nyilván nem

hölgyek és urak a margitszigeti zenepavilon előtt 1906-ban. Fotó: Balogh Rudolf / Vasárnapi Ujság 53. (1906) 36. sz. 581.

volt (ezt a magyar költészet kincsét jól ismerő bizottság minden esetben pontosan tudta) – és a költő mégsem hazudott: abban a pillanatban ugyanis, mikor a témát meghallotta, ráemlékezett, hogy
ő mindig is akart verset írni a Margitszigetről, és
abban a pillanatban elhatározta, hogy most felhasználja az alkalmat és megírja. Mert lehetetlen
Nápolyt látni és meg nem halni, lehetetlen szatírát nem írni a zsarnokság ellen és lehetetlen a
Margitszigetet meg nem énekelni.”

Tizenhárom plusz egy
Van ebben az összeállításban némi szerkesztői
trükk is, hiszen néhányuktól (Ady, Kiss) személyesen már nem lehetett verset, közlési engedélyt
kérni. Ezen kívül kiegészítették a korban népszerű

vagy közismert költők poétai munkáival is, amelyek eredetije az OSZK gyűjteményében nem szerepelt. Ezeket a kéziratokat leadás után esetleg
visszakérték, vagy elkallódtak azóta. Érdekes,
hogy Kiss József műve bár ebbe a csokorba tartozik, mégsem jelent meg a Színházi Életben – talán
helyhiány miatt –, ezért nem volt nyomdai jelzése sem. A versenyzők teljes névsora: Ady Endre,
Babits Mihály, Farkas Imre, Juhász Gyula, Kassák
Lajos, Kosztolányi Dezső, Kozma Andor, Somlyó
Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád, Vargha Gyula,
Zsolt Béla. A tizenkét költőhöz csatlakozott tizenharmadiknak Karinthy Frigyes. A legjobbaknak
talán azokat a költői vallomásokat tartjuk, amelyek – a sziget természeti szépségei mellett – a hely
irodalmi vonatkozásaira, illetve írókra is visszautal. Egyben biztosak lehetünk, itt minden olvasónak telitalálata lesz!
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magyar leirata. Az erre is utaló, középkori hangulatot
árasztó drámai költeményt Ady 1906 augusztusában
Párizsból küldte a Budapesti Napló szerkesztőségébe.

A Ráskai Lea által másolt, 1510-ben keletkezett
Magyar Nyelvemlék kódexből ismerjük a Margitlegendát, amely két 1310 körüli, latin nyelvű forrás
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Iii!) érkeztek
be az alábbi versek,
pontoson,
a pályázatra
— némelyik
versről
azt állítja
a költő,
hogy régi
műve,
mi azonban
tudjuk,
hogy uj és eredeti.
És a
közönség
is érezni fogja mindegyiken
a friss ihlet üde illatát — csak igy
sikerülhetett a verseny,
hogy a versenyzők
nem tudtak
róla, hogy
versenyeznek.

Elrettentő
közepére
került
részt.
Pestiül

ellenpróbának
pedig szolgáljon
e sorok szerény
alkalmi
bökverse
— ő volt az egyetlen,
aki tudta,

szólva:

ugy

is néz

ki a

írójának
a diszes
hogy pályázaton

sor
veit

vers.
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Nyugatról várt s o k á i g

valakit.

N e m vadbajszu, lármás m o k á n y nagy ur,
D a l o s , törékeny, halk flu l e g y e n ,
Asszonyos, kósza, könnyes

trubadur.

Vallott n e k e m a N y u l a k - s z i g e t e

Már régen várt s m e g b é n u l t a szive.

Regék halk éjén. í m e , a titok:

Zúgott a vár, p r ü s z k ö l ő , k u n lovak

Királyi atyja klastromba
Legendák
Alom-leány

veté

H á t á n érkeztek

szüzét, f e h é r Margitot.
volt:

egy

Gépírásos Babits Mihály kézirata, amelyet talán esztergomi verandáján gondolt ki, nevét azonban kézírással
jegyezte le. Ez a korábban íródott, Borús nap; de kezd
már kiderülni című vers verziója az 1925-ös Sziget és
tengerből. A lapban az első versszak másként szól, az
utolsó kettőt pedig elhagyta az eredetihez képest.

fojtott

sikoly,

Ájulva hullt egy durva szó miatt,
S robogtak a királyi u d v a r o n
Hajrázó, vad, b o z o n t o s férfiak.

ő

hetyke

magyarok,

Babits Mihály: Szeles délután a szigeti terrászon
Foglyok vagyunk ma. Vad szél a folyam felett
a fákba vág… Mit csóváljátok fejetek,
mogorva fák?

Lábatoknál táncol a könnyű bajadér,
mord basa-fák! selyemkendőben a ledér
vörös virág,

Holnapra újra szép idő lesz. Akkor én
közétek állok… Várjatok, izgága vén
tépett királyok!

akit lengve a kerti ágyás szőnyegén
gyerek-szemmel tegnap egész nap néztem én
kedvesemmel…

Palotátok lámpása meggyulad megint,
fényben álltok és fejeteken meg se ing
koronátok.

Vigyázz, virág, el ne szórd könnyű keszkenőd
a szélbe kint; – hogy holnap kedvesem előtt
szép légy megint!

n e m jött: egy c s ö n d e s á l o m - l o v a g.

Ö n e m járt a D u n a táján s o h a .
Egy

halk

dalu

És Jéz usn ak

és

halk

áldozák

Ki ott halt m e g a

esóku

legény.

Margitot,

A jogot végzett Farkas Imre érzelmes strófáit mára
szinte elfeledték. Pedig a majd száz évet élt költő számos népszerű operettet és zeneművet is jegyzett.

Nyulak-szigetén.

Farkas Imre: Margitsziget

„És Jézusnak áldozák Margitot,
Ki ott liait meg a Nyulak-szigetén"

Hullatja levelét Arany János fája,
Gondtalan ifjú pár telepszik alája,
Egy szent lant éneke búg köröttük halkkal
S megtelik a szívük virággal és dallal.

Nagy Dunára hullott szép virágos álom,
Utaidon én is sétáltam egy nyáron;
Idegesen néztem, hol jobbra, hol balra,
Jött! Lépése vigan csörrent az avarba.

Csalitban, romok közt, ének, emlék, titok
Itt, hol föláldozák egykor szent Margitot
Dübörgő hadfiak, harcos, bősz leventék −
S egy halk Ady-strófa: a legdrágább emlék

Ti suttogó lombok ott fönn a magasban −
Látjátok-e, milyen egyedül maradtam?
Láttatok egy csókot. Hallottatok egy dalt.
A könny megszületett. És a nóta meghalt.

Színházi élet 1927. évi 28. szám
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A Margitsziget nem szerepel Juhász Gyula köteteiben, ez lehetett az első és eddig az utolsó megjelenése. A szundikáló Arany és a szivarozó, szintén
szigetlakó Bródy Sándor rímként ragyog ebben a
szonettben.

Nem tudhatjuk, hogy a jó barát felhívására miért
egy sokkal régebbi szerzeményt indított a poétai
futamon Kosztolányi. Mert ez A jó élet címet viselő
versezet már az 1916-os Mák-kötetben is megjelent.

Juhász Gyula: Margitsziget
Ülök egy vén padon, hol régi költő,
Én ősöm ült, a mélázó Arany,
E táj nagy álmokat virrasztva őrző.
Áldott borúja, derűs árnya van.
Smaragdos ék a Duna kék szalagján,
A magyar isten boldog mosolya,
Míg ide ér, szelid dal lesz a zaj már.
Az esti szélben zene száll tova.

Költőknek fészke, szeretők tanyája,
Itt vigaszát a bús szív megtalálja,
Az álmok és a rózsák szigetén.
Itt sétált szivarozva Bródy Sándor,
S az öreg szálló komoly ablakából
Látszik sok ifjú és édes regény.

Nem meglepő, de talán a legszellemesebb a váratlan utalásokkal zsonglőrködő Karinthy-vers, amit
szintén nem sikerült máshol nyomtatásban megtalálni. A cím alatt, zárójelben a „közkérdésre” szó
szerepel, amit a szerző valamiért áthúzott és „alkalmi bökversnek” titulált.

Karinthy Frigyes: Margitsziget
Mondjak valamit én is a Szigetről?
A sziget tűrhetően isteni,
Mint festő, meglehetős észbontónak
Volnék kénytelen festeni.

Azonkívül kérem becsatolni
Ady idevágó jegyzőkönyvét,
Neki a sziget bevallotta
Múltjának minden titkát és könnyét.

Rendes körülmények között a költő
Ilyet csak álmodni szokott,
Hogy elbűvölőnek tartsam, ez ellen
Nem találok semmi okot.

Nekem is vallott egyszer a sziget,
Mikor húszévesek voltak az esték…
De vallomása, (Arany úrral szólva):
„Nem oly szagú volt, mint a nyomdafesték.”

Kosztolányi Dezső: Margitsziget
Én csüggedt lelkem, én csüggedt szívem.
Daloljatok és mondjátok: igen.

A vörös nyár zúgása bátorít,
Én, élet atlétája állok itt.

Hurrázzatok e nyári hajnalon
S ne hagyjatok ködökbe hajlanom.

Szaladni tudnék s nem tudom hová.
Szeretnék élni, végtelen soká.

Korán keltem. Fölhúzom a rolót.
A nyári nappal együtt lángolok.

Száz évig, míg testem meg nem törik.
Szeretnék élni, élni örökig.

Most kikiáltom, élni, élni szép.
Boldog, aki él, boldog, aki lép.

Az arcom mostan csupa-csupa fény.
Az isten karjaiba szálltam én.

Boldog a táncos és a sánta is,
Az élet jó még ő iránta is,

Mint egykor anyám köténye alá
És úgy tekintek félve-bízva rá.

Mert minden jó. Éhezni s enni jó.
Áldott az éhség s áldott a cipó.

Én jó vagyok, ezrek jósága tölt.
Más vágyam nincs, tartson soká a föld

Szomjazni is jó s ha a fény zizeg,
Meginni egy pohár jeges vizet.

Jó emberek, ezt kéri társatok.
Csak talpalatnyi földet adjatok.

Fürödni, úszni, míg erőnk kitart.
Elszívni a díványon egy szivart

A végtelenben egy kicsi helyet,
Hol meghúzódhatom és élhetek.

Ó július, aranyos a ködöd,
Torzult ajakkal tüzet gügyögök.

Fenti szerény véleményemhez
Támogatásul vagyok bátor
Mellékelni a Tölgyekről szóló verset
Arany J. középiskolai tanár tollából.
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A népnemzeti, konzervatív, számos lapban publikáló Kozma kezdetben csattanós és szatirikus
alkotásokkal jelentkezett, költészete később (I. világháború, Trianon) borongósabbá vált. Ez a költeménye a Magyar symphoniák 1924-es kiadásában
került közlésre.

Kozma Andor: Az erdő csábja

Somlyó Zoltán, mint „fekete üstökű cigányprímás”,
szívbemarkolóan muzsikálja el a sziget szépségeit.
A mű kötetben nem szerepel, a sorokat ismert, apró
gyöngybetűivel rótta és szabályosan írta alá.

Somlyó Zoltán: Margitsziget

Erdőn sűrű a lomb.
Dalol madár,
Leső szemekre semmi gond –
Erdőn bolyongni kár!

Ki erdőn bujdokolt,
Sok ifjú pár,
Ott vészes bűbáj rabja volt –
Erdőn bolyongni kár!

Délután… Csillanó Dunahab… Mesetajték…
Fenn azúrrojtok a nap lángszeletén.
Ringva dohog alattunk a karcsú propeller:
Itt vagyunk Szent Margit tündérszigetén.

Itt leng libegőn a lamék fényszóró szerelme!
A selyemszalag csokra itt bomlik a szél ütemén.
És villik vonják a lelket a régi romoknál.
Hol a szó oly édes, mint egy cukrász-sütemény.

Turbékolást csap ott
Vadgerlepár,
Az ember is példát kap ott –
Erdőn bolyongni kár!

Hiszed: leszállt a menny! …
Ocsúdol: s minden oly sivár! …
Ha erdő csábít, lány, ne menj –
Erdőn bolyongni kár!

Ó, szigetek szigete! Füves Éden!
Angyali lankán lágy, illatos isteni rét!
Királynői bájak halmán csipkelegenda –
Te kinálod minekünk a ligetek ligetét.

Minden csupa virág: a rondó, a szellős terasz:
S virág az idő, mig fordul a rózsás napóra…
… Én azt hiszem, hogy igy nyáron, estefelé.
A nap itt a szigeten hajtja fejét nyugovóra…

Hogy tódul feléd ez a szomjú pesti világ!
Száritni füved közt homloka buggyanó gyöngyét.
Itt buját a szív a friss zöld ágra akasztja
S itt csókolja meg legelőször az ember a hölgyét.

Alatta szédülve lejt a muzsikáló szerelem;
Kipirult arcú bölcsek és szép ifjú bolondok.
De a nap ama szent és szelíd Margitról álmodik.
Kinek illatát, lelkét itt őrzik a szigeti lombok…

Lepihenésre hív
Puha gyopár,
Kábul az ész, tüzel a szív –
Erdőn bolyongni kár!

A magyar avantgarde egyik legnagyobb alakjának
szabad asszociációkra épülő, rímtelen verse bárhol
játszódhatna, nemcsak a szigeten. A szerző mégis
úgy értékelte – hacsak nem a „naphorgonyok” miatt –, hogy a 25 új vers ciklusából az 59-es számot
viselő darabot nevezi a költői versenyre.

Kassák Lajos: Margitsziget
Fiatal lány alszik az éjszaka mélyén
az elsüllyedt vánkoson alszik gyantamezőket lélegzik
vérengző állataival a moziigazgató
elvonult a horizonton
ismeritek a kérdést ami a szemek kutjából
emelkedik föl
kisgyermek a kerekek előtt kinyitott szárnyakkal szerelmünk árnyékát legyezzük kiáltásod áttöri a falakat
igy törüljük le a táblát amire életünket rajzol-

tuk nem tudjuk merre visz a hajó amin
ülünk egy felhőrongyra van feltéve minden
nyugtalanság átvérzett köd
beszélgetek veled az elvonult szinben az éjszaka vastraverzeiben és a telefonkagylók
zugásában
egy vörös haju fa nő föl a lány ablaka előtt
tenyereimen átszüröm a világosságcsöppeket
lábaink alól
naphorgonyok emelik a tavaszi földet.

Valószínű, hogy az alábbi, 1927-es datálású költemény szintén a felkérésre íródott. Erre utalhat a
költőtől kissé szokatlan témaválasztás és annak tréfás hangulatú kibontása.

Tóth Árpád: Szigeti emlék
Csókolóztam a Margitszigeten,
Oh, drága, félszeg, régi eset, –
Tanár ur voltam, lelkes és sovány,
S egy kisdiákom meglesett.
A diák most egy színház rendezője.
A haja ritkul. És tűnődve látom
Rosszkedvén s vénlegény-tempóin.
Mily messze lehet az én ifjúságom!
De a szigeten ma sem mások a fák,
S az édes légben valahogy ott maradt

Sürü arany napfénybe konzerválva
A régi, boldog pillanat.
S hiába volt sok rossz vihar,
Kopár ősz s hulló szerelem, –
Elcsöndesülve a lombok alatt.
Ha utam néha arra terelem.
Megbúvok a kedves padon,
S mohó ajkamra messzi íz tolúl,
Mintha kedvenc befőttjét csemegézné
Újra gyerekké válva, egy ál-mogorva úr…
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Szép Ernő 33 évig volt lakója a Margitszigetnek, e művét megtalálhatjuk az Összegyűjtött versei kötetében.
A kézirat szerint kétszer kezdett neki, a második sornak két változatát is megfogalmazta, de pár szórendi
változás mutatja, hogy ez volt az eredeti verzió.

Zsolt Bélát eddig inkább jó tollú újságírónak és
írónak ismertük, de aki olyan hasonlatokat villant
meg, mint a Hold a vén propeller, amely Óbudáról
Pestre gördül, az költőnek se volt utolsó.

Szép Ernő: Margitsziget
Ma délután magamban
Kedvenc padomon ültem
Regénnyel az ölemben
S mellemre bukott fejjel
Olvastam és olvastam
S a könyv világos lapján
Vadgesztenye-levélnek
Árnyéka mozgott lassan,
Egyszer csak észrevettem,
Hogy szemeim nem járnak,
Csak néznek mozdulatlan
A könyvbe s hogy nem látom
A sorban a betűket
S nem tudom mit olvastam
És egy nehéz sóhajjal
Felébredtem a könyvből,
Mutató ujjam akkor
A két lap közzé dugtam
S a bal kezem lehullott
S lustán hintálta könyvem
S lábam keresztbe tettem
És széjjelnéztem. Láttam
Hogy a füvön nem messze
Egy fekete rigó megy

Zsolt Béla: Szigeti dal
S mindig biccent fejével
S a szélin a mezőnek
Egy ágyás közepében
A piros tulipánok
Ugy égnek, mint a lángok
A lázadt napsütésben
S odább két néma ember
Kaszál a hosszú fűben
S egyformán jár a karjuk
És a Dunán mögöttük
Fényes fehér hajó tünt,
Egyet sípolt, még egyet
S a síp visszhangja elmúlt
S ott a part kocsiútján
Sötét hintó futott el
Egy hölggyel és egy úrral
S kék volt az ég fölöttük,
Oly kék volt, nem tudom, kék.
Ültem, hallgattam, néztem,
Csak az jutott eszembe,
Hogy egyszer meghalok majd
S többé sohasem élek.

A június is elpereg,
A nyár elfut sietve;
Ma este kimegyek veled,
Szerelmem, a szigetre.
Hol szűz királyleány lakott.
Élvezni rózsaillatot,
Tölgyek zúgását hallani,
Amint titkot lehelnek:
És ezredszer megvallani
Az egyetlen szerelmet!

Lépünk a fehér homokon,
Sötétkék ég felettünk,
Búcsút járunk a romokon,
Hol egyszer mást szerettünk!
Átvágunk a platánsoron,
Előttünk már a víztorony,
A vad parkett, mint a hajó,
A párokat dobálja:
Ó, nászutasnak lenni jó
Most a kisszállodába!

A szerelem itt újra él,
Itt újra ifjú, szűzi,
Seholsem ily szép szenvedély
A kart a karba fűzni!
Seholsem gazdagabb a csend,
S minden szó ezer szót jelenti
Boldog hullámot ver a vér,
S mint az öböl, hajót vár:
Ha itt kezem kezedhez ér,
Többet jelent a csóknál!

És egyre mélyebb lesz az est.
A tánc se zakatol már,
A hegy bodor felhőt ereszt
És hazatér a polgár!
A tücsök búcsút hegedül,
Csak mi vagyunk itt egyedül,
A harang szívünkben remeg.
Míg tizenkettőt elver!
Fenn Óbudáról Pestre megy
A hold, a vén propeller!

44

45

séta

séta

A középkori romok és a szelíd galambok között
Szent Margit szellemét látjuk megidézve a jogi
doktor és statisztikus Vargha Gyula alkotásában.

M a r g i t s z i g e t i a n z i k s z k á r t yá k

Vargha Gyula: Szent Margit galambjai
A szűz királylány hűs szigetjén
Galambok isznak a Dunából.
Megszomjazott s leszállt a földre
A fönn kerengő légi tábor.

Hajdanta hány szép várkisasszony
Élt boldogan, kevély örömben;
Tánczolt, dalolt, fénylett, sugárzott
Zenétől harsogó teremben.

Házak s tornyok felett csapongva
Negédesen szelték a léget,
Sokszínű fényes tarka tolluk
A napsugárban szinte égett.

De hány volt, a ki kéj s öröm közt
Egyszerre csak nagy szomjat érzett,
S ment, hol szűz Margit gyönge teste
Szeges övtől sebezve vérzett.

Szelíden állnak most a parton,
Félénken néznek a nagy árra,
Picziny csőrük hegyét a roppant
Folyam vizébe be-bemártva…

S az ige végtelen vizéből,
Világtól elvonulva, távol,
Úgy ittak égő szomjas ajkkal,
Mint a galambok a Dunából.

A hálás utókor igazságot szeretne szolgáltatni Kiss
Józsefnek, amiért kilencvenkét éve „kimaradt a
buliból”, így most leközöljük az ő munkáját is.
A Hét folyóirat szerkesztőjének verse a lap 1916. évi 28.
számában jelent meg, egyik kötetében sem szerepelt.
Kiss rendszeresen üldögélt a „rózsák szigetén” a nyári
platánok alatt, amiről Krúdy is megemlékezett.

Kiss József: A Margitszigeten
Mit ástok? mit vájtok? szurkáltok, emberek?
Ahol láng fellobban, koronát, kincseket;
Hol rom feketéllik, csontokat, tetemet.
Mit ásnánk egyebet?

A tegnapi hantok a holnap gyönyöre.
Az idő a romot rózsákkal szövi be.
Halál és születés. Igy álmodtam én
A rózsák szigetén.

Nem tűrünk titkokat, a sejtés nem elég,
Mi hívjuk, idézzük az idők szellemét.
Mit tegnap temettünk, ma kutatva, bújva, –
Mind kiássuk újra.
képek forrása: Juhász Gyula képeslapgyűjteménye
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Horváth Péter: Olimpiai Stadion Óbudán

Városrészünk kiváló lehetőségei folytán évszázadok óta a sportolni vágyók közkedvelt területe.
Ezeket az adottságokat vették figyelembe a döntéshozók a XX. század első felében, amikor megálmodták a Nemzeti Stadion felépítését a településen,
a kedvező fekvésű Aranyhegyen. A tervek elkészültek, a stadion nem, a budapesti olimpia egyelőre csak álom maradt.
Óbudán a sport az római kórtól jelen volt, később számos sportegyesület, sportpálya működött és működik most is a kerületben. Sok kiváló
sportoló született itt, és a településen ismerkedett
meg, illetve űzte választott sportágát. A testedzés
és testmozgás a XVIII. század második felétől rendszeres velejárója volt az óbudai életnek, szervezett
vagy szabadidős szinten. A gróf Széchenyi István
által meghonosított és népszerűsített evezős élet
mellett az 1800-as évek végén megalakultak az első
óbudai sportegyesületek. Az OTE (Óbudai Torna
Egylet) 1872-ben, a III. ker. TVE (Torna és Vívó
Egylet) 1887-ben, az UFC (Újlaki Football Club)
1920-ban alakult meg, jelezve a fellendülő óbudai
sportéletet. Közülük először az OTE rendelkezett
saját, egyesületi pályával, amely ma is megvan, a
Hévízi úton. Kezdetben ezt bérelte a TVE is, majd
a Nagyszombat utca (akkoriban Határ utca) elején,
közvetlenül a Duna-parton építettek pályát a labdarúgó szakosztálynak. Az UFC téglagyári csapatként működött, így nem csoda, hogy a Bécsi úton
volt salakos pályájuk, a mai barkácsáruház helyén.
Ma már csak a Hévízi úti – megújult – sporttelep

működik, immár a III. ker. TVE otthonaként. A nagyobb óbudai gyáraknak – Gázgyár, Goldberger,
Hajógyár – szintén volt saját sportpályájuk, ahol a
szakosztályaik edzhettek és vívták mérkőzéseiket.
A főváros sportéletében Óbuda fontos szerepet töltött be, amelyet elsősorban az itt edzett sportolóinak köszönhetett.
A XIX. század végére az egymásra különböző
hatással lévő politikai, gazdasági és társadalmi
folyamatok jelentős mértékben felgyorsították a
mindennapi világot. Ennek egyik szegmense volt
a mind nagyobb teret nyerő sport elterjedése és
népszerűvé válása. Egy nagymúltú francia arisztokrata család sarja, Pierre de Coubertin báró vált
az egyik élharcosává a folyamatnak, akinek legnagyobb álma az ókori Hellászban rendezett olüm
piai játékok feltámasztása volt. Ebben segítségre
lelt egy görög üzletember, Dimitriosz Vikélasz
személyében, akivel közösen dolgoztak terveik
megvalósításán. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, és 1894-ben megalakult a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB), amelynek kezdetben
Párizsban volt a székhelye. Az alapítók között
találjuk dr. Kemény Ferenc egri iskolaigazgatót,
aki aktívan képviselte a magyar sport érdekeit.
Ennek már 1896-ban mutatkoztak eredményei.
Coubertin és Vikélasz, akik egy ideig közösen
vezették a NOB munkáját, természetesen az első
újkori olimpiát csak Athénban tudta elképzelni.
Csakhogy a görög város nem volt olyan helyzetben, hogy egy ilyen jelentőségű esemény anyagi

feltételeit elő tudja teremteni, a hozzá szükséges
infrastruktúráról nem is beszélve. Ekkor merült
fel először Budapest neve, ahol megrendezhetnék
a sportjátékokat. Érdemes megjegyezni, hogy az
ez időben tartott millenniumi ünnepségek horribilis költségeit is csak nagyon nehezen tudta biztosítani a Monarchia fiskális vezetése, ezt csak tovább fokozta volna az olimpiai rendezvény. Végül
mégis sikerült a bárónak támogatókat találni eredeti tervéhez, így az első újkori olimpiai (nyári)
játékoknak Athén adott otthont. Ez azonban nem
jelentette azt, hogy a sportszerető magyar illetékesek lemondtak volna egy budapesti olimpiáról.
A hazai sportvilág szintén felpezsdült a század
végére, amelyben jelentős szerepet kapott Óbuda
is. A magyar sportvezetők, egyesületek képviselői kezdték el megszervezni a hazai olimpiai testület létrehozását, köztük a III. ker. TVE irányítói.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 1895. december 19-én alakult meg, első elnöke dr. Berzeviczy
Albert volt. Nagy lelkesedéssel és energiával látott
munkához a független bizottság, ennek köszönhető, hogy a NOB 14. ülését Budapesten rendezték,
ahol többek között megvitatták az elkövetkezendő olimpiai helyszínek lehetőségeit. Az 1916-ban
megtartandó VI. olimpiai játékokra több város
adta be pályázatát, Budapest mellett Cleveland,
Alexandria és Berlin. Coubertin nem titkolt szándéka volt, hogy a német fővárosban tartsák meg
a játékokat, de ez végül nem valósulhatott meg,
ugyan 1912-ben Berlin elnyerte a rendezési jogot.
Az 1914 júniusában tartott NOB-ülés szavazásán
döntöttek a VII. nyári olimpia helyszínéről, és
nagy fölénnyel (21 szavazat) Budapest nyerte el
a rendezési jogot a belga Antwerpen városával
szemben (7 szavazat). Ez óriási sportdiplomáciai
sikernek számított, ám a történelem meghiúsította
a megvalósítást, kitört az I. világháború.
A háború alatt a MOB vezetői, főleg Muzsa
Gyula, aki 1909-től a NOB tagja is volt, úgy tervezték és gondolták, hogy a budapesti olimpiát mindenképp megrendezik 1920-ban, ennek
a harcok nem jelenthetik akadályát. Közben a
NOB Párizsból a svájci Lausanne városába tette
át székhelyét, ahonnan Muzsa rendszeresen hírt
adott a hazai sportrajongóknak a dolgok állásáról.
Még 1916-ban is megerősítette, hogy semmi sem

veszélyezteti a budapesti olimpiát, még az sem,
hogy időközben törölték a berlini játékok megtartását a háború kirobbantása miatt. Úgy vélekedtek
a magyar vezetők, hogy legfeljebb a németek nem
vesznek részt rajta, de a háború borzalmai nem befolyásolhatják a sport világát és a diplomáciai kapcsolatokat. Ez a felettébb optimista gondolkodásmód és reménykedés hamar szertefoszlott. A nagy
háború végéhez közeledve a NOB módosított a
helyszínen, amelyben a vesztes oldalon álló magyar érdekeket már nem vették figyelembe, és korábbi döntésüket megváltoztatva, Antwerpen kapott jogot a VII. olimpiai játékok megrendezésére.
Ugyan nem tartották meg a VI. olimpiát Berlinben,
de a NOB nem változtatott a számozáson, így ez
volt az első alkalom, hogy egy meg nem rendezett
játék is sorszámot kapott.
Bármennyire is csalódtak a NOB határozatában
a hazai sport irányítói, a háborút követő események
(forradalmak, trianoni békediktátum) miatt egyelőre lekerült a napirendről a játékok megrendezése. Nemcsak az 1920. évi olimpia rendezési jogát
vesztette el Budapest, hanem büntetésként magyar
versenyzők sem indulhattak az antwerpeni versenyeken. A MOB, csakúgy, mint az ország, felocsúdott az érthető letargiából, és elhatározta, hogy a
magyar főváros mindenáron olimpiai helyszín lesz,
ezért beadta jelentkezését az 1936-os játékok rendezési jogára. Egy sikeres pályázathoz feltétlenül
szükséges volt egy megfelelő stadion terve és annak felépítése. A már említett Muzsa Gyula fáradhatatlanul dolgozott, hogy kormányzati szinten is
foglalkozzanak az olimpia ügyével, hangsúlyozva
annak a sportokon túli szerepét, jelentőségét.
1922-től lázas munka kezdődött a Nemzeti
Stadion mint a megrendezendő olimpia központjának ügyében. Éveken át folytak a viták az építkezéshez szükséges pénzek előteremtéséről és a
mindenkinek megfelelő helyszín kiválasztásáról.
Heves vita folyt a kultuszminiszter, Klebelsberg
Kunó és a hazai labdarúgás képviselői között
(Magyar Labdarúgó Szövetség), hogy milyen szerepe lesz az új létesítménynek a játékok után. Még
egy különleges, olimpiai adót is ki akartak vetni,
amely elsődlegesen szintén a foci ligát sújtotta volna. Az anyagi feltételek megszerzése még ennél is
nagyobb gondot okozott, felmerült az ötlet, hogy
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népszövetségi kölcsönből fedezzék a kiadásokat.
A parttalan, személyeskedő viták nem lendítették
elő egy sikeres kandidálás benyújtásának opcióit.
A megfelelő helyszín kiválasztása szintúgy komoly konfliktusokat és összeütközéseket generált,
amelyben egyre inkább főszerepet kapott Óbuda
földje. Az első kiválasztott helyszínek között volt a
Margitsziget, a Széll Kálmán tér (az egykori téglagyári területet feltöltötték, és sportpályákat alakítottak ki rajta) és a Vérmező. Ez utóbbit támogatta
a kormányzó, Horthy Miklós. Ezeket a variációkat
a Közmunkatanács azonban ellenezte és elvetette.
Az óbudai stadionépítés szintén az 1920-as évektől
került be a köztudatba, amely a városrészt vezető
személyeknek volt köszönhető. A főváros szegényes, elmaradott peremkerületének hatalmas segítség és felzárkóztatási, modernizációs lehetőség
volt egy ilyen jellegű létesítmény és rendezvény
otthonaként szolgálni. A hazai körülményeket és
mentalitást ismerve ez újabb konfliktusokhoz vezetett, immár a kerületen belül is. Voltak olyanok,
akik féltették az óbudai környezet átalakítását,
amellyel egy ilyen jellegű és léptékű esemény elkerülhetetlenül együtt jár. Közülük kiemelkedett
az Óbudai Hegyvidéki Szövetség, amely leginkább ellenezte a terveket.
Az idő előrehaladtával újabb stadionépítési telkek helyszíneit javasolták a város vezetői
és a kerületek elöljárói. Így került képbe az újpesti Szúnyog-sziget, Lágymányos vagy a Keleti
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pályaudvar melletti terület. Óbudán több lehetőség merült fel a Nemzeti (Olimpiai) Stadion megépítéséhez. Az egyik az Óbudai-sziget volt, amely
ekkoriban a DGT, a Duna Gőzhajózási Társaság
tulajdonában volt, és északi részét mezőgazdasági
célokra használták. A másik, leginkább preferált
és széles körben elterjedt helyszín az Aranyhegy
volt. Annyira fontos volt ez a településnek, hogy
létrejött az Óbudai Stadion Bizottság, amely szervezte és koordinálta a tervek és tanulmányok elkészítését, prezentálását. Az óbudai testületen belül
kilenc szakbizottságot hoztak létre a munkák ellátására, amelyekben széles körű és összetett szakmai munka folyt elismert szakemberek és civilek
közreműködésével. Magát a Nemzeti Stadion
épületkomplexumát az Aranyhegy lejtős részén
képzelték el, amely szinte belesimul a környezetbe, egy ókori színház mintáját követve. A két
tervező Árkay Bertalan és Borbíró Virgil volt,
akik először 1933-ban mutatták be nyilvánosan
terveiket a Gellért Szállodában tartott városrendezési kiállításon. Nagyon kidolgozott és rengeteg
dolgot figyelembe vevő tervek készültek, amely a
környezeti hatásokon túl a vendégek, szurkolók
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utaztatását is szem előtt tartotta. Mintegy 200 ezer
ember utaztatásáról volt szó, amelyet főleg a MÁV
és a közeli HÉV által kívántak megoldani. A fő
stadion mellett tenisz- és úszócsarnok (stadion) is
épült volna. A Nemzeti Stadiont fákkal övezett út
kötötte volna össze Aquincummal, a romkerttel,
egészen kifelé, a Dunáig.
Az 1936. évi nyári olimpiai játékokat mégsem
Budapest, hanem Berlin kapta, amely a versenyek
idejére igyekezett elrejteni a hitleri Németország
valódi arcát. A pályázat kudarca nem tántorította
el a MOB és az Óbudai Stadion Bizottság embereit
munkájuk folytatásában, sőt, rögtön megpályázták
az 1940. évi játékok rendezési jogát. Az óbudaiak
tovább pontosították és folytatták az aranyhegyi
Nemzeti Stadion építésének előkészületeit, amely
már mélyen beleívódott a köztudatba, nem csak a
sport szerelmeseinek körében. Ez nem ment minden
akadály nélkül. Martin Gyula, az Óbudai Stadion
Bizottság ügyvezető elnöke így fogalmazott 1936
októberében: „Óbuda lakossága évtizedek óta sínyli
a vele szemben elkövetett igazságtalanságokat, amelyeknek következményeképp a főváros nagyarányú
fejlődéséből elmaradt. Titokzatos kezek és érdekeltségek fondorlatos módon, de mindig a közérdek leple alatt, úgy intézték dolgaikat, hogy a főváros egyes
városrészeinek kifejlődése az ő érdekeiket szolgálja.
A Magyar Nemzeti Stadion helyének megválasztása
Óbuda jövő fejlődése szempontjából is döntő jelentőségű lévén, annak lakossága, okulva a múlt döbbenete tapasztalatain, ezúttal nem nézi tétlenül az ellene készülő újabb igazságtalanságot, annál is inkább,
miután meggyőződése, hogy az ő érdekei ezúttal
százszázalékosan országos érdekeket is szolgálnak”.
Az ügynek megnyerte a Bizottság az aktív társadalmi életet élő, a Habsburg-Lotaringiai ház nádori ágához tartozó József Ferenc herceget (József
főherceg fia). A feljegyzésekből kiderült, hogy a
jogi végzettségű herceg komolyan foglalkozott az
óbudai stadion ügyével, és szinte naprakész volt a
dolgok alakulásával. Az óbudai lehetőségeket vetette össze a Berlinben felépült stadionnal, kiemelve a hazai lehetőségek előnyeit. Az Aranyhegyen
építendő Nemzeti Stadion mellett nemcsak a gyönyörű táj szólt – ez lényegében másodlagos volt
–, hanem az elhelyezkedése és a tiszta levegő. Ez
utóbbit különféle mérésekkel igyekeztek igazolni,

illusztrálva az elvégzett vizsgálatok eredményeit.
Ezeket az adatokat Dr. Réthly Antal egyetemi tanár,
a Magyar Királyi Meteorológiai és Földmágnességi
Intézet igazgatója és Dr. Aujeszky László osztálymeteorológus prezentálta a közönségnek. A 36 ezer
négyszögöl területet ráadásul ingyen ajánlották fel
a tulajdonosok, a Schäffer család és Kemény Lajos
kormánytanácsos.
A Bizottság végül 11 pontban, 11 szempont
megfogalmazásában alakította ki véleményét. Ilyen
szempontok voltak: olcsósági-pénzügyi, terjedelemi,
sportszerűségi, egészségügyi, meteorológiai, történelmi, szépészeti, biztonsági, praktikussági, méltányossági, közlekedési. A III. kerületi elöljáró, Hathy
Haidekker János is lelkesen támogatta a Nemzeti
Stadion óbudai megépítését, hangsúlyozva annak
szerepét a helyi lakosság életében. „Az Aranyhegy
páratlan szépségű környezete különösen kitűnő hatást fog kiváltani az olimpiász látogatására ideérkezett idegeneknél. Az aranyhegyi megoldásnál emellett az összes sportok a követelményeknek megfelelő
befogadást találtatnak. (…) Nekem, mint a III. kerület elöljárójának természetesen különös örömömre
szolgál, hogy a tudósok, a sport- és szakemberek
éppen az aranyhegyi megoldást ajánlják, mint a legmegfelelőbbet és a leggazdaságosabbat. Meg vagyok
győződve, hogy a Nemzeti Stadionnak Óbudán való
felépítése a III. kerület fejlődésére soha nem remélt
óriás hatást fog gyakorolni, és ennek a nagy városrésznek a jól megérdemelt fejlődését siettetni fogja”
– mondotta az elöljáró.
Minden tervezés és gondos előkészítés ellenére
az olimpiarendezésről szőtt álmokat ismét a háború
törte szét. Aki ma az Aranyhegy felé jár, mindent lát,
csak Nemzeti (Olimpiai) Stadiont nem, hiszen az
nem épült fel soha. A II. világháborút követő politikai átalakulás más igényeknek igyekezett megfelelni, bár népszerűségénél fogva a sport továbbra is
fontos szerepet kapott. Az új stadion, a Népstadion
Zuglóban épült fel 1953-ban. Rengeteg kimagasló
sporteseménynek adott otthont a létesítmény, de
olimpiának nem. Talán nem kell sokat várni, hogy
Budapest nyári olimpiát rendezhessen, de annak
központja már feltételezhetően nem Óbudán lesz.

(A szerző történész, muzeológus,az Óbudai Múzeum
munkatársa)
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Egy óbudai szíjgyártómes ter
A P r á d l c s a l á d m ű h e ly e a b é c s i ú t o n

A sokáig falusias jellegű, majd peremvárosi Óbuda települése jó néhány mesterembernek adott otthont és munkalehetőséget. Hajdani műhelyeik és emlékezetük a városrész drasztikus átépítésével együtt tűnt el. Szaktudásukra és minőségi munkájukra napjainkban is lenne igény, de felgyorsult világunkban már csak egy-egy mester történetével vigasztalódhatunk.

a bajszos mester, Prádl János áll a Bécsi úti műhely előtt két legényével. Fotók: óbudai múzeum

Az állati bőrrel való foglalatosságnak egészen az őskorig visszanyúló története van. Az elejtett vad minden részét feldolgozták eleink vagy élelmiszerként,
vagy valamilyen használati tárgy készítéséhez. Ebből kifolyólag a bőr sok ezer éve a ruhakészítés egyik
legfontosabb alapanyagának számít. A bőrfeldolgozás folyamata ugyan a technika és a technológia
területén fejlődött, de alapjai ugyanazok maradtak.
Az idők során a nyersbőr kikészítésén túl több mesterségbeli ág alakult ki. A leölt állat bőrével rendszerint a mészáros találkozott először, aki azt további
feldolgozásra a tímároknak adta el, akiknek legfőbb
munkájuk a nyersbőr megtisztítása és előkészítése
volt. Más esetekben a vadászatokon elejtett állatok
bőre volt az alapanyag, amellyel szintén a tímárok
foglalkoztak. Nem volt ez másként Óbudán sem.
A településen a kora középkortól intenzív kereskedelem zajlott, amelyet földrajzi elhelyezkedésének,
illetve az egyházi és világi életben betöltött szerepének köszönhetett. Az óbudai rév és piac komoly
forgalmat bonyolított, ahol jelentős mennyiségű
bőráru is vevőre talált. Ezeknek egy része helyben
készült, óbudai mesterek műhelyéből került ki. Az
oszmán török veszély elmúlásával, Óbuda népességének folyamatos növekedésével párhuzamosan
nőtt az iparosok, a mesterségek száma. Ezek közül
kiemelkedtek a bőrrel foglalkozó mesterek műhelyei. Az óbudai uradalom 1775. évi összeírása szerint a helységben 66 mester – céhes és céhen kívüli
– foglalkozott a bőrfeldolgozás és -megmunkálás
valamely ágazatával. Érdekes tény, hogy az összeírás szerint ebben az időben tímárok nem dolgoztak
Óbudán, ám ez később megváltozott. Jól nyomon
követhető, hogy milyen fontos szerepet játszottak
a település életében a bőrösök, akik termelékenységükkel sokáig megelőzték a szomszédos Pest és
Buda műhelyeit. A kis műhelyekből céhek, manufaktúrák, majd kisebb gyárak születtek, amelyek
egészen a II. világháború végéig üzemeltek. Valóságos kis bőripari centrum alakult ki Óbudán, a
Tímár-Kiskorona-Viador-Lajos utca körzetében.
A legismertebb és legjelentősebb óbudai bőrgyár a
Lenz család tulajdonában működött a régi Lajos utcában. Lenz Ferenc és fiai az 1860-as évek második
felétől foglalkoztak a nyersbőr kikészítésével és feldolgozásával a folyamatosan fejlesztett üzemükben.
A bőrgyár a II. világháború után már nem működött.

A kikészített bőr csak egy nyersanyag, amellyel olyan
iparosok dolgoztak utána, mint a szíjgyártók, kesztyűkészítők, szűcsök, cipészek, bőröndösök. Ezen
mesterségek szintén jelen voltak Óbudán, ám a bőrfelhasználás legfőbb helyi szereplői a szíjasok voltak,
amely a nagyszámú fuvaros lónak és az itt állomásozó katonaságnak volt betudható. Ez a mesterség nagy
megbecsülést kapott már a honfoglaló magyarság
idején is, hiszen ők készítették a lovagláshoz szükséges eszközök, felszerelések jelentős részét. A hagyomány mit sem csorbult az évszázadok alatt, a magasfokú szakmai tudás apáról fiúra szállt a nemzedékek
alatt. Óbudán szintén ez volt a szokás a mesterek között. Közülük is kiemelkedett Prádl János szíjgyártóés nyergesmester, akinek hagyatéka jelentős része az
Óbudai Múzeum gyűjteményéhez tartozik.
A híres mester Zsámbékon látta meg a napvilágot
1879-ben. Egészen fiatalon ismerkedett meg a nyerges és szíjgyártó szakmával, amit magas szinten sajátított el. A kor szokásához híven külföldön töltötte
vándoréveit, hogy még jobban csiszolja tudását. Bécsben és Sankt Pöltenben figyelte és gyakorolta a külhoni mesterek műhelyében a szakmát, de az I. világ
háború közbeszólt. Bevonulva az Osztrák-Magyar
Monarchia hadseregébe, a tüzérekhez vezényelték,
ahol saját szakmáját gyakorolhatta. A kiképzést
követően Prádl János szakaszát Délvidékre, a szerb
frontra küldték, ám a fejetlenség és a rossz irányítás miatt, ahogy kinyitották a csapatszállító vagon
ajtaját, rögtön hadifogságba kerültek. Ezzel kezdetét
vette a hosszú és kegyetlen börtönélet. A magyar
hadifoglyokat – köztük Prádlt is – gyalogmenetben hajtották Montenegrón és Albánián át Vlora
kikötőjébe, ahol hajókra zsúfolták az elgyötört embereket. A szicíliai Messina érintésével a Szardínia
észak-nyugati csücskénél fekvő Asinara szigetén
épült börtönkomplexumba, hadifogolytáborba szállították a foglyokat, szigorú francia őrizet alatt. Prádl
ezen a kegyetlen helyen élte túl a háború borzalmait, fogságban. Az amúgy páratlan szépségű Asinara
másik neve Szamár-sziget, ahol mintegy 25 ezer – főleg magyar – hadifogoly sínylődött a borzalmas körülmények és a szadista őrök brutalitásának kiszolgáltatva, közülük csupán hatezren térhettek a haza.
Prádl János is a szerencsés túlélők között volt, és végül 1920-ban érkezett vissza szeretteihez. A hosszú
fogság alatt néhányszor volt csak alkalma az otthon
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aggódó családjának lapot küldeni, melyeket a francia őrség rendszeresen cenzúrázott.
Prádl a fővárosba költözött, és Óbudán, a forgalmas
Bécsi út 74. számú épületben nyitott üzletet. Az
egyre növekvő igények miatt 1930-ban kibővítette
üzletét, megvásárolva a közeli Bokor utca 3. számú házat, amelynek nagy belső udvara volt, ahol
sokkal több lovaskocsi fért el. A műhelyben speciális szíjgyártó és nyerges (Óbudán Sattlernek is
nevezték őket) szerszámokkal dolgoztak, amelyek
jelentős részét maguk készítették el. Varrógépek,
szíjgyártószékek (küsü), kártológép mellett fali
szerszámtartó, szabászdeszkák, satuk, munkaasztalok alkották a műhely berendezését. Ezek mellett
még a komót stocknak nevezett eszközt is használták, amelyen az ovális alakú lóhámokat formázták.
A bőr és a fémtárgyak megmunkálásához különböző méretű és rendeltetésű tolókéseket, árakat, bőrgyalut, erős tűket, bőrvágó késeket használtak.
Prádl János műhelyében a rengeteg munka ellenére kevesen dolgoztak. Természetes módon a mester mellett dolgozott fia, Prádl György, valamint
Illés Ferenc és két békásmegyeri sváb legény, Krabl

Márton és Czurmühl Konrád. A Bécsi úti műhelyben nemcsak az óbudai fuvarosok lószerszámait készítették, javították, hanem a környező pilisi térségből is sokan dolgoztattak itt. Óbudán erős, komoly
fizikai munkára alkalmas, testes muraközi lovak
számára készítettek megfelelő méretű lószerszámokat. Ezeket kumet szerszámoknak nevezték a szakmában, amely a nagyméretű, favázas, ovális alakú
hámnak volt az eredeti megnevezése, és főleg a fuvaros lovak igázására használták. A lószerszámok,
különböző szíjak, felszerelések alapanyagait Prádl
igyekezett Óbuda környékéről beszerezni. Pilisi tótok szállították az ostornyelekhez a kötegelt somfát,
a szitált kőport a réztárgyak pucolásához és a kőrisfát, amelyből a komót (hám) vázát készítették. Szintén a Bécsi úton működő, szomszédos Valkovits-féle
rézöntő műhelyből vásárolta Prádl a legkülönbözőbb
rézvereteket. Ezek felhasználása nemcsak a praktikumot szolgálta, hanem finom – szinte művészi
– kidolgozottságuk miatt a kocsik, lovak és lószerszámok díszei is voltak. Formaviláguk a díszes lófejektől, patkóktól egészen a kis csengőkig, címerekig,
díszgombokig terjedt. Az óbudai Filatorigátnál volt a

szíjgyártószék (szaknyelven küsü) a műhelyből
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rézből készült ún. sallangok (vagy másként ruslangok) a mester nevével és címével

Weisz-féle kovácsműhely, ahol a vasáruk készültek.
Talán meglepő, de a bőrt nem óbudai műhelyektől
vásárolta Prádl mester, hanem a Rákóczi úton működő Kutser Vilmos bőrkereskedő boltjából, illetve az
Újpesten lévő Mautner és Wolfner Bőrgyárból. A Bécsi úton volt Spielmann Simon ostorkészítő műhelye,
ahonnan az ostorszíjakat szerezték be. Voltak olyan
egyedi gyártású, specifikus eszközök, amelyekhez
Bécsben lehetett hozzájutni.
A műhelyben dolgoztató fuvarosok általában vasárnaponként fizették ki számláikat Prádl mesternek. Nemcsak a lovaskocsikat használó szállítókból
állt a vásárlókör, hanem olyan üzemek, gyárak is
innen vásároltak, ahol még gépszíjakkal hajtott gépeken dolgoztak. Óbudán ilyen volt a Leipziger-féle
Ecetgyár és a Jéggyár (Szentendrei út-Búvár utca).
Fontos vásárló volt az óbudai Lókórház, amely a
MÁV-állomás mellett praktizált. A két világháború
közötti Óbudán igazi hírnévre tett szert Prádl János
és műhelye, ahol mindig pontosan és kiváló minőségben dolgoztak, nagy figyelmet fordítva a lószerszámok egyedi, szép kivitelezésére. A műhely
valóságos kis családként működött, hiszen Prádl
János lánya az ott dolgozó Illés Ferenc felesége lett.
Ebből a házasságból született Prádl János unokája
(szintén Illés Ferencnek hívták), akinek visszaemlékezései nagy segítséget nyújtottak a dolgozat megírásában, a múzeumi gyűjtemény feldolgozásában.
Prádl János 1943-ban hunyt el, fia vezette tovább az
üzletet és a műhelyt. A II. világháború idején aknatalálat érte a műhely épületét, és sok szerszám megsemmisült. A műhely dolgozói közül Illés Ferencet
rendszeresen elvitték az orosz katonák munkára,

lószerszámokat kellett javítania, de mindig hazaengedték. Krabl Mártont és Czurmühl Konrádot sváb
származásuk miatt 1946-ban kitelepítették Békásmegyerről. A Bécsi úti műhely próbált újra indulni, de
komoly nehézségekbe ütköztek. Ennek egyik oka a
teherautók elterjedése volt, ami egyre jobban háttérbe szorította a lovaskocsikkal történő fuvarozást. Itt
kell megjegyezni, hogy az óbudai szanálások idején
még nagy számban vették igénybe szolgálataikat,
aztán végképp eltűntek az utakról. A másik ok a
pártállami rendszer kiépülése volt, amely a magánvállalkozások megsemmisítését is célként tűzte ki,
és az államosítások útján valósította meg. 1948-tól
állami tulajdonba vették a lovakat, istállókat és a kocsikat is. A fuvarosokat nagyobb állami vállalatokba, szövetkezetekbe kényszerítették, mint például
a Fővárosi Szekérfuvarozó Nemzeti Vállalat vagy a
Szíjgyártó Szövetkezet a Bécsi úton. A Prádl család
megélhetése veszélybe került, hiszen ezek okán egyre kevesebb munkalehetőségük volt.
1952-ben az egykori híres óbudai szíjgyártó és nyerges műhely örökre bezárt. A műhely tagjai, így Illés
Ferenc is másholt keresett szakmai és anyagi boldogulást. A Bécsi úton álló házat korábban megígért
védettsége ellenére Újlak revitalizációja során lebontották. A szíjgyártó és nyerges szakma egyike
volt azoknak az egykor a település képét, életét
meghatározó kis műhelyeknek, mesterségeknek,
amelyek a régi hangulatát elveszítő Óbudán a feledés szürke ködébe vesztek.

Horváth Péter
(történész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában

tudomány

a f ord T-model l t erv e ző je
Ga l a m b j ózs e f e m l é k e z e t e a z ó b u da i egy e t e m e n

Az Óbudai Egyetem történetébe, kiváló tanulói és oktatatói tevékenységébe – az Óbudai Anziksz következő számaiban
– az intézmény történetének kiváló ismerője és megörökítője, Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens, általános rektorhelyettes, technikatörténész ad betekintést.

A 15 milliomodik T-modell, a vezetőülésben Edsel Ford, mellette Henry Ford. képek forrása: óbudai egyetem

Az újkori Óbudai Egyetem történetében 2019 jelentős jubileumi események ünnepi sorozatát foglalja magába. Az első jogelőd, a Budapesti Állami
Közép Ipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit –
Dr. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter
rendelete alapján – építészeti és vegyészeti szakosztállyal, akkor még a VIII. kerületi Bodzafa utca
28. (ma Bérkocsis utca 1.) szám alatt.
„Az egyre növekvő szakemberigény kielégítésére
az intézmény tíz évre rá költözhetett új otthonába,
a Hauszmann Alajos műegyetemi tanár tervezte,
a Népszínház utca – Blaha Lujza tér sarkán álló,
képzéseinknek ma is otthont adó épületegyüttesbe,
melyet gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszter 1889. szeptember 15-én adott át Mechwart
András, Zipernovszky Károly és még számos nagyiparos és gyáros jelenlétében” – ahogy azt a korabeli tudósító a Vasárnapi Újságban közzétette.
1889-ben az intézmény Állami Felső Ipariskola címet kapott, s tanulóit gépészeti, vegyészeti, fém- és
vasipari, valamint faipari szakosztályban képezte.
Egyre bővülő feladatok mellett a Magyar Királyi
Állami Felső Ipariskola és a vele egy épületben
lévő, közös igazgatás alatt álló Technológiai Iparmúzeum – vagy ahogy akkor őket együtt emlegették, a „Technológia” – határainkon túl is elismerést
szerzett a magyar iparoktatásnak.
Az intézmény újkori történetének jeles évfordulói
is rendre 2019-re esnek: 50 éve alapították a Bánki
Donát Gépipari Műszaki Főiskolát, 20 esztendeje
alakult meg az integrált Budapesti Műszaki Főiskola a Bánki Donát, a Kandó Kálmán és a Könnyűipari
Műszaki Főiskola összevonásával, és az idei ünnepségsorozat része az Óbudai Egyetem alapításának
10. évfordulója is.
A három évszázadon átívelő történelmi múltú intézmény hírnévre szert tett tanárai – mint Arany
Dániel, Petrik Lajos, Jalsoviczky Géza, Edvi Illés
Aladár, Faragó Ödön, Lencz Ödön, Klemp Gusztáv,
Egerváry Jenő és még sokan mások – jelentősen
hozzájárultak az ipar fejlődéséhez. Az iskola többek között olyan kiváló szakembereket adott a világnak, mint az 1901-ben végzett Galamb József, a
Ford T-modell és még számos műszaki alkotás kiemelkedő konstruktőre.

Galamb József portréja a T-modell születésének időszakából

Galamb József és a ford T
Galamb József 1881. február 3-án Makón, református földműves családban született Galamb
József és Putnoki Erzsébet házasságából. Az
anyakönyvi kivonat szerint szüleinek második
gyermeke volt, és még öten követték őt a sorban.
Az értelmes parasztgazda a református tanító
rábeszélésére a két elsőszülött fiút, Sándort és
Józsefet továbbtaníttatta.
Galamb Józsefet érdeklődése a műszaki pályák felé
vonzotta. A szegedi Fa- és Fémipari Szakiskolai tanulmányait követően, 1898-tól Budapesten, a mai
Óbudai Egyetem jogelődjében, az 1879-ben alapított Budapesti Magyar Királyi Felső Ipariskolában
folytatta tanulmányait.
A Felső Ipariskola három év alatt képezte ki a felvett
tanulókat. Galamb József a gépészeti szakosztályt
1901-ben fejezte be, majd rövid időre a diósgyőri
Vasgyárba került műszaki rajzolónak, ahonnan katonai szolgálatát letölteni ugyanabban az évben a
haditengerészethez vonult be Pulába. Leszerelése
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után rövid ideig Hódmezővásárhelyen a mai Mérleggyár jogelődjénél, majd Aradon a Magyar Automobil Rt. cégnél dolgozott. A vállalattól kapott ösztöndíjjal 1903-ban tanulmányútra Németországba
utazott. Itt hallotta a hírt, hogy világkiállítás lesz
1904-ben az amerikai Saint Louisban. Amikor ös�szegyűlt a jegy ára, Hamburgban két magyar barátjával hajóra szállt, és 1903. október 3-án megérkezett New Yorkba.
Az Egyesült Államokba érkezve azonnal munkát
vállalt egy dobozgyárban, majd New York állam
fővárosában az új kormányzósági épület belső faldíszítési munkálatain dolgozott, de néhány hónap
múlva már Pittsburgh-ben, a Westinghouse-nál
tevékenykedett. Egy Detroitban tett látogatást követően elhatározta, hogy ott keres állást, és 1905.
december 11-én belépett a Ford Motor Company
dolgozói közé.
A T-modell tervezése 1907-ben kezdődött, és
1908. október 1-jére készült el az új autó. A kocsi legszellemesebb műszaki megoldása a bolygóműrendszerű sebességváltó volt, amit Galamb

tervezett. Az egyszerűen kezelhető és megbízható konstrukció, illetve a kedvező ár annyira
megnyerte a vevők tetszését, hogy a típust 1927ig gyártották. A megrendeléseket csak szalagszerű szereléssel és gyártással lehetett teljesíteni.
A T-modell sikerének alapját egyszerű és megbízható szerkezeti kialakítása, üzembiztos működése és kezelése jelentette. A több mint tizenötmillió legyártott T-Fordból ma is körülbelül százezer
van üzemképes állapotban, ez a legelterjedtebb
veteránautó. Az amerikai gazdaság fejlesztésében és a mezőgazdaság gépesítésében fontos
szerepet töltött be a Galamb József és Farkas Jenő
terveinek felhasználásával készült olcsó Fordson
traktor, amelyből több milliót gyártottak, és az
egész világon elterjedt.
Az olcsó T-modell lényegesen hozzájárult a világ
gépkocsiiparának, gépjármű-forgalmának kifejlesztéséhez, sőt új életforma kialakításához; az
ugyancsak Galamb József terveinek felhasználásával készült Fordson traktor pedig a mezőgazdaság gépesítését alapozta meg. Galamb 1908. és

Galamb József és Farkas Jenő tervei alapján gyártott Fordson traktor vázlata

Ford versenyautók az 1909-es transzkontinentális versenyen

1914. között a kísérleti mérnöki részlegen egy kis
sportkocsin dolgozott, melyek közül kettőt a Ford a
Coast to Coast (New York – Seattle) versenyen indított, és amelyek egyike a távot 23 nap alatt teljesítve
meg is nyerte a versenyt, olyan legendákat utasítva
maga mögé, mint a 200 lóerős Benz Blitzen.
Galamb József a fentieken kívül még sok más konstrukciót is tervezett: részt vett többek között más
Ford gépkocsimodellek, teherautók, pályamunkás
kocsik tökéletesítésében, fejlesztésében, ugyanakkor a prototípusok kísérletein, új gyárrészlegek
tervezésén és fejlesztésén is dolgozott. Az első világháborúban tervezett tengeralattjáró-keresőt és
könnyű harckocsit, azt követően pedig karosszériát
különböző gépkocsikhoz.

Galamb József kapcsolata szülőföldjével
Galamb 1911 őszén látogatott haza először.
Édesanyja és testvérei nagy szeretettel fogadták
a nyolc éve nem látott fiút. 1915-ben lett amerikai állampolgár. A 1911-es és 1913-as hazalátogatását követően többször is járt Magyarországon.
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A sorban utána legidősebb János öccsét kivitte
Amerikába, és két évig ő is a Fordnál dolgozott.
A világháborút követően, 1921-ben Galamb József
hat darab Fordson traktort küldött Makóra testvéreinek, hogy ezzel dolgozzanak, és propagálják a
Ford termékeket. 1922 őszén, az üzletet beindítani maga is Makón járt. Így született meg a családi
cég, amelyet két fiatalabb Galamb testvér, János és
Ferenc vezetett.
Az autók, traktorok, alkatrészek hajóval érkeztek
Fiumébe. A makói telephely a Deák Ferenc utca
sarkán állt. A szerelőműhely külső falára az 1920-as
évek végén festették fel a színes autókat, amelyek
nyomai a mai napig megtalálhatók az épületen.
A forgalom növekedésével Békéscsabán is nyitottak egy Ford lerakatot, ahol 35 szerelő dolgozott a
műhelyben.
A sikeres amerikai mérnök élete kapcsolódott a
Horthy családhoz. A kormányzó kihallgatáson fogadta a Várban a Budapesten tartózkodó Galamb
Józsefet. Amint meglátta egykori tengerészét,
Horthy Miklós megszólalt: „Én ismerem a főmérnök urat.” Pillanatok alatt kiderült, hogy 25 évvel
azelőtt a gépészképző-iskolahajón találkoztak
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először. Szóba került István fia – ekkor III. éves
mérnökhallgató – rendkívüli érdeklődése a technikai újdonságok és Amerika iránt. Megbeszélték,
hogy az egyetem elvégzése után Horthy István tanulmányútra megy Detroitba.
Horthy István 1928-ban szerezte meg gépészmérnöki oklevelét. Az angolul, németül, franciául kitűnően beszélő fiatalember készült az amerikai
tanulmányútra. Horthy kormányzó 1929. szeptember 29-én avatta föl a világháborús hősök emlékművét Makón. Itt magához hívatta a kormányzó
Dr. Galamb Sándort, és megkérte, írjon testvérének,
hogy István végzett, és mehet Amerikába. A későbbi kormányzóhelyettes értékes hónapokat töltött a
Ford Művekben. 1929 őszétől előbb egyszerű munkásként dolgozott, majd a traktorszerelési osztályra, végül a kísérleti tervező osztályra került – ös�szesen 18 hónapot töltött a Fordnál.
Galamb József hazalátogatásaikor nemcsak rokonait látogatta meg, hanem előadásokat is tartott a
Magyar Mérnök és Építész Egyletben és a Műszaki
Akadémián. Filmeket hozott magával, amelyeket

Galamb József 1944-ben

levetítve a szakemberek megismerkedhettek a sorozatgyártás Ford gyárbeli megvalósításával.
1921-ben 100.000 koronás ösztöndíjat alapított a
továbbtanulás támogatására. Az Alapító okirat
szerint: „Galamb József makói születésű, jelenleg detroiti (Észak-amerikai Egyesült Államok,
Michigan) lakos arra való emlékezéssel, hogy a felső ipariskolai tanulmányait ösztöndíjak élvezetével
végezte el; a felső ipariskola gépészeti osztályának
szegénysorú, de jól tanuló növendékei részére, tanulmányaik könnyebb végzése céljából 100 ezer
korona ösztöndíj alapítványt tesz, s ezen összeget
Makó város közpénztárába be is fizette”.
Galamb 1932-es látogatásakor is előadást tartott a
Magyar Mérnök és Építész Egylet székházában, és
filmet is vetített a Ford gyártmányokról, a kormányzó garden party-t adott tiszteletére. Ez volt az utolsó
magyarországi látogatása, 1944-ben egy szívrohamból felépülve kérte nyugdíjazását. Személye összefonódott a Ford birodalom kialakulásával: 1905-ben a
Ford cég még egy 300 főt foglalkoztató kisüzem volt,
míg 1944-re az USA óriásvállalatainak egyik legnagyobbika lett. Az 1910-es évek közepén napi 250
autót gyártottak, húsz évvel később a termelés napi
10.000 kocsira emelkedett. E rendkívüli fejlődésben
és sikerekben oroszlánrésze volt Galamb József zseniális terveinek. 1955. december 4-én, 74 éves korában a világ egyik legnagyobb autógyártó konszernjének nyugdíjas főmérnökeként hunyt el.

Galamb József emlékezete
Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke 1910-ben, Magyarországon tett látogatásakor kijelentette: „Az egész civilizált világ adósa
Magyarországnak az ő múltjáért.” Az elnök ezen
véleményének kialakításában bizonyára jelentős
hatással voltak azon kiemelkedő személyiségek,
akik az Egyesült Államokban maradandót alkotva hozzájárultak az USA és hazájuk elismeréséhez. Ebben meghatározó szerepe volt Galamb
Józsefnek is.
Galamb Józsefről a II. világháború után Magyar
országon nem sok szó esett. A családi céget államosították, s az Amerikából érkező pótalkatrészeket lefoglalták. Az 1970-es években már több írás foglalkozik
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a restaurált 1929-es ford a-modell az óbudai egyetem bécsi úti épületének aulájában. fotó: Csáky balázs

Galamb munkásságával. A Magyar Posta 1975-ben
„75 éves a Magyar Autóklub” sorozatot jelentetett
meg, amelynek 80 filléres bélyege egy 1908-as Ford
T-modellt ábrázol. De az igazi áttörést 1981, születésének 100. évfordulója jelentette. A centenáriumon
emléktáblát avattak a korabeli makói Ford lerakat
falán, egy évvel később pedig emlékkiállítás nyitotta meg kapuit a makói József Attila Múzeumban.
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara előadótermét nevezte
el az intézmény kiemelkedő tanulójáról, amelyben
bemutatja e gazdag életpálya fontosabb állomásait.
Galamb munkásságát tárta az érdeklődők elé 2007
szeptemberében az Egyetem aulájában megnyitott
Galamb József és a Ford T-modell című kiállítás, mely
egy, a Bánki Kar által megvásárolt és restaurált 1922es gyártású Ford T-modellt mutatott be.
Az Óbudai Egyetem jogelődje kiemelkedő képességű és alkotó munkásságú tanulójának állított
emléket a Galamb József Emlékszoba kialakításával a Népszínház utcában, s egy megvásárolt és

felújított, 1929-ben gyártott Ford A-modell elhelyezésével az Egyetem Bécsi úti épületének aulájában. Galamb teljes életpályájának és alkotásainak
keresztmetszetét ‒ Pálinkás József akadémikus,
az MTA akkori elnöke védnöksége mellett ‒ a 100
éves a T-modell című nemzetközi konferencia és
A XX. század autója, 100 éves a Ford T-modell című,
a Bánki Kar oktatói képekkel gazdagon illusztrált
könyve mutatta be 2008-ban.
2016. március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében – e cikk szerzője laudációját követően
– ünnepélyes keretek között, a Bírálóbizottság döntését követően ítélték oda a Magyar Örökség Díjakat
– a kitüntetettek között volt Galamb József is.

DR. GÁTI JÓZSEF
(az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense,
általános rektorhelyettese)
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P én t ek Or s olya : A z ÓBUDA I ÓR Á S F I A
G U LYÁ S M I K L Ó S , A B E S O R O L H ATAT L A N Í R Á S T U D Ó

Van a figyelemnek egy speciális fajtája, amelyre a
fantáziavilágot a reális világgal összeszálazó prózaírók a legtöbbször nem képesek, a szigorúan a
valóságot – persze, mi az a valóság? – rögzítő memoárírók, dokumentátorok viszont igen.
Az újholdas korszak szellemi háttértörténetét
lejegyző Lengyel Balázstól a római szakácskönyvével évtizedek óta az egyik legolvasottabb magyar
szerzőnek számító világpolgárig, a Micimackót
latinra fordító orvos-író Lénárd Sándorig sokan
vannak a magyar szellemi pantheonban, akik „írók
is és nem is”, életművüket azonban máig inkább a
kultúrtörténeti-szellemtörténeti fejezetbe soroljuk,
mint az irodalmi hagyatékba.
Ezen, voltaképp besorolhatatlan írástudók egyike Gulyás Miklós (1938–2013) egykori óbudai lakos
– saját megfogalmazása szerint az „órás fia” –, aki
1956-ban, félig gyerekfejjel disszidált Svédországba,
ahol könyvtáros lett. Hatvanéves kora után kezdett írni, az anyaországban a legismertebb kötete a
Noran kiadónál megjelent Óbudai utcák, noha en�nyiben korántsem merül ki az oeuvre – csak épp a
többi kötetét inkább Erdélyben ismerték el. A többi
könyvvel összevetve persze megvan a magyarázata annak, hogy miért épp az óbudai kötet lett a
leggyakrabban idézett műve: mert olyan korról ad
irodalmi igényű Óbuda-képet, amelyről más forrásunk alig akad.
Tizenkilenc évesen, az Árpád Gimnáziumban
tett érettségi után hagyta el az országot, a nyugdíjas kor küszöbén mégis olyan részletességgel és

igényességgel eleveníti fel gyermekkora azóta eltűnt, átalakult városrészét, hogy a könyv kétségkívül beleilleszthető a Krúdy- és a Gelléri Andor
Endre-féle irodalmi Óbuda-hagyományba – vagy
óbudai irodalmi hagyományba.
Gulyás azokat az éveket, a háború utolsó éveit és
az ötvenes évek elejét írta meg, amelyekről Krúdy
és Gelléri már nem tudott beszámolni. Speciális a
könyv azért is, mert felnőtt fejjel, de gyerekszemmel láttatja a városrész negyvenes-ötvenes évekbeli életét – érdekes egybeesés, hogy a háború végének és a korai ötvenes-hatvanas-hetvenes évek
Óbudájának arculatáról is gyerekregények és nőírók tanúskodnak a legszívesebben Gulyáson kívül: Thury Zsuzsa kiváló A tűzpiros üveggömbje,
Szabó Magda Álarcosbáljának vonatkozó fejezetei
és Janikovszky Éva Aranyesője rajzolják, árnyalják
tovább a városrész életét a Krúdy és Gelléri utáni
évtizedben, utánuk pedig Csukás István lesz az, aki
a Vakáció a Halott utcábannal, és a Keménykalap és
Krumpliorral szinte véletlenül Óbuda művészi krónikásává is válik.

Egy igazi óbudai sváb és katolikus?
Pedig a Gulyás (Gottlieb) família nem volt őshonos óbudai család. Az író születése előtt négy évvel érkeztek Óbudára, Gulyásnak, ahogy írja, több
hajdani osztálytársa ekkor már „évszázadok óta”
itt lakott, ők a Braunhaxlerek leszármazottai. „Egy

igazi óbudai sváb és katolikus” – írja, majd hozzáteszi: „hitték a svábok.”
Gulyás apja, Gottlieb Dezső 1906-ban született
Vinkovcében, órásmesterként előbb Kiskőrösre,
majd Óbudára került. Miklós bátyja, Gulyás Gábor
Ottó még Kiskőrösön született meg 1932-ben. Noha
Ottó címzetes egyetemi docens volt, matematikus,
az Óbuda-történetekben rendre más kontextusban
bukkan fel a neve: a vészkorszakban ő volt az egyike annak a két fiúnak, akiket Kovács János, a helyi rendőrkapitányság írnoka bújtatott a Laktanya
utcában a kapitányságon, majd miután haza kellett
térnie az Ipolyságba, a két fiút a többi rendőrre bízta, akik a felszabadulásig tovább rejtegették őket.
A történetet nemcsak Gulyás Miklós idézi fel, de a
Zichy utcai elemi iskola történetét feldolgozó dokumentumok és visszaemlékezések sorában is rendre
szó esik róla, ugyanígy a szaléziak embermentési
akcióiról, ami miatt Kiss Mihály szerzetest a nyilasok megg yilkolták. Gulyás, ahogy írja, hosszú évek
alatt dolgozta fel a történteket, majd a „zsidótalanított” városba való hazatérést.
Persze, a könyv története nem ekkor kezdődik,
hanem 1934-ben, amikor a család beköltözött a
Kiscelli utcába. Gulyás Miklós dokumentátori alapossággal rajzolja meg a harmincas évekbeli város
arcát egy képzeletbeli városi séta alapján, közben
– hatvanévesen! – tételesen felsorolja a bormérő
családok nevét. A teherhúzó ló nevére is emlékszik
– Sárinak hívták amúgy –, mesél a trafikról, a későbbi embermentő szaléziakról és úgy általában a
városról, amely csak papíron város, egyébként falu,
ahol mindenki ismer mindenkit.
Aztán megtudjuk, hogy a Föld utca neve bizony
nem a földből jön, hanem abból, hogy Feld gassénak
hívták, csak rossz a „fordítás”. Ennek a sarkán védte meg egy öreg sváb bácsi az akkor kisfiú Gulyás
Miklóst a zsidózó, csúfolódó utcagyerekektől.
A kötet leggyakrabban idézett passzusa az óbudai piac leírása – nem véletlenül.
Bolgárkertészek, svábok, árusok, vevők, mindenki ismert mindenkit, annyira, hogy amikor
„bevezették az urak, hogy zsidók csak bizonyos
meghatározott időben vásárolhatnak a piacon
(…), az órás a piaci időpontot biztos megalázónak
tartotta, és ezért lett a bevásárló a Wehrmacht katonatisztje. A kifutófiúja”.

Sárga csillag magyar népdallal
Ami persze nem mentette meg a családot attól, hogy
1944-ben a Laktanya utcába telepítsék őket, csillagos házba. A kisgyerek emlékeit több mint hatvan
év távolából pontosan felidéző szerző szövege azért
üt, mert pontos. Olyan részletekre emlékszik, hogy
hogyan szabja és varrja anyja a sárga csillagokat,
miközben az A csitári hegyek alattot dúdolja.
A mentés pillanatait, az embermentők arcait
egytől egyig dokumentálja Gulyás, akinek kötete
ezeken a lapokon nem irodalmi mű és nem visszaemlékezés, hanem tanúságtétel.
Ugyanilyen szempontból fontos a háború utáni zsidó élet megszervezéséről szóló fejezet, illetve a korabeli Óbuda lakosságának leírása. Gulyás
itt is tanúságot tesz, hiszen azokról a családokról,
amelynek felnőtt tagjai az összeírásoknál vélhetően
magyarnak vallották magukat – a németek kitelepítésének korában járunk –, a gyerekek egymás közt
beszámoltak, így lehet, hogy teljesen más összetételről szólnak a hivatalos statisztikák és a Gulyás
Miklósnál fennmaradt – gyaníthatóan pontosabb
– spontán felmérés. „Otthon a gyerekek nagy része
(…) beszélte is a svábot, tótot, bolgárt, szerbet” –
írja, hozzátéve, hogy volt, aki a románt is.
Máskor egyetlen mondatba sűríti egy nemzedék tragédiáját, például ott, amikor arról ír, hogy
1945-ben a szovjet katonák visszaadták a családját,
1956-ban pedig ők késztették távozásra.

A feketék felszabadulásának katonája
Stockholmban, választott új lakóhelyén aztán
mégis az által lett könyvtáros, hogy valamen�nyire tudott oroszul – eleinte kisegítő munkákból
élt, de ahogy mesélte, kitartóan kopogtatott sorba a könyvtárak és könyvesboltok ajtaján, hátha
felveszik valahová. És felvették, pusztán azért,
mert tudta olvasni a cirill betűket. Erről már a
Gyülevész történetekben mesél, abban a kötetben,
amely 2004-ben megkapta a marosvásárhelyi Látó
című folyóirat nívódíját.
Soha nem volt még aktuálisabb könyv, mint
ez: Gulyás, aki maga is bevándorló, európai idegenből lett „svédként” ad számot Svédország fél
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71
évszázadáról, amelyben – részben a bevándorlás
miatt – kicserélődött a homogén lakosság.
Finn felesége révén ugyanakkor érzékenyen átlátja – sőt átérzi – a svéd–finn viszony bonyolultságát is, ami miatt a kötetet olvasván az az érzése
lehet az embernek, hogy folyamatosan több szemszögből látja ugyanazt. Gulyás egyszerre alkalmazza a külső és a belső látószöget, legyen szó a saját
sorsáról vagy Stockholm egyik első fekete lakójának, Diopnak a hozzá való viszonyáról, aki, ahogy
írja, mivel „kommunista” – értsd: kelet-európai –
könyveket árult, benne látta a „feketék felszabadulásának katonáját”.
Ugyanígy veszi sorra az új svéd állampolgárokat is, a muszlimokat, a románokat, a szlovéneket
és a többieket. Ugyanakkor – és ezt érdemes megtanulni Gulyástól – folyamatosan reflektál saját szimpátiáira és antipátiáira is, megjegyzi például, hogy
mivel kizárólag szimpatikus szlovénekkel találkozott, nem tudja másként jellemezni őket, ami olyan,
mintha egy külföldi a budapesti belvárosban egy
sólyommal a karján sétáló úr látványa miatt úgy
vélné, minden magyar solymász.
Aztán sorra kerülnek persze a cigányok, a görögök, az oroszok és a németek is, megannyi sztereotípia, meglepetés és történet. A történetek mögött
azonban mindvégig ott van a folyamatosan analizáló és értelmező könyvtáros; aki, miközben bármilyen viszonyba is kerül bárkivel, a lehető legrövidebb úton próbál eljutni a másik emberig.

A lappok könyvtári helyzetéről
Hogy miért értett szót mindenkivel, annak magyarázata egyszerű: humanista volt. Éppúgy, mint a
római hétköznapokról, majd a dél-amerikai életről
számot adó kollégája, Lénárd Sándor. Valószínűleg
ez indította arra, hogy mesekönyvet készítsen cigány gyerekekkel, tanulmányozza a lappok könyvtári ellátottságát, majd egyre mélyebbre és mélyebbre ássa magát a kisebbségkutatásban, legyen
szó bevándorlókról vagy a vakokról, akiknek a
hangoskönyv-ellátásáról írt tanulmányt.
Szimbólum értékű, hogy a rendszerváltás
után a svéd könyvtári díjakkal kitüntetett Gulyás
Miklós nem az anyaországban, hanem Erdélyben,
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a már említett marosvásárhelyi Látóban kezdett
publikálni, és szintén Vásárhelyen a Mentor Kiadó
jelentette meg először az önéletrajzi Hazatérést
(1998), majd a Wesselényi Miklóst középpontba állító Találkozások és búcsú című kötetet 2003-ban.
Egy, a Terasz.hu-nak adott interjújában –
„Interjú Gulyás Miklós Stockholmban élő magyar
íróval”, a szerző Gergely Tamás, dátum nélkül – az
író így fogalmaz: „Az identitások a szituációktól
függnek. Akinek egyetlen, begyökeresedett identitása van, nem akarja magát megismerni. De hogy
mégis mondjak valamit: A magyar néphez nem tartozom, hanem része vagyok. Fél évszázados svéd
tartózkodásom meg kevés, hogy svédnek tartsam
magam. De néha lojális vagyok velük szemben.
A zsidóságom miatt pedig környezetem nyaggat
minduntalan. Ezek az anti- és filoszemiták szívják
a véremet. Blokkolják az agyam.”
Mélyebbre és mélyebbre ásva a Gulyás
Miklós-szövegekben, beleértve a vele készült
beszélgetéseket, az olvasónak az az érzése lehet,
hogy azokat a bizonyos „szituációkat” kihasználva egyszerre próbálta megfejteni az igencsak
változóban lévő Európa és önmaga folyamatosan
alakuló identitását, mintha egy olyan mozaikot próbálna összerakni, amely eleve nem lehet
„örökké” érvényes.
Legfeljebb az óbudai zsidó órás fia életidejében, aki egyszerre óbudai, magyar, zsidó, svéd,
felesége révén finn, átérzi a magyar (erdélyi) kisebbség sorsát, mindeközben egy olyan földrészen
él, amelynek egy szűk sarkában – Svédországban
– élesben nézheti végig 19 éves korától 75 éves korában bekövetkezett haláláig, hogy egy évszázadokig majdnem homogén lakosságú állam kénytelen újradefiniálni önmagát. Gulyás Miklós nem
kongat vészharangot. Nem írja sehol, hogy „jobb”
vagy „rosszabb” az a Svédország, ahol görög a
fűszeres és fekete a pincér. Viszont minden apró
részletet ugyanúgy megfigyel, mint gyerekkorában Óbudán.
A humanista tanúságtévő pedig mindig többet
mond, mint mások. Egyszerűen azért, mert nem
ideológiákra és koncepciókra, hanem a vele szemben álló emberre figyel, legyen az a bátyját bújtató
„Kovács bácsi” 1944-ben a Fő téren vagy Krisztosz,
a fűszeres egy svéd külső kerületben.
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G u lyá s M i k l ó s : Ó b u d a i u t c Á k ( r é s z l e t )
Kórház utca

Az óbudai piac, amelyről ez a fejezet szól, a Kórház
utca mellett volt (a múlt idő nem elírás). Itt találkozott Óbuda a körülvevő falvak világával. A vidék
parasztjai jöttek zöldségeikkel, gyümölcseikkel,
ha idény volt. Paradicsom- és görögdinnye-hegyek
emelkedtek. Élő csirkék, kacsák, libák és halak.
Disznóságok nagy választékban. De a magyar
pulyka még csak a britek étele. A bulgárok értettek
legjobban a zöldséghez meg a gyümölcshöz, legalábbis azt mondja a hagyomány.
Alkudni alkudtak, de nem volt udvariatlan világ. Nem kiabálták, hogy ide jöjjenek és még kevésbé, hogy oda ne.
Egyre többen tudtak rendesen magyarul, nélkülözhetetlen nyelv lett, mert Óbuda népeinek akkor már ez – nem a német – volt a lingua franca.
Magyarul beszélt a tót a svábbal. A német a sváboké volt. (Meg az órásé és a nagymamáé.) A bulgárok már évszázadok óta Magyarországot lakják, de
Bulgáriába még ma is hazamennek. Az óbudai piac
a nyelvek káosza, a kultúráké és a vallásoké, de ezt
is csak Stockholmban vette észre az órás fia.
Az óbudai viseltes házakat kezdték bontani, és
helyüket lelketlen építmények foglalták el. (A háború után aztán jött a teljes kapituláció, a kétezer éves
város vége.) Az órás fia tudja, mi a tuberkulózis, a
nedves lakás, a munkanélküliség, hogy először jön
a gyomor és aztán a kultúra. Mégis siratja (nem vis�szasiratja!) a régi Óbudát, a magyarok előttit.
A piac mellett kör alakú fabarakkban mindenfajta üzlet. Deutsch órásboltja volt az egyik. Amikor

a sváb paraszt vagy a kalauz elromlott órájával a mi
órásunkhoz betért, miután meghallotta a javítási
díjat, átszaladt még a Deutsch-hoz, hátha ő olcsóbb.
A két piaci rivális megmustrálta egymást a zsidó
templomban.
A mi órásunk boltja nem a kőbarakkban volt,
hanem egy piaccal szembeni kőházban. Négy üzlet
állt egy sorban. A Vörösvári út sarkától sorolva: hentes, drogista, órás, textiles. A hentes előtt az utcán
újságárus, a drogista előtt fekete kút, pontosabban
csap. Pumpálni kellett, kezdetben nem jött semmi
a nyílásból, aztán vulkánszerűen tört ki a vízözön.
Hűsítő forrás a kánikulában, csavargók és méltóságos asszonyok szomját oltó ingyenes és jóízű ivóvíz.
A budapesti vízműveknek párja nem volt.
Az órás fia vizet ivott, reggel tejeskávét vagy
kakaót. Ha meg volt fázva, forró teát, nagymamája
kis rummal ízesítette. A messzi hűvösvölgyi kerthelyiségben málnaszörp szolgálta a családi ünnepélyességet.
Csak egy avatatlan mesélheti el az óbudai utcákat, utakat, sikátorokat, járdákat, járdaszigeteket az
óbudai zsidók nélkül. A zsidókat az órás fiának tapasztalata és emlékei favorizálják. Sváb honfitársak!
Mikor jön a pápista regény, német nyelvű prédikációkkal, szagos misékkel, búcsúkkal, venyigékkel,
kuglizással, sramlival, söröskriglikkel? Színtelen,
tarka, vörös és barna svábokkal. Álomszép, kihívó lányokkal. Miről pletykáztak a vénasszonyok a
mise után? De a zsidók is kiérdemelnek egy mellékmondatot. Ned woa?
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Egy Óbudán tartózkodó bécsi katonatiszt a
drogista sváb hölgyet kívánatosnak találta, udvarolt neki. (Az órás fia néha elkísérhette a hölgyet
vásárolni. Egyszer vadászt vett, máskor ementáli
sajtot. Két ételfajtát, ami az óráséknál ismeretlen
volt. Mintha tiltott gyümölcs lett volna.) Az osztrák
gyakran bement a drogistához, a drogista az órás
szomszédhoz, az órás a drogista szomszédhoz, az
osztrák az óráshoz. Az osztráknak szeretnie kellett
– vagy szerette – az órást, különben meggyűlt volna
a szépséges drogistával a baja.
Akkor bevezették az urak, hogy zsidók csak
bizonyos meghatározott időben vásárolhattak a piacon. Sárga csillagot nem kellett viselni, de az óbudai piacon mindenki ismert mindenkit, különösen
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az órást, aki nagy cégtáblán is közhírré tette zsidósan hangzó nevét, ami magyarán azt jelentette,
hogy ő szereti az Istent. Az órás a piaci zsidóidőpontot biztos megalázónak tartotta, és ezért lett a
Wehrmacht katonatisztje a bevásárló. A kifutófiúja.
Az órásnak mindig volt inasa, majd segédje,
nem ritkán rokonok. (Kiszipolyozta őket, vérüket
szívta. Kapitalista! Osztályidegen! Boltját az óbudai piacnál a háború után lefoglalták, ami hozzájárult, hogy könyvünk hősét – az órás kisfiát – nem
vették fel az egyetemre. Nem állt a káderlapon,
hogy nagypapája tímár volt egy hatalmas újpesti
gyárban, és megölték a kapitalista savak és gázok,
nagyanyja meg szegény sorsú varrónő. Elvtársak,
mutassatok egy munkásszármazásúbbat nála!)
Zsidó, de jó ember – definiálta az órást egy téglagyári munkásnő. Ez se állt a szolgálati lapon.
Segédje ebben az időben nem volt rokon. Az órás
fia sose látta, vagy emlékezetéből kitörölte. Nyilas
volt az istenadta. Lopott mesterétől, mint a szarka.
Ez a megítélés pártos, mert ez az órás és nem független bíróság véleménye. Ezekben az időkben egy
zsidó feljelentése valószínűleg nem vezetett objektív ítélethez. És ide kívánkozik – mert valahol állnia
kell –, hogy mindenki áldozat volt. Leginkább a zsidók. De az ügyészek, bírók, ügyvédek is. A bakók.
A Don-kanyarhoz hurcolt bakákról, a málénkij robotról, a szibériai hadifogolytáborokról, a kitelepítésekről majd az óbudai svábokról szóló regényben
fogunk olvasni.
Ki írja majd meg az óbudai cigányokról szóló
históriát?
Egyszer az órás kisfia óvodája felett, a Szent
József-templomnál alacsonyan elrepült egy
Messerschmitt, a Harmadik Birodalom híres repülőgépe. Az órás fia a homokozóban hisztérikusan
bőgni kezdett. Honnan tudta, hogy a pilóta nem
szereti őt?
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B oga B á l in t: Egy b a r át eml ék e
G U LYÁ S M I K L Ó S H A L Á L Á R A

1938. január 31-én Óbudán megszületett a Gottlieb
Dezső nevű zsidó órás második gyermeke, aki a
Miklós nevet kapta, ami a görög niké, győzelem
szót rejti magában. Szokás szerint a megfelelő nap
után a közeli zsinagógában megtörtént a körülmetélés. A kis gyermek nevetve-sírva nézett szét ebben
a sárkánytojásokat kiköltésre melengető világban,
ahol nemsokára valóság lett a numerus clausus, az
Anschluss és a kristályéjszaka. Néhány év múlva
csak a még nem teljesen kihalt, de akkor tiltott emberi szeretet óvta meg a sárkánytojások kikelt magzatainak halált hozó táborától. Jehovát dicsérhette
volna, de igazán istenhívő nem lett soha. Később a
másik terrorisztikus hatalom nem engedte, hogy az
értelem papja legyen, ezért elszökött a szabad világba, és a könyvterjesztés apostolává vált. 1984-ben a
stockholmi városi könyvtár főosztályvezetője lett.
1938. január 31-én a baarni Soestdijk-palotában
megszületett Vilma holland királynő unokája,
Julianna trónörökös első gyermeke, aki leány volt, és
május 12-én a hágai Szent Jakab templomban keresztelőjén a Beatrix nevet kapta, ami latinul boldogot jelent. A kislány nevetve-sírva nézett szét a királyi lak
fényében, talán érezte, hogy egyszer majd ő lesz a királynő. Két év múlva a sárkányfiak lerohanták hazáját,
és a királyi család Angliába menekült. Honfitársnőjét,
Anna Frankot Jehova nem tudta megmenteni. 1945
után visszatérve hazájukba már minden békésen zajlott. 1980-ban királynővé koronázták.
Miklós a kultúra határokat nem ismerő terjesztésében eltelt élete után, 2013. április 20-án

eltávozott e földi világból. Beatrix 2013. április 30án nyugodt uralkodás után visszavonult, és átadta
királyi trónusát elsőszülött fiának.
Vajon győztesnek érezhette magát Miklós, és
vajon boldognak érezhette magát Beatrix életük 75.
éve után az áprilisi záró napokban?
65 évvel ezelőtt ismertem meg Miklóst, akkor került abba az iskolába, ahová én jártam. Az általános
iskola felső osztályait együtt jártuk, éppen az ország
kommunistába fordulása idején, amikor az én bíró
apámat (horthysta bíró) és az ő órás apját (kiskapitalista) lehetetlenné tették. Selmeci utcai házukba
többször gyülekeztünk baráti összejövetelre, mentünk a tőlük pár háznyira lévő Óbuda moziba, ahol
eleinte, az 1940-es évek végén még amerikai filmeket játszottak, de utána már a szovjet filmeké volt a
főszerep. A gimnáziumba is együtt kerültünk, bár
ide bekerülni származásunk miatt egyikünknek
sem volt könnyű. A közelebbi kapcsolat ekkor alakult ki köztünk, és azután is végig megmaradt.
1953 szilveszterét, talán életem első szilveszterezését náluk töltöttem. Teltek a gimnáziumi évek latin
és magyar tanárunk klasszikus humán szemléletet
sugárzó aurájában – mindez a Rákosi-éra legvadabb
esztendeiben. Az ő irodalmi érdeklődése elmélyült,
szélesedett. Ő vitt el egy felejthetetlen Füst Milánelőadás meghallgatására. 1956-ban, a kommunizmus erjedésének kezdetén érettségiztünk. Hruscsov
detronizálta Sztálin emlékét. Kezdték átírni a történelemkönyveket: Sztálingrád mellett már hallottunk El-Alameinről is, megjelent a személyi kultusz

1952. évzáró ünnepély, VIII. A. osztály, felső sor balról első Gottlieb miklós, alatta jobbról a második boga bálint
fotók: boga bálint családi gyűjteménye

fogalma. Miklós az érettségin történelemtételként a
nagy személyek történelmi szerepének értelmezését kapta, és igazi irodalmárként Madách-idézettel
kezdte feleletét: „Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiált, merthogy virrad”.
Egyetemi jelentkezéskor a könyvtár szakot választotta, de még erősek voltak az ortodox bástyák,
és elutasították, fellebbezésnél is. És ekkor jött az
októberi forradalmunk, melynek bukása után számára egyértelművé vált a külföldre távozás melletti döntés. Svédországba került. Mi itthon a katonai leigázás után megtörten, begubózva éltünk.
Aztán azonban a kapcsolat feléledt, és folyamatosan informált élete alakulásáról: egyetem (könyvtár szak), házasság (finn származású svéd lány),
gyerekek (egy lány, aki közgazdász és egy fiú, aki
nemzetközileg elismert gitárművész lett), szakmai
hánykolódások, majd karrier, siker és elismertség.
Nehéz küzdelmek árán megteremtette szakmai
és családi mikrokozmoszát. Néhány évtizede már

rendszeresen hazajárt, haláláig az érettségi találkozók időpontját igyekeztünk érkezése idejéhez
igazítani.
Egész életét paradoxonok kísérték. Magyarnak
érezte magát, de mint zsidót keresztény magyarok
halálba engedték volna, de más keresztény magyarok
megmentették. A háború után nevet váltott a családja, istenszeretőből tehénpásztor lett, a német eredetű
Gottlieb nevet Gulyásra cserélték. Mégis a magyar
néphez akartak tartozni, persze az is számított, hogy
akkor a német név nem volt előnyös. Az őt felszabadító rezsim apját foglalkozása miatt másodrendű állampolgárnak tartotta, és Miklóst nem engedte a tanult
emberek szintjére jutni. Emigrációja után viszont mint
magyart a svédek engedték kiteljesedni, csak a stockholmi Magyar Házban érzett diszkriminációt. A küzdelem azonban folytatódott, a kultúra közvetítőjeként
provinciális svéd hivatalokkal került ellentétbe. Igazi
svéddé már svédnek született gyermekei, de főleg
unokái által lett. Magyar zsidóként svédeket nemzett,

és ezáltal lett igazán befogadott. Gyermekei érdekes
módon megőrizték a Gulyás nevet, amelyet a svédek
gülüásznak ejtettek és görög eredetűnek vélték – nem
a gulyák országát idézte fel a név, hanem az Olimposz
tájékát. Egyik fő hivatali feladata volt a svédországi
arabok könyvvel való ellátása, gondolom, a Koránnal
is, miközben Palesztinában véres ellentétek dúltak
arabok és zsidók között, a Koránra hivatkozva zajlottak öngyilkos merényletek. Első könyve pedig se nem
Magyarországon, se nem Svédországban jelent meg,
hanem Romániában.
Nemrégiben egy óbudai munkamegbeszélésre
voltam hivatalos, késésben voltam, így igencsak siettem, szinte nem is figyeltem utamat, a szokásostól
eltérően a Selmeci utcán mentem a villamosmegállóból, és egyszer csak valami belső érzés arra késztetett,
hogy megálljak. Éppen a Selmeci utca 30. előtt álltam, s
földbe gyökereztek lábaim. Egy háromemeletes szép,
több balkonos épület előtt voltam, és belém csapott az
emlék: ennek helyén állt Miklósék magasföldszintes
családi háza, közös élményeink háza és udvara. A tudatalattim erre irányította utamat. A hely vajon magában tartja-e mindazt, ami ott történt korábban? Az
új épület falai közt a tér átalakult, mégis úgy érzem,
bármi tölti be jelenleg, a virtuális tér magában rejti a
múltat, a mi múltban ott zajlott eseményeinket is. Az
idő negyedik dimenzióját kivetítettem, kivettem az
anyagi tér jelenlegi három dimenziójából.
Miklóst többször látogattam meg Stockholmban
szakmai tanulmányutak, konferenciák alkalmával,
néhányszor szállást is biztosított számomra. Ilyenkor
sokat beszélgettünk irodalomról, országainkról (így
mondható, bár ő élete végéig inkább magyar volt,
mint svéd), a világ különböző tájékán élő emberekről, ugyanis ő az idegen nyelvű könyvek felelőse volt
a stockholmi városi könyvtárban, így a világ minden részéről származó emberekkel találkozott. Elvitt
a főutcán – a Strindberg-ház közelében – található
kávézóba, ahol az irodalmi Nobel-díjat elnyerő írók
az ünnepség utáni délutánt töltik. A falak tele voltak
írók – nem csak Nobel-díjasok – arcképeivel. Másik
alkalommal meglátogattuk Csatlós János írót, aki
a főváros közelében lakott, és akinek műveiből akkortájt jelent meg egy kétnyelvű válogatás, részben
Miklós szerkesztésében. Megrázó volt a találkozás,
mert az író egy gyógyíthatatlan, fokozatosan romló,
egész testére bénulással fenyegető idegbetegségben

szenvedett. Ekkor már csak kerekesszékben tudott
közlekedni, de derűje kikezdhetetlen volt. Nem tudom, hogyan lehet ilyen vidám valaki a halál felé
vezető út utolsó szakaszán, és addig is kínokkal kecsegtető jövő elé nézve. A következő évben többekkel együtt én is megkaptam életfilozófiáját összegző
testamentumát, ami után nem sokkal meghalt.
Emlékeim sorában egy furcsa, sorsszerű esemény
is felötlik. Körülbelül 25 éve Koppenhágában tartózkodtam szakmai tanulmányúton. Miklós egy napra a
tengerszoros másik oldalán lévő Malmőben élő fiához
utazott, megbeszéltük, hogy komppal néhány órára
átjön a szoroson egy rövid beszélgetésre (ekkor még
nem állt az összekötő híd). Valami fatális véletlen folytán éppen azokban az órákban egy hatalmas tengeri
vihar vonult végig a szoroson, így nem tudtunk találkozni. A sors miért rendezte így, máig sem tudom.
Felesége, Astrid szép asszony. Amikor Miklós
először hozta Magyarországra, a volt osztálytársak
odavoltak érte, mondták is: „Ennek a Mikulásnak…?
Nahát!” Az udvarló típusúak körbe is sündörögték.
Aztán az idő, a munka, férje hivatását kísérő problémák és a betegségek otthagyták nyomukat rajta,
de klasszikus matrónaarca mindmáig megmaradt.
Két rosszindulatú betegséggel is megküzdött, ezek
Miklóst is erősen megviselték, de Astrid legyűrte –
az asszonyok szervezete többet kibír –, túlélte férjét.
Azért is le kellett győznie betegségeit, hogy ne kelljen itt hagynia Miklóst, aki egyedül – mint a szellem
gyakorlati dolgokban járatlan embere – a mindennapok sodrásában nem tudott volna lábon maradni,
nem tudta volna ellátni magát, apátiába hullott volna, az önelhanyagolás véget közelebb hozó mélyébe.
Beszédstílusa gyakran szarkasztikus volt, írásaiban is megtaláljuk ezt a stílust. Igen, szarkasztikus, életfilozófiáját ez fejezte ki a leghívebben. Nem
felvett stílus volt ez. Így élte meg, tudta megélni és
valamennyire magába fogadni ezt a számára ellentmondásokat, ellenpontokat állandóan teremtő és lényegét így megvalósító világot. Szarkazmus – nem
irónia, mert ez csak kifejezési mód, a világ elfogadó
felfogásából kilépve, csak egy interpretálási forma,
és nem a lényeget kifejező stílus. Szarkasztikus és
nem cinikus. A cinikus gúnyolja a világot, a többieket, nem érti lényegét, kívül van mindenen, és így
kompenzál. A szarkasztikus belül van, csak jól látja
a feloldhatatlan paradoxonokat.
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Amikor nyugdíjba vonult, a búcsúfogadáson
egy könyvet adtak át neki, amelyet egy kolleganője
írt róla: feldolgozta életét, munkásságát, dokumentumokkal illusztrálta, és írt az első tizenkilenc, magyarországi évéről is. Micsoda meglepetés, micsoda
megtiszteltetés! Egy ágról odaszakadt magyarról
Svédország egyik vezető könyvtárában! Nálunk vajon elképzelhető lenne, hogy – mondjuk – a Szabó
Ervin Könyvtár egyik osztályvezetőjéről munkatársa könyvet írjon, pláne, ha az például albán lenne?
Ez a könyv is említi szépirodalmi munkásságát,
amely utolsó évtizedeiben valami elemi erővel foglalta el tudatát, pontosabban a megírni kívánt témák.
Nagyon örültem, hogy első könyvének kiadása az általam valamennyire megismertetett Erdély felé fordította. Mindegyik emlékezést és esszét egyesítő írása utalt
közös fiatalkori óbudai éveinkre. Vissza-visszatérő
témája az általa tapasztalt etnikai előítéletek érthetetlen, olykor nevetséges megnyilvánulásainak leírása.
Micsoda öröm volt számára, amikor rátalált egy svéd
személyiség és Széchenyi István kapcsolatára. A múltban elmerülni, abban a véletlenek, a történelmi diktatúrák és a jellemek összjátékát áttekinteni, elemezni, akár az utcanevek alakulásának történetében: ez
adott szellemi értelmet napjainak. De ezt a belső, szellemi életet utolsó éveiben unokáinak szeretete, a velük
való foglalkozás felülírta. Az utódokban megvalósuló
biológiai továbbélés, vagy egyszerűen a gyermek frissítő élménye legyőzte, vagy legalább is kimozdította
dominanciájából a szellemi élvezet uralmát.
2012-ben küldött egy „stockholmi üdvözletet”
barátainak. Azt írta első mondataiban, hogy nem
tudja, sikerül-e ezt a levelet „nyélbe ütni”, gyengének érezte magát. De végül sikerült egy összegző,
élete részleteit felsoroló, főleg családjára kitérő levél.
Nem búcsúlevél ez, bár valami érződik benne, de
hát idős ember összegző levele mindig búcsúlevél
is, testamentum, amit üzen a leendő hátramaradottaknak. Az utódokban elmerülés pedig a továbbélést, a genetikai továbbélést jelenti, az én-utáni
megmaradást. Az unokák a most észlelt nagyszülői
élményt elraktározzák és felidézik majd, beszélnek
róla, és akiről beszélnek, az ott van köztük, ahogy
Jókai írja és olvasható síremlékén. A levél elgondolkodtató és ismét a szarkazmusát esszenciális lényegében bemutató mondata: nem válaszol senkinek
levelére, csak ha „égető problémáról” írnak, mint

például Szervét Mihály, a Lánchíd vagy az 1930-as
évek óbudai teknői és zsíroskenyerei.
Igen, a mindennapok materiális, napi megoldást követelő problémái zavaróak, el kell hagyni
azokat, áttérni belső birodalmunk izgalmas területeire, a múlt sokszor egyszerű tényeinek szellemi kalandot jelentő világába. Ebben élni felemelő,
ezzel mosolyogva, bár nem egyszer keserű mosol�lyal lehet elviselni a külvilág csapkodásait, testünk
mozgató kerekeinek, csavarjainak rozsdásodását.
Azt hiszem, ez az életszemlélet, amely minket közel hozott és közel tartott egymáshoz: bármilyen
külső történés közepette a szellemi kérdéseket tartani „égető problémának”, olyat, aminek sokszor a
jelenhez nincsen köze, csak tudatunkban merül fel,
elfoglalja azt, nem hagy nyugton, és vele érezzük
magunkat otthon a világban, azaz a mi igazinak
tartott világunkban. Mások, a többség bolondságnak tekinti az effajta gondolati elmerülést.
A gyerekeiről szóló részt ismét, elmélyültebben átolvasva a mindig szavaiban settenkedő szarkazmus mögül egy kis keserűség

Gulyás miklós

boga bálint

szüremkedett ki. Nem tudom, hogy az volt-e
gyermekei számára, ami kellett volna legyen.
Aki sokat tett értük, aki sokat átélt, átharcolt, aki
sokat tett új hazájáért. Aki gyerekeitől csak több
empátiát, odafordulást, elismerést érdemelt volna. Legalább is kívülről így sejthető. Így zajlik az
emberek élete: amikor meghal a szülőnk, akkor
ébredünk rá – ha egyáltalán –, hogy mit kellett
volna többet tennünk. Egyszerűen csak többet
odafigyelni, hogy érezze, szeretjük, nemcsak
úgy ünnepnapon egy-két órára. Szóval mindannyian vétünk ez ellen az alapszabály ellen, és
mindannyiunk ellen vétenek ebben utódaink.
Van azonban talán nagyon kevés kivétel, sőt, aki
a túlzás hibájába esik, és többi szeretteitől vonja
el magát. Középút! Aurea mediocritas. Meg lehet közelíteni? „Igazság, te sem ismered magad”
(Szabó Lőrinc).
Miklós – véleményem szerint – egészségével
nem törődött a szükséges mértékben. Az utóbbi
években itt jártában észleltünk bizonyos tüneteket,
már itt ki akartuk vizsgáltatni, de elutasító volt.
Nem tudom, hogy otthon mennyire vette igénybe
az orvosi ellátást, illetve mennyire foglalkoztak bajával. Azt tudtuk, hogy egyre inkább akadályozott

volt mozgásában, pár éve Pestre sem jött. Amikor
érdeklődtem egészsége iránt, azt válaszolta: „az
egészségemhez semmi közöd”.
Egy kínai közmondás szerint: ha egy ember meghal, egy könyvtár hal meg. Ővele három
könyvtár halt meg. Élete történeteinek virtuális
leírását tartalmazó könyvtár – a közmondás erre
utal. Ebből a történethalmazból ő néhányat valóságosan papírra vetett. A másik könyvtár: könyveinek polcokon elhelyezett regimentje. Könyveink
a velünk való kapcsolatban, viszonyunkban eleven, közös múltat megjelenítő társaink, halálunkkal ők is holtak lesznek. És a harmadik könyvtár: a
valódi, nagy fővárosi könyvtár, amelynek ő benne
volt szellemi falaiban; amelynek egy darabja vele
együtt távozott.
Barátom volt-e, nem tudom. Van-e egyáltalán
barátság, olyan, amelyben minden gondolatot elmondunk egymásnak, amelyben a másik fájdalma
nekem is fáj, a másik öröme nekem is öröm, amelyben, ha szükséget szenved a másik, akadályok ellenére segítek, és féltem a megpróbáltatásoktól?
Emigrációja után hamarosan jelentkezett levéllel,
itteni nyomasztó körülményeink miatt én nem válaszoltam. Ezután írta 1957 elején: „Ölel barátod,
aki a passzivitásod után is szeret.” Ez mindenesetre egy mélyebb emberi vonzalom jele. Az utóbbi
évtizedekben talán tizenöt-hússzor találkoztunk,
velem is mindig szarkasztikus volt, de mindig elmondtuk egymásnak az intimebb eseményeket is.
Ezen kívül ritka levélváltás, később internet-kapcsolat révén informáltuk egymást, általában bizonyos késéssel. A mindennapokban igazi segítséget
nem tudtunk adni egymásnak, már csak a távolság
miatt sem. A szellemi érdeklődés horizontja, a kis
értelmi témák izgalma tartott minket közel egymáshoz, tiszteltük, kedveltük ezért egymást. Ez
a közös alap ívelt át 65 esztendőt és kétezer kilométert. Úgy gondolok rá, mint egyre azok közül,
akiket a legközelebb éreztem magamhoz. Ezért is
gondoltam végig életét, közös élményeinket.
Vajon elégedetten zárta-e le az életét? Érdemes
volt-e végigküzdeni ezt a kihívásokkal teli 75 évet?
A válasz megtalálható talán – ahogy ő írta – az
Isten honlapján.

(2013)
(Megjelent 2014-ben a Dunatükör című csepeli folyóiratban)
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G u lyá s M i k l ó s : É r e t t s é g i e i m é s m á s e m l é k e k ( r é s z l e t )
Második érettségim

1938-ban Pilisvörösváron, Pomázon, Baján, Maros
vásárhelyen, Piliscsabán megszületett közel negyven sudár fiúgyermek, akik aztán 1952-ben az
óbudai Árpád Gimnáziumban egymásra leltek.
Az egykorúság megkönnyítette az eszmecseréket,
nem kellett definiálni mondjuk a gombfocit vagy a
Manci-hidat. Persze tele vagyunk férfi-egoista vonásokkal. A párhuzamos lányosztály tanulói eltűntek az ismeretlenségbe, mert felvették uraik elő- és
magyar szokásnál fogva keresztnevét is. Nálunk – a
fiúosztályban – csak egy zsidó pajtásunk változtatta meg a nevét. A sváb gyerekek már a háború előtt
felvették a szebben hangzó szittya neveket.
Nekünk vezekelnünk se kell, mert nagyjából
ártatlanok vagyunk, hiszen hétéves korban nem
lehettünk nyilasok vagy keretlegények, és kis
iskolásokat nem vettek fel ávósnak se a Rákosiidőkben. A Kádár-korszakban biztos csináltunk
csúnya dolgokat, de mi csak a konszolidáció elején számítottunk valamelyest felnőtteknek. Akik
1956-ban elhagyták az országot, példamutatóan
ártatlanok lettek.
Meggyónnivalójuk a nálunk tíz évvel idősebbeknek van.
Magyarország elitjéhez tartoztunk, még akkor
is, ha rövid ideig börtönben ültünk, megérdemelt
pozíciókból irigy versenytársak vagy fafejű pártemberek eltávolítottak. Vagy mi voltunk az irigy
vetélytársak és a fafejű pártemberek. De nekünk
könnyebb volt, mert ismertük a stilisztika és anyanyelvünk csínját-bínját, ami kiváltságot adott.

1956-ban érettségiztünk, amelyet egy forró
derűlátó nyár és kora ősz követett, elkezdtük az
egyetemet. Októberben a szovjet tankok kivonultak, majd novemberben megbánták és visszajöttek,
hogy „néhány száz évet” itt maradjanak. Ehhez is
alkalmazkodtunk, megszoktuk.
Az óbudai Árpád Gimnáziumban érettségiztünk, mert más nem adódott. Szüleink a legjobb
esetben a művelt keresztény középosztályhoz tartoztak, de az osztály legtöbb tanulója családjának
első vagy második érettségizettje volt; óbudai polgárok és munkások, pilisi falvak parasztjai és budai
osztályidegenek, akiket azokban az időkben engedtek haza a kitelelepítésről.
Közel negyvenen voltunk, most már legalább
hét halott, néhány eltűnt az ismeretlenségbe, talán
azért, mert a gimnáziumi évek vagy az osztálytársak életük jelentéktelen zárójele volt. A halottak/
túlélők aránya a magyarországi átlaggal összehasonlítva „jobb”. Többnek kellene a sírban lennie, de
kiváltságos és egészséges munkakörülményeink a
kubikusoknál vagy bányászoknál hosszabb életet
adott nekünk.
1956-ban hat külföldre távozott (később még
egy). Az 1938-asoknak ebben is szerencséjük volt,
mert érettségi bizonyítvánnyal a kezükben állhattak az osztrák, francia, svéd, kanadai hatóságok
elé, míg például a szegény 1939-eseknek idegen
nyelven és légkörben – talán sokéves késéssel –
kellett leérettségizniük. A nyugatra került diákok
nem hoztak szégyent az Árpád Gimnázium IV.

a osztályára, annak ellenére, hogy kivétel nélkül
az osztály közepesen tehetséges diákjai közé tartoztak. Nyugdíjukig bécsi és hamburgi betegeket
gyógyítottak, kanadai és indonéziai erdőben munkálkodtak, svéd könyvtárakban szorgoskodtak.
Nem is kár értük, hogy cserbenhagytak minket.
Összehasonlíthatjuk a tapasztalatokért nyugaton
vándorló céhlegényekkel, akik tudásfélével visszatérhettek hazájukba, hogy felmutathassák a mestermunkát azoknak, akiknek a tapsai nagyon kellettek. Talán csak az őshaza elismerése volt fontos.
A külföldre távozottak az osztály tizenöt százalékát teszik ki, ami nemzeti tekintetben másfél
millió disszidensnek felel meg, pedig csak kétszázezren felüli embertömeg menekült a páncélkocsiktól. Miért ment ki hat ember, és miért maradt
otthon harmincegynéhány? Pedig csak kettőnek
volt szabad elhagynia az országot, ha az osztály az
országos statisztikához idomult volna. De fiatalok
voltunk, legényemberek, tettre kész kalandorok.

A forradalom után ketten ültünk börtönben,
ami nemzeti viszonylatban nagyon nagy szám, de
az osztálytársak többsége a forradalomban passzív
volt, vagy legalábbis nem kötötték tevékenységüket
a krónikás orrára.
Szorgalmas, foglalkozását jól tudó emberek vagyunk. Senki sem lett akadémikus (de egy dékánnal és egy válogatott öttusázóval dicsekedhetünk).
Kossuth-díjas, nemzetközileg elismert személyiség
nincs köztünk, nem említenek minket enciklopédiákban, unokáink nem formálnak majd rólunk lovas
szobrot, mindannyian eltűnünk az ismeretlenségbe,
hacsak ezt az elmélkedést nem fogják újra publikálni
2027-ben, az Árpád Gimnázium fennállásának 125.
évére készített emlékkönyvben. „Középszerűségünk”
a tanúbizonyság, hogy az Árpád Gimnázium 1956ban érettségizett IV. a-s diákjai az 1938-ban születettek reprezentatív képviselői.
Kilencen érettségiztek tiszta kitűnőre, ami
rendkívüli az iskola történetében. Ez rontja korhű

ballagási kép az amfiteátrumban, 1956 tavasza, középen a két visszanéző fiúból a távolabbi Gottlieb (Gulyás) Miklós
a képek forrása: boga bálint családi gyűjteménye
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A III. a osztály évzáró képe, 1955. A második sor balról 5. Boga bálint, ülő sor balról 3. Gottlieb Miklós

középszerűségünket, ami ehhez az esszéhez szükséges lett volna. Hogy normálissá tegyük az osztályt, hozzáteszem, hogy mind a kilenc nem érdemelte meg ezt a bizonyítványt. E sorok írója, aki a
nehézfejűek közé tartozott, csak egy tanár jóakaratából nem bukott meg. Két tiszta kitűnő diákot
hasonló csalással segített át ez a tanár a nehézségeken. Az iskola 75 éves jubileumára készült emlékkönyvben a háborús idők angoltanára, dr. Pfisterer
Miklós megindító esszéjének a Sose buktattam...
címet adta. Nem tudom, hogy a szervezett csalások, a tanári jóakaratok szülőhazánkra mennyire
jellemző jelenségek (remélem, azok), de mi, igaztalanul átmentettek is valamelyest megálltuk a helyünket az életben. Talán az emberi tanárok tettek
minket ragaszkodó véndiákká.
Orvosok, állatorvosok, jogászok lettünk.
Különösen az orvosok száma ijesztően magas.
Pragmatikusak voltunk, alkalmazkodtunk a testi

fájdalmaktól irtózó nép beképzelt bizalmához. Az
emberek sokáig akarnak élni, legalábbis rettegik a
nyilallást, ezért orvosi státusunk magas. Szüleink
parancsára alkotó művészek nem lehettünk.
A művészethez közel egy, a börtönből kiszabadult
pajtásunk került, aki az Operában munkálkodott,
sőt vénkorára operaházi évtizedeiről egy rendkívüli könyvet írt. Az osztály egyik építésze, akinek
emberiessége, csendessége teszi kedvenc osztálytársammá, talán mert olyan szerettem volna lenni.
Ő az egyetlen, aki Tarkovszkij Rubljovjáról mesélt,
meg reformkorunkról. Csalt nekem a biológiavizsgán, és kényszerített, hogy bemutatkozzam a szentendrei ferences atyáknak. Akarom hinni, hogy
minden osztályban Soprontól Marosvásárhelyig,
Zalaegerszegtől Érsekújvárig volt egy ilyen csendes 1938-ban született remete. Egy könyvtáros lett
Svédországban, egy meg kottákat és lemezeket árul
a Petőfi Sándor utcában.

1954–1955-ös osztálynévsor

Kommunista világ volt, tehát a Teremtővel való
viszonyunk nem volt beszédtéma, de az öröklött
vallások befolyásolták kultúránkat. Néhány kivétellel pápisták voltunk. Misére jártunk, ministráltunk. Néhányan falusi görögkeletiek voltunk,
és egyikünk apja kezét fogva ment a Dévai Bíró
Mátyás téri evangélikus templomba. A reformátusokba a magyarórákon kóstoltunk bele, de mint
biológiai személyek ismeretlenek, mint a moszlimok vagy a buddhisták.
Az osztályban volt egy zsidó is. Tulajdonképpen
szóra sem érdemes. Olyan álmodozó, lógok a szeren típus, félt mindenféle stréberségtől, kerülte a
konfliktusokat, alkalmazkodott. Róla tulajdonképpen nincs mit mondanom, de mint szociális jelenség és statisztikai jogalany, mégis említésre méltó.
Ez az egy zsidó a társaság három százalékát tette ki.
Az Árpád Gimnázium históriája tulajdonképpen zsidó, mert a zsidó tanítványok százalékszáma

a Monarchia utolsó évtizedében és a Trianon után
26 és 35 százalék között mozgott. Később, 1926 és
1938 között 10 és 20 százalék között. 1939-től 1942-ig
9,6 százalékról 5,6 százalékra csökkent. Pfisterer
Miklós, angoltanárunk 1944-ben a tanári szoba ablakánál figyelte a kollégák arcát, „mikor odalent
barbár dübörgéssel rohantak a német harckocsik –
a hazaféltő magyarok arca hófehér, a hazaárulóké
kivörösödött a baromi örömtől. És a tankok folytatása: érettségi írásbelin felügyelni, mikor a dolgozatok és a kétségbeesett piszkozatok fölé – sárga-csillagos diákok hajtották fejüket!”.

(a teljes írás megjelent a Látó című marosvásárhelyi
szépirodalmi folyóirat online verziójában – www.lato.ro)
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Hogyan dőlt el, hogy képzőművész lesz?

képző

KŐBen l át om a z ö t l e t eime t
Beszélgetés Kontur András szobrászművésszel

Készít köztéri szobrokat, restaurál emlékműveket, síremléket farag, és közben folyamatosan dolgozik saját művészi ötletein is. Kontur András több alkotása díszíti Óbuda köztereit, geometrikus-absztrakt szobrai pedig kiállításokon, magángyűjteményekben, galériákban láthatók.

Véletlenül kanyarodtam erre a pályára. Pontosabban azt gondoltam, azt éreztem, mindenképpen valamiféle művész szeretnék lenni. A gimnáziumban
már láttam, hogy engem a képzőművészet érdekelne, de a szobrászatról nem volt igazából fogalmam.
Érettségi után katona is voltam, igaz, polgári szolgálatos. Huszonegy éves koromban ott álltam szakma nélkül, úgy éreztem, egy senki vagyok, semmihez sem értek.
Mikor lett fogalma a szobrászatról?
Akkor még festő-restaurátornak készültem. Hallottam róla, hogy az jó dolog, érdekes lehet, de abban
az évben nem indították el azt a szakot.
A Képzőművészeti Egyetemen?

műteremBEN. Fotó: Szász marcell

Nem, mert a realitások embere vagyok, és azzal tisztában voltam, hogy a tudásom még nagyon kevés.
Persze felvételizni lehet bárkinek, de minek, ha biztosan nem veszik fel. Tehát nem oda jelentkeztem,
hanem a kisképzőre, egy érettségi utáni tagozatra,
illetve oda szerettem volna bejutni, festő-restaurátor
szakra. Elkezdtem magánúton felkészülni, egy barátom tanított rajzolni. Azon a nyáron lettem huszonkét éves, majdnem beleőrültem abba, hogy megint
egy évem megy a tepsibe, pedig végre csinálnék valami értelmeset. Édesanyám azt mondta: nem tudja
elképzelni, hogy ebben a fővárosban ne legyen egy
iskola, ahol olyan szak indul, ami engem is érdekel. Igaza volt, persze ezt akkor még nem tudtam.
Rátaláltunk a Bokányi Dezső Építőipari és Díszitő
művészeti Szakképző Iskolára, ahol érettségizettként két szak közül választhattam: épületszobrász
vagy kőfaragó szakmunkás. Egy igazgatóhelyettes
megmutatta, hogy mit is takar ez a két szakma.
A gipszet ránézésre is unalmasnak találtam, sokkal érdekesebb volt a kő. Így alakult, hogy beletrafáltam. Akkoriban ott érettségizettként egy év alatt
több szakmai gyakorlatot kaptam, mint a hároméves
szakmunkásképzésen résztvevő srácok. Ők hetente
egyszer mentek faragni, én meg ötször. Amikor letettem a vizsgát, pont indítottak – kísérleti jelleggel
– egy képzőművészeti szakot. Három szakma közül

lehetett választani: kőszobrászat, díszítő festészet és
díszítő szobrászat. A díszítő szobrászat nekem unalmas volt, a díszítő festészet akkor már nem érdekelt,
viszont a kőszobrászatot megszerettem. Nagyon jó
mesterem volt, addigra megtanultam faragni, tehát
már csak kőszobrászati feladatokat kaptam: domborművek, portrék. Ott már mintázást, rajzot, művészettörténetet és mást is tanítottak. Végeredményben egy kis művészképző volt. Akkor már tudtam,
hogy ez az utam. Nagyon sokat tanultam abban az
iskolában, viszont nem vettek föl a Képzőművészeti
Egyetemre. Kétszer próbálkoztam, nagy volt akkor a
túljelentkezés, én se voltam még elég magas szinten,
ezért éveket töltöttem a szakmában kőfaragóként
és kőszobrászként. Épületeket restauráltam, és más
szakmai feladatokat csináltam. Egy év itthoni munka után három évet töltöttem Németországban az
egyetem előtt.
Ha ott marad, azóta lehetne saját jól menő német
vállalkozása.
Nagy hiba lett volna, ezt gondolom. Akkor nem
válhattam volna szobrászművésszé.
Hány évesen lett üres zsebű magyar egyetemista
a jól kereső németországi kőszobrász restaurátor?
Harmincéves voltam, amikor elkezdtem az egyetemet, és a szüleim igazából nem tudtak támogatni
anyagilag előtte sem és utána sem. Ők mindig mindenben mellettem álltak és állnak a mai napig, de
a pénzt nekem kellett megkeresnem, és ez így van
rendjén. Akkoriban, 17 évvel ezelőtt Németországban félmilliós fizetésem volt, néha több is. Hozzászoktam ehhez, és amikor hirtelen tanulóvá váltam,
sokszor este tízig a műteremben voltam. Az egyetem
mellett folyamatosan dolgoztam. A legapróbbaktól a legnagyobb megbízásokig mindent el kellett
vállalnom. Több nagy munkám volt az egyetemi
évek alatt is. Ilyen volt a Spirit Hotel felkérése, ahol
két nagyméretű kutat is csináltam egy társammal.
A műegyetemi szobrok rekonstruálásában is komoly szerepem volt. Ezek a háborúban semmisültek
meg, mindössze két darab fotó maradt meg róluk.
A munka miatt egy évet csúszott is a diplomám.
Egy szobor 7,5 köbméter kőből állt, egy köbméter
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mészkő 2,6 tonna. Egy szobor súlya tehát több mint
15 tonna volt. Úgy nézett ki a feladat, hogy két-két
ember csinált egy-egy szobrot, vagyis megmintáztuk hungarocellből, majd kifaragtuk kőből.
Különválik az életében a szakképzett kőfaragó és
diplomás művész?
Igazából ennek a tradicionális képzettségnek is köszönhetem a sikerem. Ha nem tanultam volna meg
a szakmát, akkor nagyon sok pénzt ki kellene fizetnem szakemberekre, akik kiviteleznek nekem, másrészt nem bíznának meg olyan munkákkal, ahol a
kivitelezés is fontos feladat. Szinte nincs olyan területe a kőszobrászatnak, amivel nem dolgoztam. Művészként is próbálok színvonalas munkát végezni,
átgondolt, jó alkotásokat létrehozni, aztán mindenki
eldöntheti, hogy tetszik-e neki vagy nem. Akadnak
szerencsére, akiknek igen, mert vannak megbízásaim. A legutóbbi szobromat az Állatorvostudományi

Egyetemen a rektor, Dr. Sótonyi Péter avatta. A témája a Kulcsi Hatok egyik állatorvosa volt. Kulcs egy
csodálatos Duna menti falu, ahová az akkori egyetem professzora után költözött öt tanítványa, és
mindannyian kiemelkedő tudományos és kutatómunkát végeztek. Ennek a hat kiváló embernek állít
emléket ott egy szoborpark, a hat mellszoborból öt
van kész, az ötödiket csinálhattam én.
Gárdonyban több szobra is áll, a Herman Ottó
portré avatóján még ott is voltam.
Az volt az első gárdonyi szobrom, azóta összesen
négyet készítettem a kikötő előtti parkba, két madárcsaládom van a városban, tavasszal lesz egy
harmadik is, legalábbis már megkaptam a felkérést.
Gárdonyban van egy irodalmi emlékfal is, Gárdonyi
Géza szülőházának a falán. Ott Csoóri Sándor költő
portréját bízta rám L. Simon László. Tetszett a relief
Csoóri Sándor özvegyének, dr. Balogh Júliának, és

Munkás szent józsef és a gyermek jézus szobra békásmegyer-ófaluban, 2014. Fotó: KONTUR ANDRÁS

a restaurált szent flórián fogadalmi oltár. Fotó: obuda.hu

felkért, hogy tervezzem és faragjam meg Csoóri
síremlékét is. Az Óbudai temetőben avatták a magyar költészet napján, április 11-én.
Sok munkája látható a III. kerületben is, hatalmas feladat volt például a Szent Flórián szobor
restaurálása.
Nem egyedül csináltam, részt vett a munkában a
szobrász Markolt házaspár, illetve Fekete Attila
restaurátor barátom is. 2002-ben ismerkedtünk
össze Markolt Györggyel, aki a mai napig a kőfaragó műhely szakoktatója az egyetemen. Én akkoriban éjjel-nappal követ faragtam. Úgy látta, hogy
értek ehhez a szakmához, és belevont a munkába.
Restauráltuk az összes szobrot, aztán valahogy
megakadt a további munkafolyamat. Eredetileg
minden elem a Kiscelli Múzeum raktárában sínylődött évtizedekig. Közben kormányváltás volt,
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és elfeledkeztek az elkészült Fogadalmi oltárról.
Kénytelenek voltunk a res
taurátor barátommal
bérelni egy műhelyt, hogy ezt a felbecsülhetetlen
értékű műtárgyat megóvjuk egy meghatározhatatlan időre. A szerződésünk ugyanis nem szólt arról,
hogy fel is állíthatjuk, csak hogy restauráljuk az
alkotást. Rengeteget tanultam ebből, mert ma már
mindent beleírok egy szerződésbe. Tehát nem állíthattuk fel, és elkezdtem kommunikálni ügyünkben. Végül is 2012-ben került a helyére, és akkor
szentelték fel. Nagy volt a szervezőmunka, és természetesen többen részt vettünk abban is. Innentől
kezdve élő kapcsolatom alakult ki Bús Balázs polgármester úrral.
Hány munkája látható Óbudán?
Az említett Szent Flórián Fogadalmi oltár a
Flórián téren, a Hadriánus oszlop a békásmegyeri
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Hadriánus utcában, a Munkás Szent József és a
gyermek Jézus szobor Békásmegyer-Ófaluban és a
legutóbbi, Reviczky ezredes emlékműve a Reviczky utcában.

Hívő ember?

Ezek szinte mind figurális művek, pedig szobrászként az absztrakt irányt is műveli.

Művészként formában gondolkodik vagy anyagban?

Inkább ábrázoló-geometrikus, absztrakt szobrászatnak nevezném, mert absztrakt is, geometrikus
is meg ábrázol is. Egy ablak az ablak, lehet látni.
Egy napszobrom egyértelműen a Napot ábrázolja.
Nem emberábrázolások, viszont konkrétan látható, miről szólnak a szobrok. Úgy érzem, hogy
egyre inkább dekadens irányba fejlődik a világ,
ezért a gondolkodó embereknek, művészeknek
vissza kellene nyúlniuk, találniuk a gyökerekhez.
Az alázat, az ártatlanság, a tisztaság, a mértékletesség felé. Ezek az alkotásaim figyelemfelkeltő
szobrok. Már bibliai témákkal is foglalkozom – a
fehér liliom is egy ilyen témám, évszázadok óta
keresztény jelkép.

Igen, hívő vagyok, és próbálok is így élni. Rendszeresen gyakorlom és megélem hitemet.

Kilencven százalékban kőben látom az összes ötletemet. Annyit foglalkoztam ezzel az anyaggal,
hogy készen látom magam előtt a szobraimat, témáimat, amikből gyakran sorozat lesz.
Milyen sorozatai vannak?
Több is van, hiszen minden olyan témában, ahol
úgy érzem, hogy még újat tudok alkotni formailag
és gondolatilag, nekilátok. Vannak ablakok, hidak,
lándzsahegyek, lencsék, napok, holdak, szirmok,
de még egyik sorozat sincs lezárva.
Egy ideje már Pomázon lakik, de továbbra is Óbudán van a műhelye, a műterme.

egykori boncasztalokból készült szoborkompozíció a bajcsy-zsilinszky kórház és rendelőintézet udvarán, 2015.
Balról az első táblán a kulcslyuk a család, a másodikon a csecsemő a megfogant élet, a harmadikon az arcok az
idő múlásának ábrázolása, a negyediken a testből elszálló lélekmadár – lásd a címlapon. Fotó: KONTUR ANDRÁS
Roncsolt rózsaablak, 2016. Fotó: szász marcell

Mindkét helyszín nagyon fontos. Az óbudai műhelyben tudom elvégezni a nagyobb munkákat,
de ha összesen három órám van, hogy dolgozzam,
akkor a házam melletti kis műhelyembe le tudok
menni öt perc alatt egy friss kávéval, és a három
órából két és felet tudok dolgozni. Fontos az idő,
hisz abból van mindenkinek a legkevesebb.
Szobrászként különböző eljárásokkal is kísérletezik.
Ha megtanulsz járni, futni, akkor elgondolkodsz,
hogy a járás vagy futás mellett mi az a technika, amit
még ki tudsz fejleszteni. Ha nem tudsz még járni, akkor a lépéseken kell gondolkoznod. Olyan szobrokat
szeretek készíteni, amelyek már konkrétan anyagban
vannak, kőben, bronzban vagy akár fában. Vannak
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vas szobraim is, de hangsúlyozom, hogy elsősorban
kővel dolgozom. Számomra mindig nagyon fontos
volt a kövek struktúrája-felülete. Több száz-, több
ezerfajta kő létezik a világban. Németországi tanulmányaim alatt megtanultam, hogy az ipari sósav
szétroncsolja a mészkövek felületét, és elkezdtem
ezzel kísérletezni. Olyan különleges, csodálatos felületeket hoztam létre, amit a szobrászatomban egyedi
módon használok. Ezt irányított roncsolásnak neveztem el. Különböző irányban roncsolom mészkő vagy
márvány szobraimat, homokkal, azaz homokfújással
is, amelyek mind az öregedés felgyorsított változatai.
Részben ennek a technológiának is köszönhetem a sikereimet, a roncsolással készített szobraim tetszenek
az embereknek. A gyűjteményekbe került szobraim
körülbelül hatvan százaléka ilyen munka volt.
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Pontosan látja már saját szakmai útját, irányát?
Mindenkinek megvan az útja, de úgy gondolom,
hogy nekünk kell megharcolni azért, hogy jó irányba menjünk ezen az úton. Ez a mi feladatunk. De
az utat is sokféleképpen lehet értelmezni. Egyik sorozatomban foglalkozom a válaszút témával, tehát
azzal, hogy milyen, amikor csak két út között választhatsz. Foglalkoztam a rögös úttal és a kitaposott ösvénnyel, és felhívtam a vizsgálódó, nézelődő
ember figyelmét arra, hogy ne mindig a kitaposott,
könnyebb utat válassza, hiszen a rögös, a nehézkes,
fájdalmas útból sokkal többet lehet tanulni. Sajnos
az út sorozat három szobra már elkelt.
Miért sajnos?
Mert nagyon nehéz úgy megválni a szobraimtól,
hogy a szívem ne szakadjon bele. Hiszen a szobrok is
mind a gyermekeim, a hús-vér gyermekeim mellett.

Kortárs művészként vannak hagyományos figurális alkotásai is, portrék, emlékművek, vagy például azok a madárcsaládok, amiket Gárdonyba
készített.
Mégse dolgozhatom föl kubistaként a madarakat.
Miért ne? Kinek a véleményre ad a saját munkáival kapcsolatban?
Saját törvényeim szerint határozom meg, hogy ki
az, akinek a véleményére adnom kell – ez egy-két
embert jelent. Megcsinálom a szobrot, és sok esetben megmutatom a barátaimnak, és ha megerősítenek abban, hogy minden oké, jó úton haladok,
akkor úgy gondolom, hogy az a szobor vállalható
lesz. A jó kritika minden esetben előre viszi a szobor készülését. A megrendelői bázis sokkal tágabb
intervallumban gondolkodik. Megeshet, hogy egy
kevésbé sikerült szoborra is azt mondják, hogy

A pomázi műterem előterében. Fotók: szász marcell
Kapucsínó hold, 2014

nagyon jó, mert van szeme, szája meg orra, ők meg
nem értenek hozzá. Holott nem is biztos, hogy jó.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a jóra is azt
mondják, hogy jó, de ami ennél is komolyabb probléma, hogy a rosszra is tudják azt mondani, hogy
legyen felállítva köztérre.
Ma már, a 3D-s nyomtatók világában bármit ki lehet nyomtatni úgy, hogy legyen füle, szeme, szája,
és hasonlítson a modellre.
Ez igaz, de addig, amíg a megrendelők nem szoborgyárban vesznek meg egy 3D-s plasztikát, ami
messziről tényleg úgy néz ki, mintha egy szobor
lenne, addig nincs gond. Ugyan nem lesz benne
egyéniség, nem lesz benne lélek, de szobor lesz, idézőjelbe téve. Művészként akkor van esélyem fennmaradni, ha minőséget hozok létre. Azt mondják,
hogy Kontur úr, mi szeretnénk öntől egy fehér liliomot vagy egy kaput, vagy egy lélekmadarat ide,
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erre a helyszínre, ilyen anyagból, és azt csak én tudom megcsinálni olyanná, amilyenek a szobraim,
Kínában nem tudják legyártani.
Itt Óbudán a legújabb munkája Reviczky Imre
ezredes emlékköve, melyet tavaly avattak fel a
róla elnevezett utcában. Utánanézett Reviczky
ezredes életének, mielőtt hozzálátott?
Nem vagyok történész, de persze, hogy utána olvasok ilyenkor. Kiváló ember volt. Ő már a második olyan portré témám, akinek Jad Vasem-díja
van, azaz sokat tett a magyar zsidóságért. Márton
Áron is ilyen volt, és Goldberger Leóról is csinálhattam szobrot. Ha jól megnézem, milyen személyiségekről és szentekről készíthettem szobrokat, úgy tűnik, nem lehet véletlen. Szerintem ez
megint Isten akarata.

VIG GYÖRGY

89
képző

90
o lva s s !

Horthy alezredese, akit hősként tisz telnek Romániában is
Reviczky Imre emlékezete

Tavaly augusztusban avatták fel a Bogdáni út – Reviczky ezredes utca sarkán Reviczky Imre emlékkövét. A Világ Igaza-elismeréssel kitüntetett magyar katonatiszt életek ezreit mentette meg 1943–1944-ben Erdélyben, akkori szolgálati
helyén. Fia, Reviczky Ádám könyvet írt emlékére, unokája, Reviczky Katalin pedig lapunknak mesélt róluk.

balról jobbra: reviczky ádám, reviczky imréné és reviczky imre, békéscsaba, 1942. forrás: családi gyűjtemény

Örömteli meglepetés volt családunk számára, hogy
emlékkövet avattak tavaly Óbudán a Reviczky ezredes utcában nagyapám tiszteletére. A kerület lakói közül addig sokan talán nem is tudták, ki az az
ezredes, akiről utcát neveztek el környezetükben –
kezdte beszélgetésünket Reviczky Katalin.
– Nagypapám volt az első magyar, aki 1965-ben
megkapta az izraeli Jad Vasem – Világ Igaza kitüntetését – folytatta Katalin. – Ő akkor már nem élt,
a nagymamám vett részt Izrael budapesti nagykövetségének ceremóniáján. Bár akkoriban Izraelt
nagyon nem szerették a szocialista országokban,
Kádár János kénytelen volt leszállási engedélyt adni
az izraeli repülőgépnek, amelyen száz fős küldöttség érkezett nagyapám Mandula utcai emléktáblájának avatására. Nagybányán – az általa építtetett
katolikus templom falán – emléktábla őrzi nevét,
Izrael három városában (Zfat, Bet Shemes, Haifa)
utcát neveztek el róla, Amerikában, Ausztráliában,
Kanadában is a Holocaust központokban emléktáblák őrzik nevét. Magyarországon először 1985-ben
kapott emléktáblát, a rózsadombi Mandula utcai
ház falán, ahol laktunk. Tavaly a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben állítottak tiszteletére szobrot, Óbudán
domborműves arcképpel díszített emlékkövet avattak tiszteletére. Apám róla írt Vesztes háborúk,
megnyert csaták című könyvének héber fordítását a
jeruzsálemi egyetemen kötelező irodalommá nyilvánították, a német kiadáshoz pedig az akkori osztrák alkancellár, Erhard Busek írt előszót. A könyv
angol változatának kiadását Randolph L. Braham
holokausztkutató, politológus, történész, a New
York City University professzora és a Nobel-békedíjas Elie Wiesel támogatták.
Tíz éves múltam, amikor nagyapámat egykori
megmentettjei meghívták Erdélybe, nagyszüleim
engem is elvittek magukkal. Életre szóló élményt
jelentett számomra. Rengetegen várták a pályaudvarokon, túlélők és leszármazottaik futottak
a lassuló vonatszerelvény mellett. Akkora örömünnepet, annyi szeretetet, tiszteletet azóta sem
tapasztaltam. Sokkal többet jelentett e spontán
örömünnep, mint bármilyen megrendezett állami
fogadás. Hasonlót éltem meg az utcaelnevezések,
emlékműavatások során Izraelben és Amerikában
is. Akkor értettem meg valójában, mekkora ember
volt a nagyapám. A fia, édesapám, Reviczky Ádám

reviczky Katalin a mandula utcai emléktábla előtt
fotó: oláh gergely máté

szintén fantasztikus ember volt, ő is hivatásos katonatisztként szolgált a második világháborúban mint
utász, tűzszerész. Még néhány éve is az általa írt
tűzszerészeti könyvből tanítottak a magyar katonai
akadémián. Mivel azonban főnemesi származása
az egyik legősibb magyar családra tekint vissza, és
mint a Horthy korszak katonatisztje, a kommunista
rezsim 1949-ben a nagyapámmal együtt eltávolította a néphadseregből. Évekig segéd- és betanított
munkásként dolgozhatott csak, később szakmai és
emberi kiválósága révén a civil életben is rendkívül
sikeres lett. Az ő nevéhez fűződik a hazai széntüzelésű erőművekkel kapcsolatos környezetvédelmi
adatbank felállítása. Munkásságához kapcsolódóan a nyolcvanas években olyan fontos környezetvédelmi intézkedéseket vezettek be Magyarországon,
amelyek hatásaként még Ausztriában is csökkent
a széntüzelésű erőművek légszennyezésének hatása. Ezt a szomszédban is méltányolták, 1991-ben az

91
olvass!

Osztrák Köztársaság Nagy Érdemrendjével tüntették ki, amit addig csak osztrák állampolgároknak
adományoztak. Az elismerés átadásakor az osztrák
parlamentben Heinz Fischer akkori elnök, későbbi
szövetségi elnök apám szakmai munkája mellett
méltatta nagyapám erdélyi tevékenységét és édesapám szerepét a keresztény-zsidó párbeszédben,
kiemelve a vallási tolerancia érdekében kifejtett tevékenységét – mesélte Reviczky Katalin.
Reviczky Ádám dokumentumértékű könyve írásakor történészi alapossággal gyűjtötte össze a
fellelhető dokumentumokat, és több mint száz
szemtanút – a vészkorszak túlélőit is – megkeresett.
A megszólalók közül sokan arról számoltak be,
hogy Reviczky Imrének köszönhetik az életüket.
A frissen előléptetett alezredest 1942-ben zászlóalj
parancsnokként vezényelték a szovjet frontra. Emberei, bajtársai nagyra becsülték, a harci helyzetekben
maradéktalanul helytállt, mégis rövid időn belül leváltották. Rásütötték a baloldali bélyeget, mivel gyakorlatilag szembeszállt a vezérkari főnöki hadparanccsal,
amely minden katonai vezetőt az „engedetlenkedő”
szovjet állampolgárok felkoncolására utasított. Ez

valójában a partizán tevékenységgel gyanúsítható
civil lakosság elleni bosszúállást jelentette.
Nem állították hadbíróság elé, kellemetlen lett volna, hiszen kiváló tiszt volt, akinek Ádám testvére az
olasz fronton halt hősi halált, ő maga 23 éves korára
két évig szolgált az első világháború román, orosz és
olasz frontjain. A Monarchia széthullása után a köztársasági honvédségben harcolt még 1918 végén is a
cseh és szlovák megszálló csapatok ellen a Felvidéken, 1919-ben esett román hadifogságba. A Trianon
utáni szigorú antant szabályok miatt, amelyek alapján a legyőzött Magyarországon nem szervezhették
újjá a hadsereget, „testnevelő és népgondozó” tisztként dolgozott, fontos szerepe volt a levente mozgalom kiépítésében. A húszas évek második felében
vezényelték újra csapatszolgálatra, 1930-tól pedig
ismét egyenruhás tisztként szolgált. Az I. bécsi döntést követően, 1939-től Királyhelmecre vezényelték,
szűkebb pátriájában, a visszakapott felvidéki magyar területen kapott feladatot.
A dokumentumok szerint ott is tanúbizonyságát tette mély keresztényi és emberi meggyőződésének. Az
akkor mindössze tizennégy éves Fülöp Anna évtizedekkel később arról számolt be, hogy Reviczky Imre

az osztrák kitüntetést követő fogadáson 1991-ben. balról jobbrA: Dr. Hamvas Antal, Jeszenszky Géza külügyminiszter,
Reviczky Katalin, Hamvas Katalin, Reviczky Ádám, Heincz Fischer elnök, Reviczky Ádámné. fotó: családi gyűjtemény
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Királyhelmecen a katonáival. fotó: családi gyűjtemény

a királyhelmeci járás kiegészítő parancsnokaként már
1941-ben, az akkori rendelkezések értelmében „idegen vagy hontalan” besorolású zsidókra vonatkozó
deportálási utasítással szembeszállva, a Helmec előtti
perbenyiki vasútállomáson megállított Ukrajnába
induló deportáltakkal teli vonatszerelvényeket.
A vagonokból kiszabadított embereket hamis születési igazolványokkal látta el, és hazaküldte őket. Így
menekült meg Fülöp Anna és családja is.
Mint említettük, Reviczky alezredest 1942-ben vezényelték keletre a 2. magyar hadsereg alezredeseként. Ekkor már fia, a Bólyai Műszaki Akadémián
végzett Reviczky Ádám is aktív tiszt volt, 1943-ban
az orosz fronton tette a kötelességét.
A vezérkar egy része szemében gyanússá vált
Reviczky Imrét 1943-ban Nagybányára helyezték,
ahol átvette a X. Közérdekű Munkaszolgálatos Zászlóalj parancsnokságát. Reviczky Ádám emlékei szerint egy tiszttársa a következőképp kommentálta a
helyzetét: „Sajnálom apádat! Zsidók parancsnokának lenni napjainkban? Elveszett ember! Ha kemény
kézzel fog bánni a zsidókkal, akkor azért! Azoknak
a keze Horthy-Horthynéig elér, és kitörik a nyakát!
De ha az ellenkezőjét teszi, akkor mi fogjuk kitörni!”
Egy más fából faragott közeli ismerőse, Solt Sándor
emlékei szerint, amikor arról beszélt az alezredesnek,

hogy új beosztása tönkreteheti katonai karrierjét, ő
mosolyogva a következőket válaszolta: „Azért vállaltam el, mert segíteni akarok azokon, akiket a Mindenhatón kívül mindenki elhagyott.”
Új állomáshelyén, a nagybányai központú X. Közérdekű Munkaszolgálatos Zászlóalj parancsnokaként
hatásköre egész Észak-Erdélyre kiterjedt. Ez eleinte
huszonnyolcezer, később majd negyvenezer besorozott munkaszolgálatos és csaknem gyerekkorú levente életét, sorsát meghatározó pozíció volt.
Szolgálati helyére érkezve, zászlóaljparancsnoki hatalmával élve véget vetett a kegyetlenkedéseknek.
„Családos embereket nem engedett a frontra küldeni, csak teljesen egészségeseket vett fel a zászlóalj
állományába. Az első alkalommal 1500 behívottból
600-at, mint alkalmatlant, hazaküldött. Minden panaszt megvizsgált, mindenkin igyekezett segíteni”
– írja róla a publicista történész, Vadász Ferenc.
Amikor felállították a gettókat, és megkezdődött a
zsidók elhurcolása, saját felelősségre több ezer behívót küldött ki számára ismeretleneknek, hogy
megmentse őket a deportálástól. Egy túlélő, Benedek Pál emlékei szerint felsorakoztatta az összes
járóképes munkaszolgálatost, továbbá a tiszteket,
tiszthelyetteseket és a legénységet, majd elmondta nekik: „Több ezer munkáskézre van szükség az
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ország határain belül is fakitermelésre, repülőtérmeg út- és vasútépítésekre, a bombázások nyomán
a romok eltakarításra. Ő ezt a szerszámokkal végzett munkát a körülmények következtében egyenértékűnek veszi a fegyveres szolgálattal, és elvárja
és megparancsolja, hogy mindenki hasonlóképpen
tekintse; meg azt is, hogy ezért a munkaszolgálatosokat mindaz a jog és tisztelet illeti, amely a fegyverrel harcoló honvédeket.”
1944 márciusában a németek megszállták Magyarországot, a nyilasok vérszemet kaptak, gettókba zárták
a zsidókat, kötelezővé tették számukra a sárga csillag
viselését, megkezdődtek a deportálások. Ilyen körülmények között óriási személyes bátorságra vall, hogy
Reviczky Imre továbbra is mindent elkövetett a végveszélybe került emberek megmentéséért. Katonai
hatáskörére támaszkodva személyesen gondoskodott
arról, hogy az ún. SAS behívókat – melyek a munkaszolgálatra szóltak – a kijelölt gettókba is kézbesítsék,
legalább háromezer embert mentve meg ekképpen a
haláltáborba való elhurcolástól.

Feloszlatta a már útra kész büntetőszázadokat,
amelyeket Ukrajnába, a biztos halálba indítottak
volna. Megtiltotta a behívott munkaszolgálatosok
bántalmazását, ellenőrizte, hogy megfelelően lássák el őket élelmiszerrel, orvosi kezeléssel.
A vészkorszakot túlélő erdélyi munkaszolgálatosok nagy része neki köszönheti a megmenekülését.
Nagybányai szolgálata végén, a Horthy-proklamációt követően hazaküldte az elszállításra váró
besorozottakat. Két és félezer, többségében román
nyelvű levente helyett tűzifát küldött a frontra a
leplombált vagonokban, feloszlatta a nagybányai
internáló tábort, ahol a környék román értelmiségét
– köztük Ruszú román katolikus püspököt – gyűjtötték össze. Ezzel a nyilas hatalomátvétel idején
természetesen saját és a családja életét kockáztatta. Amikor az oroszokhoz átállt román hadsereg
már szinte a város határán volt, tevékenyen részt
vett abban is, hogy a város németek által aláaknázott közműveit, hidait ne sikerüljön felrobbantani.
Megóvta a várost, és megakadályozta Nagybánya

Az óbudai reviczky-emlékkő. fotó: csáky balázs
az első kiadás 1985-ből

nevezetes aranybányájának nácik általi kirablását.
Természetesen megtehette volna, hogy dezertál,
és csatlakozik a Magyarország felé nyomuló győztes hadsereghez, de ez meg sem fordult a fejében.
Visszatért Magyarországra, ahol a nyilas kormány
katonai bírósága azonnal letartóztatta. A sopronkőhidai fegyházban várta a halálos ítéletet, ahonnan
az orosz csapatok előrenyomulása miatt támadt
zűrzavarban sikerült megszöknie.
Budapestre érve fiával, Ádámmal együtt jelentkezett az újjáalakuló demokratikus hadseregbe, így
mindketten a Magyar Néphadsereg alapító tisztjei
lettek. Erdélyi tevékenységéért ezredessé léptették
elő. Nem sokáig szolgálhatott egyenruhában – bár az
általa megmentettek százai írták érdekében a beadványokat, 1949-ben nyugdíjazták, majd két évre rá a
nyugdíjat is elvették tőle. Fizikai munkásként kereste a kenyerét, élete utolsó éveiben szenet lapátolt egy
Vörösmarty utcai telepen. Hivatalos rehabilitálására
1956-ban került sor, melynek két újságcikk lehetett a
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közvetlen kiváltó oka. Az elsőt Simon Magda írta a
Nagyváradon megjelenő Előre című lapban. Az augusztus 31-én napvilágot látott írás egy teljes oldalon
méltatta Reviczky Imre elévülhetetlen érdemeit. Ezt
olvashatta Ember György, akkori neves publicista.
A Reviczky-ügy címen számolt be az ezredes sorsáról az Esti Budapest című újság szeptember 29-i
számában. „Szégyellem leírni, hogy Reviczky Imre
nyugállományú ezredes – hatvan évesen, 75%-os
rokkantsággal, a Vörösmarty utca 23-ban lévő TÜKER-pincében – szenet lapátol! Görcsösen szorított
tollal, akadozó betűkkel adom tudtul, hogy most tért
haza négyhetes erdélyi látogatásáról, ahol tízezrek
hősként ünnepelték, ahol minden lap kolumnás cikkben méltatta emberi nagyságát, ahol Szatmárnémeti,
Nagybánya, Várad, Kolozsvár, Marosvásárhely népe
versengett, hogy kezet szoríthasson vele. Hazajött és
lebotorkált a 261-es TÜKER pincébe, zokszó nélkül
megfogta a lapátnyelet, és rakni kezdte a mérlegre
állított vesszőkosarat. Ezt csinálja évek óta szénporos
arccal, megfeketedett kezekkel. Viseli némán a titkát,
életregényét, hallgat, lapátol, nem tolakszik elismerésért, nem kér jobb állást és több fizetést.” A cikk
után, amely összefoglalta Reviczky Imre embermentő
tevékenységét, az ezredes heteken belül visszakapta
elvett nyugdíját. Felmondott a TÜKER-nél, és „nevetve himbálta kezében a sötétkék vászonszatyrot, hogy
most már csak a család részére végzendő bevásárlás
lesz az egyetlen feladata” – emlékszik vissza könyvében Reviczky Ádám. Sajnos nem sokáig élvezhette a
könnyebbé vált életkörülményeit: 1957. február 16-án
szívinfarktus érte, váratlanul elhalálozott. Katolikus
szertartással, három pappal és katonai tiszteletadás
mellett helyezték végső nyugalomra.
„Elhunyt testvérünk hivatásában, munkálkodásában nem tekintette az emberek személyét, hanem
a szenvedőkben, az üldözöttekben, a segítségre
szorultakban a megsértett szeretetet, a megbántott
igazságot, a meggyötört jóságot látta, s a bennünk
szenvedő Krisztusért ezreknek nyújtotta életet,
egészséget, otthont jelentő segítő jobbját” – hangzott el a ferences Jenő atya halotti beszédében.
Fischer Gyula főrabbi a következő mondattal zárta
búcsúztatóját a sírnál: „Hiszünk abban, hogy lesz
még ilyen ember, hogy mindenütt lesz, és mind többen és többen lesznek az ilyen emberek, akik úgy
érzik, hogy embernek lenni szent hivatás.”
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Mióta óbudai?
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N Y IL A S MISI É S A T ÖR T ÉNEL EM
Bán Béla négy élete

Móricz Zsigmond Légy jó minhalálig című regényének főhősét idéző parasztfiúként lett debreceni kollégista, később
harminc évig szerkesztette a Magyar Rádió műsorait, aztán trafikos, később kocsmáros volt Óbudán. Hetvenéves kora
óta könyveket ír szülőfalujáról, feleségéről, a paraszti munkákról. Idén jelent meg első regénye.

Régóta. 1958 júniusában végeztem az egyetemen,
a feleségem akkor még elsőéves jogász volt. Ő az
egyik diákszállóban lakott, én a másikban. Az én
szállóm igazgatója azt mondta, hogy fél évig türelemmel lesz, addig szerezzek magamnak valami lehetőséget. 1958-ban, szeptember végén kaptam egy
hívást, hogy menjek be a Fővárosi Tanácshoz. Kezembe nyomtak két címet. Az egyik a IX. kerületben,
a Balázs Béla utcában volt, arra azt mondtuk, hogy
ide nem jövünk. A másik egy óbudai cím. Emlékszem, ahogy megindultunk a feleségemmel a 33-as
villamossal. Elértük a Dagály fürdőt, és onnantól valahogy megváltozott a villamos hangulata. Elkezdtek beszélgetni az emberek, mert aki tovább ment, az
már Óbudához kötődött. A régi Óbudáról beszélek,
akkor ugye még nem volt panel, csak a kicsi házak.
A Duna fölött döcögtünk, amikor megkérdezték,
hogy a fiatal pár hova megy. Mint vidéken. Egy fiatalember segített, elmagyarázta, hol kell leszállni a
Raktár utcához, a „városi házakhoz”. Ott volt az első
lakásunk, ahol tíz évig éltünk.
Az egy viszonylag modern városrésznek számított a kerületben.
Igen, a kis házakhoz képest nagyon modernnek
számított, azzal együtt, hogy kilopták belőle a fürdőszobát, viszont volt belső vécé. Máig megvan az
akkori fürdőszobám: ott van Pomázon, a kerítés falának támasztva a hatalmas lavór.
Min főztek?

A bán kocsma teraszán. Fotók: Antal istván

Gáztűzhelyen, olyan jó tűzhelyem nem is lesz több,
mint amilyen ott volt. Járt hozzá egy gumicső, a végén
valami szeleppel. Amikor megkopasztottuk a csirkét,
utána leperzseltük, szép tiszta lett, és adott egy jó kis
pörcös ízt neki. Tíz szép évet töltöttünk ott. Közben
jött a két gyerek, és az egy szoba, félkomfort kevésnek
bizonyult. Akkor kezdődött a panelprogram, az óbudaiakat Újpalotára vagy Kelenföldre vitték. Mi Kelenföldön kaptunk egy 48 négyzetméteres, kétszobás kis
panelt, ott laktunk öt évig, két gyerekkel az sem volt
túl tágas. Szerencsénkre 1973-ban elcserélhettük egy
háromszobás lakótelepi lakásra, újra itt Óbudán.

Ezek szerint „mindössze” hatvan éve él a kerületben. Hol született?
Nem egészen hatvanat, mert időközben kiköltöztem Pomázra. Születni Szamoskéren születtem, egy
kis faluban, szegény vidéki család gyerekeként. Az
első tanult foglalkozásom a paraszti munka volt.
Tizenegy évesen kerültem a debreceni kollégium
gimnáziumába, ami akkor még nyolcosztályos volt.
Beíratott az édesapám, és utána hazament. Attól
fogva már én gondoskodtam magamról, nem volt
szülői támasz. De korán értem, korán kezdtem.
Úgy képzeljük el, mint Nyilas Misit?
Pont olyan szegény parasztfiú voltam én is, amikor
oda kerültem.
Ez mikor történt?
1945-ben.
Mennyire sérült meg a kollégium a világháborúban?
Debrecen központja szinte érintetlen maradt, igaz,
a kollégium melletti Péterfy utcai épület használhatatlan volt. Katonai kórház volt benne és iszonyú
kosz, piszok, vér mindenhol. Közösen takarítottuk
tanárok, diákok és mindenki együtt majdnem egy
fél évig. A második félévre, karácsony után, amikor visszamentünk, már elfoglaltuk a helyünket
a Péterfy utcai gimnáziumban. Előtte a kollégium
termeiben tanultunk.
A tanári kar hogyan vészelte át a világégést?
A korosabb tanároknak nem kellett egyenruhát
húzniuk, a fiatalabbak egy része viszont akkor még
katona volt. A későbbi osztályfőnökömet, Nagy
Géza bácsit az első évben nem is ismertem, utána
ért haza. Az igazgatónk Magyari Kálmán volt, a
híres debreceni Magyari cigány család egyik tagja.
Jellemző egyébként a kollégium egész szellemére,
hogy ott csakugyan nem számított, ha valaki cigány, zsidó, református vagy katolikus, pedig egyházi iskola volt.
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A fordulat éve hogyan érintette a református
iskolát?
Úgy, hogy megmaradt. Ez volt az egyetlen gimnázium,
ami megmaradt a református egyház kezelésében, tehát gyakorlatilag egy kis sziget lettünk. Annyi büntetésünk volt, hogy nem mehettünk például Dunaújvárost
építeni. Ezzel szemben mentünk Hortobágyra gyapotot szedni, ahonnan van is egy érdekes emlékem. Jött
egy felnőtt csoport, akik utcai ruhában szedték a gyapotot. Nem tudtunk mi még akkor a kitelepítésekről.
Amikor mellénk értek, valaki mondott egy szombathelyi címet. Én megjegyeztem, mert azt kérte, hogy csak
annyit írjunk: itt vagyunk a Hortobágyon.
Hány éves volt akkor?
Akkor már tizenöt, értettem, hogy miről van szó.
Ettől eltekintve érdekes módon mi akkor ki voltunk
rekesztve a politikából. Védett burok volt a kollégium és nagyon-nagyon jó iskola.
Kellett azért orosz himnuszt énekelni, ott is volt
úttörőmozgalom?
Ugyanúgy megvolt a reggeli Szabadnép félóra, ezeket
a rituálékat meg kellett csinálni ahhoz, hogy nyugton
hagyjanak bennünket. Mert ott is akadt olyan személy, aki tartotta a kapcsolatot a megfelelő szervekkel. Volt úttörőszervezet, meg ifjúsági DISZ-szervezet, és annak az egész osztály tagja volt.
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Ez egy fura, tudathasadásos állapot lehetett egy
egyházi iskolában. Hogyan dolgozták fel a tanárok, és hogyan kezelték a gyerekek?
Odakacsintás volt, állandóan kacsingattunk. Senki
nem beszélt, még a vallástanárunk sem a rendszer
ellen, de érzékeltették a távolságot minden pillanatban. Mi gyerekek meg el voltunk foglalva a saját
dolgainkkal. Én különösen azzal, hogy megpróbáljam utolérni a többieket. Szegényparaszti családból
érkezvén otthon jóformán könyvet sem vettem a
kezembe, ráadásul lassú gondolkodású voltam.
Nehezen tanultam, és mindig féltem, hogy elküldenek. Szociálisan viszont nagyon érzékeny voltam.
Azaz kiderült, hogy keresem mindenhol az igazságot. Második gimnazista koromban beválasztottak
az iskola szociális bizottságába, a végén elnöke is
lettem. Ez azt jelentette, hogy ha segélyre került a
sor, akkor mi döntöttünk, ki kapjon, mert nagyon
sok volt a szegény ember – köztük a szegénnyé lett
falusi pap gyereke –, akiktől elvették a földjeiket.
Tandíj volt?
Csak az ellátásunkat meg a kollégiumi díjat kellett
fizetni, de az első években nem pénzben, hanem
élelmiszerben. Osztálytársam volt Móricz Zsigmond
utolsó szerelmének, Csibének a fia, akivel ma is tartjuk a kapcsolatot. Budapesti volt, neki pénzt küldött
az anyja, és reggel ki kellett mennie a piacra megvenni az élelmet, mert az étkezést vezető csak ennivalót

fogadott el. Ami engem illet, később már nem is fizettek utánam, mert megkerestem legációban.
Hogyan?
Elvben másodikos gimnazista korunktól mehettünk legációba, mert sok volt a falu és kevés
a teológus. Annak előtte csak a teológushallgatók mehettek. Én valahogy mindig belefutottam
szabálytalan dolgokba, tehát már elsős gimnazistaként belecsöppentem ebbe is. Az egyik fiú,
aki szintén parasztgyerek volt, két évvel idősebb
nálam, megkérdezte, nem írnék-e a falum lelkipásztorának, hogy van itt egy barátom, aki már
szabályosan mehetne. Írtam is, de nem válaszolt.
Viszont amikor hazamentem húsvét előtt, nagycsütörtökön, megkérdezte, hogy hány prédikációt
tanultam. Mondtam, egyet se. Hogyhogy? – lepődött meg. Azt válaszoltam, hogy nem tetszett válaszolni, nem is én jelentkeztem, hanem a Szászi Feri
jött volna. – Pedig én kihirdettelek, hogy te leszel
a legátus – közölte a tiszteletes. – Itt van egy prédikáció, ezt úgy tekintjük, hogy csak egy prédikációd lesz, az ünnep második napján, délelőtt, a
nagy istentiszteleten. Azzal töltöttem a nagypénteket, nagyszombatot, hogy tanultam a prédikációt. Remegve fölbotorkáltam a szószékre, és onnan,
mint akit bekapcsoltak, minden ment egyenesen.
Ez volt az én első legációs munkám.
A legáció egyik eleme az adománygyűjtés?

A legátusok papi szolgálatot láttak el a jeles ünnepek
– karácsony, húsvét, pünkösd – két napján. Az első
nap délelőttjén úrvacsoraosztás volt, azt a legátus
nem végezhette. Aznap délután, valamint másnap
délelőtt és délután is a legátus prédikált (húsvétkor
nagypénteken is). Juttatása ezért a perselypénz, valamint az egyháztagok adománya volt. Ennek húsz
százalékát le kellett adnia a kollégiumban, a többi az
övé maradt. Volt, ahol el kellett menni minden házhoz, és úgy gyűjteni össze az adományt. Ezzel nem
is volt gond, hiszen mindig elkísért valaki, a harangozó vagy az egyházfi, inkább az volt a nehéz, hogy
mindenhol kínáltak süteménnyel, borral. Volt egy
Gebe nevű község, azóta Nyírkáta lett, ahol az egyik
háznál föl volt halmozva kétforintosokban húsz forint, és ahogy visszautasítottam a süteményt vagy a
bort, eltűnt két forint. Így csökkent az adományom.
Volt, hogy becsíptem rendesen.
A továbbtanulást hogyan befolyásolta az, hogy
egyházi iskolában érettségiztek?
A legnagyobb megdöbbenésünkre eszméletlenül jó
lett az osztályban a felvételi eredményünk. Akkoriban az illető főiskola vagy egyetem vezetőjének
a beállítottságán múlott, hogyan kezeli az egyházi középiskolásokat. Nekem az egyik jelentkezési
helyem Sopron volt, erdőmérnöki szak. Megmondták előre, hogy oda senkit nem vesznek fel tőlünk.
Ugyanez volt az állatorvosin. Az egyik srác, aki végül mégis elvégezte, ötször jelentkezett, és akkorra
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többet tudott a tanárainál az állatgyógyászatról,
mert felcserként dolgozott állatorvos mellett. Negyvenen voltunk, harmincheten jelentkeztünk továbbtanulásra. Nem mindenkit elsőre, de mind a
harminchetünket fölvették, diplomát szereztünk.
Az is igaz, hogy szerencsés időben felvételiztünk,
1953-ban, a Nagy Imre-beszédet követően. Három
szakot kellett beírni. Elsőnek beírtam a néprajz szakot az ELTE-n, másodiknak az erdészetet Sopronban, harmadiknak Debrecenben egy tanári szakot.
Föl se merült, hogy teológus vagy pap legyen?
Azt anyám akarta. Én nem, de ennek külön története van. Anyám sírt is, amikor megjött a felvételi
papírom. Arattunk, kint voltunk a legelő mellett, ő
hozta az ebédet és a lezárt borítékot. Fölbontottam,
fölugrottam, és ordítottam egy nagyot, hogy hurrá,
fölvettek. Újságíró szakra az ELTE-re.
Ahová nem is jelentkezett.
Akkor indult el Magyarországon az egyetemi szintű újságíróképzés, az ELTE-n alakult meg a tanszék.

Nagyon későn döntöttek, nem is volt meghirdetve,
ezért átirányították azokat a felvételizőket, akik helyhiány miatt nem jutottak be a választott szakjukra.
A néprajz szakra erős túljelentkezés volt, engem megfelelőnek tartottak, így kerültem az újságíró szakra.
Egyetemistaként élte át ötvenhatot.
Igen. Volt egy tanszéki lapunk A toll címmel. Októberben épp engem bíztak meg a következő szám
szerkesztésével, aminek 23-án már lapzártája lett
volna, de visszatartottuk, hogy még beleférjen a
felvonulásról szóló beszámoló. Én írtam, végigkísértem a felvonulást a Bem szobortól a Parlamentig,
aztán visszamentem megírni a cikket. Olyan tíz-tizenketten maradtunk bent a tanszéken. Hajnali
6 óra körül megjelent három ÁVH-s tiszt, levittek
minket az egyetem pincéjébe, sorba állítottak, mert
arra voltak kíváncsiak, hogy miért vagyunk ott.
Akkor előadtuk, hogy lapot szerkesztünk, volt ott
régebbi lapszám is, megmutattuk, hogy mit. Egy
darabig még kérdezgettek külön-külön mindenkit,
hogy összecsengenek-e a beszámolók, bár egymást
hallottuk, úgy válaszoltunk. Fal mellé állítottak,

megfordítottak, és egyszer csak azt mondták, na,
menjenek. Elzavartak, hogy menjünk haza a kollégiumba. Ami utána történt, az lényegtelen, mert amit
én csináltam, azt szinte mindenki megtette. Volt,
akinek szerencséje volt, mint nekem, és nem lett következménye, mást ugyanezért lecsuktak.

Egyáltalán nem. Máig nem tudok egyetlen idegen
nyelvet sem. Hiába akartam, egyszerűen szűk az
agyam a nyelvek megtanulásához.

Mi a Falurádióban rendszeresen elmentünk a falig,
mert tudtuk, hogy a főnökség a mi műsoridőnkben
még alszik. Márpedig az a hatalom természetrajza,
hogy amit nem hall, az nincs. Falurádiós nagyon ritkán kapott országos kitüntetést. Nem tudom, hogy
örüljek-e vagy ne, de nem rendelkezem munkaérdemrenddel, mert rólunk megfeledkeztek, de ilyenkor meg
ez nagyon jó volt. Az ember megtapasztalta, hogy hol,
mikor és meddig mehet el, és ezt kellett tartani.

Hogyan indult a szakmai pályafutása?

Hány évig rádiózott összesen?

Nehezen. Úgy volt, hogy a Szabad Földhöz megyek
szakmai gyakorlatra, de nem fogadtak. Utána is
oda jelentkeztem, de volt ott egy főszerkesztő, aki
azt mondta, hogy elege van a diplomás újságírókból. Úgy alakult, hogy lett két hely a Rádióban, behívtak. Hárs István főosztályvezető hallgatott meg,
aki később legendás elnöke lett a Magyar Rádiónak,
mindenki szerette. Így kerültem a Falurádióhoz, és
ott voltam csaknem húsz évig.

Összesen 32 évig voltam a Magyar Rádiónál. A Falurádiónál 1977-ig dolgoztam, utána lettem olvasószerkesztő a politikai adások főszerkesztőségén, és a
szakrovatok műsorainak a felügyelője. Kilencvenben
hagytam ott a céget korkedvezményes nyugdíjjal.

Sokan el is mentek. Nem gondolkozott rajta?

Mi volt a feladata?

szüleivel és feleségével 1964-ben. fotó: családi gyűjtemény
Majdnem egy évig jártam vidékre valaki mellett,
ócska, rossz interjúkat készítettem. Egy idő után aztán belerázódtam, vállaltam külön műsort is, az jó
lett, a Falurádió kis riportjai is elkezdtek csordogálni.
Lassan érő ember vagyok. Ami igazán érdekelt, az a
szerkesztés. Volt egy szerkesztő, aki állandóan vidékre járt, ezért összerakta a műsort, és rám bízta, hogy
majd játsszam át. A végén belenyúltam abba is, amit
megcsinált. 1961-ben ez a rovatvezető helyettes bevonult a pártfőiskolára, az akkori rovatvezetőnk, aki
szintén nagyon fiatalnak számított, azt mondta, hogy
akkor én szerkesszem a Falurádiót. Ezt csináltam
több mint 15 évig. Utána, 1977-ben olvasószerkesztő
lettem. A rádióban úgy nevezték, hogy szuperlektor.
Mennyire nyúlt bele a szövegekbe?
Alig. Ha mégis, akkor azért, mert nagyon jól tudtuk, hogy ha az úgy hangozna el, akkor kirúgnak,
és a szerző sem jelenhet meg többet.
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Akkoriban mindenki hallgatta a rádiót, és ami ott
elhangzott, annak nagyon nagy súlya volt.

Miért fejezte be?
Nagyon átalakult a rádiózás, engem meg áthelyeztek a vidéki stúdiók főszerkesztőségére. KNAF-nak
hívták, Körzeti és Nemzeti Adások Főszerkesztősége. Az akkori munkámnak nem volt semmiféle jelentősége, és azt is tudtam, hogy ha megpróbálnék
valamit dolgozni, azzal a vidéki stúdiókra raknék
külön terhet. Ők ütköztek nap, mint nap a helyi hatalmasságokkal, ők tudták, hogy mi történik, mi
Pestről nem tudtuk. Bementem unatkozni reggel,
és amikor lehetett, hazamentem. Igaz, hogy közben
életben kellett tartani a trafikot.
Azt az egykori trafikot a Harrer Pál utcában, amit
ma is Bán kocsmaként ismernek?
Azt. A feleségem indította 1982-ben, és én vittem
tovább, amikor 1985-ben egyedül maradtam a két
nagy gyerekemmel. Az egyik akkor kezdte az
egyetemet, a másik még gimnazista volt.
Hogyan lett a jogász feleség trafikos?
Igazából utálta a jogot, újságíró szeretett volna lenni,
de neki valahogy nem jött össze. A SZÖVKÖNYVNÉL,
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Szövetkezeti Könyvterjesztő Vállalatnál helyezkedett
el, ami egyesült a Művelt Nép Könyvterjesztő vállalattal. Ott dolgozott számviteli, majd jogi osztályvezetőként, amit utált. Elhatározta, hogy addig piszkálja
az urát, amíg nem szerez neki valamilyen üzlethelységet. Akkor adták át, 1982-ben a kerületnek azt a
részét. Mindenkit elköltöztettek, a régi épületeket felújították. Aki vállalta, visszajött, de volt, aki maradt
az új helyén. Az a trafikos például, aki addig azon a
helyen volt, kapott egy másikat a Vörösvári úton. Sokkal jobban menő helyen, eszébe se volt visszatérni. Itt
állt teljesen készen felújítva az épület, csak ki kellett
volna takarítani, de nem volt trafikos. A feleségem
kapott az alkalmon, és belevágott. Nagyon jól indult
a bolt, egy év múlva valóságos intézménnyé fejlődött.
A legjobb könyvesbolt lett a kerületben, ahol mellesleg cigit is lehetett kapni. Ennek az volt a titka, hogy
a nyomdák először a Művelt Népnek adták a frissen
megjelent könyveket, és csak utána az ÁKV-nak,
amelyik Budapestet látta el könyvvel. A régi ismeretségeire való tekintettel a feleségem a többi boltnál egy
héttel korábban kapta meg a várható sikerkönyveket.
Még a Flórián Áruház könyvesboltjának dolgozói is
hozzánk küldték a türelmetlen vevőket. Nagyon jól
ment, sok jó ismerőst szerezve nekünk. Sajnos a betegsége miatt 1984 nyarától már nem tudta csinálni.
Nagyobbik fiunkat, Bélát Szegedre vették föl levelezőre. Feleségem végrendelete az volt, hogy ne adja el
a trafikot, tartsa addig, amíg érdemes, próbálja meg
levelezőn elvégezni az egyetemet úgy, hogy közben
üzemelteti. Meg is próbálta a haverjaival, amelynek
köszönhetően a trafik egy idő után azt hiszem, hogy
a környék egyik legjobban menő borfogyasztó helye
lett. Gyöngyike a Polgár utcai borozóban el is nevezett
a fiamról egy fröccsfajtát: egy Béla azt jelenti, hogy
9 deci bor – 1 deci szóda. (Krúdy fröccs – a szerk.) Esténként nagy élet volt. 1989-ben azonban összeomlott
a könyvpiac. A trafikból sörözőt csináltunk, 1990-ben
sikerült nyugdíjba mennem a Rádióból, de előtte már
a sok év alatt összegyűlt annyi szabadságom, hogy
amikor nyílt a bolt, beálltam a pult mögé, és kocsmáros lettem. Szerencsés helyzetben voltam, mert a
trafiknak már kialakult a törzsgárdája. Volt, aki a cigarettáért jött, mások a könyvekért, olyan is akadt, aki
csak beszélgetni nézett be. Egy részük továbbra is jött,
immár nem könyvért vagy cigarettáért, hanem sörért,
meg a társaságért, már ismerősként. Ha bejött egy új
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ember, meglepetten tapasztalta, hogy itt beszélgetnek
egymással az emberek.
Ekkoriban tett egy kis kitérőt a színpad felé.
Igen, Harsányi Mária – Pihe –, a Társaskör mostani
igazgatója rávett, hogy egy Krúdy-esten bújjak az
író kocsmárosának bőrébe. Nem volt nehéz, mert
akkor már valóságos kocsmáros voltam.
Ha már Krúdynál tartunk, még nem esett szó a
negyedik szakmájáról: sorra írja a könyveket.
Tizenöt éve, 2003-ban fáradtam el, nem egészen 70
évesen. Csakugyan fáradt voltam, nem fizikailag,
szellemileg. Béla fiam azt mondta, ő csinálja tovább
a kocsmát, meg is próbálta – most már szerencsére
inkább jogász. Én meg elvonultam pomázi magányomba, és megevett a fene, hogy nincs mit csinálnom. Elkezdtem a szülőfalumról gondolkozni,
és nekifogtam leírni, hogy kik laktak az utcámban
1945-ben Szamoskéren.
Merre fekszik Szamoskér?
Mátészalka és Fehérgyarmat között, a Szamos partján, a főúttól hét kilométerre. Aranyos kis település,
a lakossága a legnépesebb idejében is alig érte el az
ezer főt, mindenkit ismertem a faluban. Vettem hát
a bátorságot – később segítséget is kértem hozzá –,
és megírtam egy kis dolgozatot, harmincvalahány
oldalon, hogy Szamoskér anno. Béla fiam ki is nyomatta, beköttette nekem, ez volt a karácsonyi ajándékom. Ő ezt számítja első könyvemnek, én nem
tekintem annak. Utána rájöttem, hogy érdekes lenne
utánajárni, mi történt azokkal az emberekkel, akik
akkor éltek, hogy néz ki ma a falu. Hozzákezdtem a
nagy munkához, ami millió telefonnal járt, mentem
házról házra, és kiderítettem, ki tanult, ki nem, hova
került dolgozni, ki él még egyáltalán? Ebből lett egy
nagyon nagy könyv, 600 oldalas A4-es formátumban.
Szociográfiai jellegű?
Mindennek a keveréke, a szociográfinak, tájleírásnak, faluleírásnak és családtörténetnek. Amikor kialakult a szöveg, véletlenül találkoztam egy

utódok a bán kocsmában: karai pál kocsmáros, ifjabb bán béla, nagy béla volt csapos. fotó: Szász marcell

könyvcsinálóval, aki azt mondta, hogy segít nekem
megformálni könyvvé, de végül is nem segített. Nem
számított arra, hogy ez ekkora, és átadta valakinek,
aki azóta is a műszaki szerkesztőm. Összespóroltam
egy kis pénzt – bár nagyon sokba került, 12 ezer forint egy példány –, és húsz példányban megjelentettem Szamoskéri harangszó címmel. Azóta is terjed a
könyv, mert valaki lemásoltatta és csináltatja, de nem
érdekel, mert a lényeg az, hogy jusson el a falu volt
és mai lakóihoz. Ezzel kezdődött az én írói pályafutásom, illetve inkább az írási tevékenységem, hogy
pontos legyek. Utána rábeszéltek a gyerekek, hogy
írjam meg a feleségem történetét. Szlovákiából menekültek át az anyjával, majd a mamát lecsukták feketézésért. Itt úgy hívják, hogy csempészés. Beadták
a feleségemet állami gondozásba, s az a kislány, aki
állami gondozott lett, úgy tudta fenntartani magát,
úgy tudta elvégezni a középiskolát, hogy nem kellett
állami gondozottak közé bevonulnia, hanem végig,
még nyáron is ott maradhatott a kollégiumban. Utána járt az agyam, és azt mondtam, hogy meg kellene írni, hogy milyen volt a paraszti munka, amikor
két kézzel végeztük. Ezért mondom, hogy nálam
számított az, hogy parasztnak születtem, és a paraszti munkákat megtanultam csinálni. Ezt egyéni

történetek formájában írtam meg, az aratástól kezdve
a kenyérsütésen át, végig a kendermunkákig.
Újra előbukkant a diákkori vonzalom a néprajz iránt?
Igen, én nagyon szerettem a néprajzot. Volt Debrecenben egy kitűnő néprajzos, Béres András, és hozzá
jártunk a Déri Múzeumba segíteni neki rendezni a
tárgyakat a múzeum pincéjében. Ha már itt tartunk,
arra gondoltam, hogy talán érdekes lenne megmutatni egy kicsit belső oldalról a falurádiós tevékenységemet, erről is írok. Közben szerelmes lettem egy
történetbe, amivel még a Szamoskéri anyaggyűjtés
közben találkoztam; a falu egykori papja a főszereplő, aki 1884-től 1913-ig szolgált ott, és a végén esperes
lett. Reformátusoknál az esperes az egyház megyei
vezetője, és ő is egy kis falusi parasztgyerek volt.
Végül is nem foglalta el az esperesi széket, mert öngyilkos lett. Én már akkor elhatároztam, hogy ezt a
történetet meg kell írni. Az esperes lett a címe. Parasztból rádiós, kocsmárosból író ember lettem, dolgozom, amíg tudok. Dióhéjban ez az eddigi életem.

VIG GYÖRGY
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Zek e Gy ul a : Búc s ú egy h á z t ól

Addig járt a villamos a Bécsi úton, amíg csak lebontották a Schlossert. Mert ott vagyunk, igen,
óbudai szemnek jól láthatóan a 102/b. számú ház
dúlt helye előtt. Bizonyára tudják, városrészünk
utolsó régimódi kocsmája állt itt. Némelyek valaha tán a vendégei is voltak. Keserűn néztem bele a
róla jó évtizede írott szövegembe (Megálló a lejtőn.
Budapest, 2008/9., 22–24. p.), keserűbben, mondhatom, mint amilyen csüggedten álltam a bontás utáni napokban a markos gép tarolta telken, melyen
nemsokára iroda-, avagy lakóház emelkedik majd.
Nézegettem némán a romokat, melyekből kitetszett
(s nyomokban még e képen is látszik): jó anyagokból s komolyan építették meg annak idején a vendéglátó Óbuda ez ékességét. A tégláiból új házat
rakhatnánk össze ma is, a cserepei nem maguktól
törtek darabokra, a gerendái sem szuvasodtak el, s
még most sem csak tűzifának valók.
Reméltem, kissé sugalmaztam is ama cikkben
a feltámadást, hogy – gondoltam magamban – micsoda éttermet vagy romkocsmát lehetne csinálni
ebből a helyből a harmadik évezred Óbudáján, ám
– miként a saját feltámadásomat – valószínűleg ezt
sem hittem komolyan. Már a törzsvendége is későn
lettem, élemedett koromra vettem csak észre, hogy
a belső tere s kivált a csendes, egyszerre buja és
anyaméhmód zárt belső udvara afféle időkapszula, melybe telepedve kényemre a XIX. századba látogathatok. Nem is annyira sörözni és szivarozni,
mint búcsúzni jártam oda így, ami amúgy is mindinkább a fő foglalatosságom. Búcsúzni a múlttól, az
időtől, amelyet kamaszkorom óta oly viszonzatlanul

szeretek, s amely kisemmizve hagy magamra napra
nap. Vagy négy éve, az utolsó(nak bizonyult) látogatásom alkalmával Magdolna, a tulajdonos hölgy
már csak a kedvemért nyitott ki, hogy az udvaron megihassam a sörömet, és a Remete-hegynek
ereszthessem a füstáldozatot.
Nem hittem eléggé a feltámadásban, talán ez volt
a baj, és utolért a sóvárgók sorsa. Féltve őrzött valutámat, az időt pénzzé tették ismét. Kivált és különösen sajnálom, hogy nem tehettem szert arra a – ha
igaz, közvetlenül háború utáni – PRESSZÓ KÁVÉ s
ÜDÍTŐ ITALOK feliratú bádog reklámtáblára, mely
az udvar hátsó traktusában hányódott, s melyen egy
szalmaszálas, ormótlan üdítős pohár mellett fekete
levélen egy csésze kávé volt látható kockacukorral,
s amely fölött két közepesen pörkölt kávébab lebegett, mint az örök sötétbe vetett életmagok. Abban
bízom csupán, hogy aki az elmúlt évek egy alkalmas
éjjelén elvitte, pénzzé tette, s így előbukkanhat még
a kockacukor színére fehéredett kereskedelemben.
Abban is bízom továbbá, hogy az új építés során felszínre bukik majd némi Róma, falalapok, tárgyak,
feliratok, kevéske Aquincum. Ennyit megérdemelnénk néhányan, még élő törzsvendégek. Mire Önök
kézbe kapják a lapot, az írás napjaiban még pőre
romterület bizonyára más arcát mutatja már. Most
azonban kora tavaszi szomorúsággal jelenthetem:
életünk elejének egy becses darabját ismét elnyelte
az étvágytalanságban sosem szenvedő idő.
Igaz, az oldala – látják – megvan még.
Fotó: Oláh Gergely Máté
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ÖRÖK MO ZGÓ ICU S S ÖRÖ S TÁ L C ÁVA L
B e s z é l g e t é s a z ó b u d a i L e g e n d a P u b „ n a g y n é n i j é v e l”

Hogyan került kapcsolatba a Legendával?

Hogyan tartja?

Sok mindent csináltam az életben, ezt megelőzően
ingatlanirodám volt, amiből nagyon elegem lett, és
visszakanyarodtam a vendéglátáshoz. A Facebookon láttam, hogy a Legenda embert keres most nyíló üzletébe, Óbudára. Fölcsillant a szemem: Óbudán... most nyíló.

Kézműves sörökről, szűretlen, felsőerjesztésű
sörökről beszélünk, tehát hangsúlyos a komlók és
a maláták ízvilága, és nincsenek hőkezelve, nincsenek tartósítva. Minden üvegben és hordóban él a
sör, vagyis élő sörélesztő kultúrát tartalmaz, és az
ízvilága közben változhat így vagy úgy. Otthon ön
nem tud két egyforma húslevest főzni, és ez en bloc
a kézműves sörök esetében is jellemző.

Óbudai kötődése van?
2016 ősze óta már nem kell Óbudáról elzarándokolnunk, hogy megkóstolhassuk a Legenda Sörfőzde kézműves söreit,
mert megtehetjük helyben is. A Pacsirtamező utcai Legenda Pubban az üzletvezető Vízvári Ilona nemcsak csapol, hanem idegenvezetőként kalauzolja el a kézműves sör világában a betérő vendégeket.

A családtagjaim nagy része itt lakik, és számos
barátom is. Én is éltem nagyon sokat a III. kerületben, jól ismerem a környéket. A másik varázsszó a
„most nyíló” volt, ebben láttam lehetőséget. A Pacsirtamező utcai üzlethelyiség, ahol előzőleg egy
késdobáló működött, közel három évig állt üresen,
addig nem tudták bérbe adni. A Legenda azért nyitott sörözőt Óbudán, hogy az embereket a budai
oldalon is ki tudja szolgálni. 2016. október 28-án
indultunk el.
A Legenda Sörfőzde mikor kezdte meg a működését?
Hat éve. A tulajdonosa Kovács József, aki még gyerekkorában kapta az „Olasz” becenevet. A baráti
kör, a szakma, mindenki úgy ismeri őt, hogy az
Olasz. A söreit is úgy emlegetik, hogy az Olaszházi Bitumen, az Olaszházi Világos, az Olaszházi Meggy. Egy nagy álmát valósította meg ezzel a
főzdével, ami saját üzemeltetésben tartja hét sörözőjét Budapesten, így kikerüli, hogy magasabb
áron árusítsák a söreit, mint ahogy azt az Olasz
eredetileg belőtte. A Legenda-féle pálinkákat
tavalyelőtt kezdték el főzni, múlt év márciusában
Perkátán, egy országos versenyen már nagyon
szép díjakat hozott el a márka.
Amikor idekerült, már képben volt a kézműves
sörökkel?

Fotók: hernád géza

Semmi tudásom nem volt ezzel kapcsolatban, és
tulajdonképpen a vendégeimtől tudtam meg, hogy
ezek felsőkategóriás sörök középkategóriás áron.
És azt is, hogy a Legenda az a főzde, ami a legjobban tartja a minőséget.

Gondolom, komolyabb vendéglátós múlttal a
háta mögött kaphatta meg az óbudai Legenda vezetését.
Ott kezdeném, hogy az anyukám volt az a vendéglátós, aki nagyon magas szinten képviselte a
szakmát, idővel több, ma már nem létező híres budapesti éjszakai mulató vezetőjeként is dolgozott.
Húszévesen mellette kezdtem. Mindig nagyon kritikus volt velem, és meg kellett élnem az ötvenet,
hogy itt a Legendában körülpillantva végre maximális elégedettségét fejezze ki. Anno végigjáratta
velem a szamárlétrát, tehát a raktárban kezdtem.
Egy vérbeli vendéglátós a kedves lányával is megteszi, hogy alulról indítja el, mint bármelyik más
kezdő alkalmazottját?
Csak így lehet. Vele dolgozni egy folyamat volt.
Nem lehet időszakban mérni, mert amikor már nem
együtt dolgoztunk, akkor is mentem hozzá segíteni.
Meg otthon is megkaptam, hogy ne így tedd le a
tányért, nem jól áll a kanál... Egy vendéglátós nem
csak a munkahelyén teszi le úgy a tányért, ahogyan
kell – otthon is úgy teszi le. Az alapkövetelményeket
folyamatosan szívtam magamba, meg duzzogtam
is magamban, hogy mindenbe beleköt, semmi se jó
neki. Tőle tanultam a szakma szeretetét és azt, hogy
a vendéglátás egy nagyon komoly feladat.
Mint a hely be-betérő vendége, magam is úgy vettem észre, hogy a vendéglátós szakma szeretetét
maximálisan elsajátította.
Annak a vendégkörnek, aki idejár, nem az anyagiak határozzák meg, hogy mikor tér be sört inni,
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hanem a szabadidő. Ezek az emberek sokat dolgoznak, és amikor leülnek nálam, akkor nyugalomra,
kikapcsolódásra, élményekre vágynak, és nekem
az a feladatom, hogy megteremtsem azt a miliőt,
amiben ők jól érzik magukat.
Ittjártamban sok fiatalt láttam.

Mi a tapasztalata, a vendégei többsége óbudai lakos, vagy csak itt dolgoznak, és munka után betérnek?

Ők délután jönnek vagy késő este, rendszertelenül.
Főleg a harmincas, negyvenes, ötvenes korosztály
az állandó, aki idejár, tulajdonképpen az értelmiségi
középréteg, magas beosztásúak is. Sokan előre foglalnak asztalt. Tudom, kinek melyik a liebling helye, és
úgy intézem, hogy oda ülhessen. Imádom az egészet,
mert bejön az illető, lerakja a táskát, órát, szemüveget,
telefont, elmegy kezet mosni. A személyes tárgyait
hol rakja le az ember? Hát otthon. Tehát minden törzs
vendégem, aki itt leül, otthon érzi magát.

Is-is. Egyébként én úgy szoktam mondani, hogy
Szentendrétől Budakesziig. Vagyis így határolom
be azt a területet, ahonnan jár a vendégköröm. A tömegközlekedés szempontjából nagyon jó helyen vagyunk, itt megy a HÉV, a 9-es és a 29-es busz, és már
sokan ugranak át Pestről is. A minap bejött három
hölgy, új vendégek, épp itt volt a kutyám, Brandon,
és az egyik hölgy megkérdezte, hogy ez kutyabarát
hely-e. Mondtam, naná. Kiderült, hoyg neki kettő is
van – mondtam neki, hogy hozza őket nyugodtan.

A vendégek túlnyomó része törzsvendég?

Az érkező vendégek elé siet, és már kérdezi, hányan vannak, helyeket mutat nekik, intézkedik,
és sorolja a sörfajtákat. Azért ez nem minden
sörözőben megy így.

Ja, kérem... ez úgy működik, hogy aki először jön
be, az vendég. Ha már másodjára jön, az már törzs
vendég.
És ha csak kétszer jön és többször nem?
Olyan nincs. Mert mondjuk eltelik egy év, és újra
bejön. Sokan elköltöztek már a környékről, vagy elmentek külföldre dolgozni, de akkor is visszatérnek.
Hála a jó Istennek, az arcmemóriám működik, és
hosszabb idő elteltével is tudom, hogy ő már járt itt.
Mennyien járnak be rendszeresen?
A Facebookon ötszázan jelölték be az oldalunkat, és
merem állítani, hogy a hetven százalékukat ismerem – nagyjából ennyi embert számolhatunk. Van
olyan vendég, aki külföldön dolgozik, három-négy
havonta hazalátogat, bejön a Legendába, és mielőtt
visszamegy, újra bejön. Kvázi ő is egy törzsvendég.
Gondolom, jeles eseményeknek is otthont ad a
Legenda.
Sok első randit beszéltek meg már ide, volt lánykérés, legénybúcsú, eljegyzés, tavaly rengeteg esküvőt
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itt szerveztek meg, beültek laptoppal, telefonokkal,
tulajdonképpen benne élek ezekben a sztorikban.
Aztán rengeteg tejfakasztó buli (nevet).

Ez a vendéglátás alapja. Meg az is, hogy a pincér
oda-vissza tudja az étel- és az itallapot, és hogy melyik étel és ital milyen alapanyagból van. A problémát én ott látom, hogy Budapest belvárosában
porszemnyi a vendéglátás rész, a többi pedig itatás meg etetés. Sajnos el kell fogadni, hogy ilyen a
világ. Egy hagyományos sörözőben is el kell mondani, hogy van Dréher és Krusovice... na de egy
kézműves sörözőben, ahol a kínálatban 38 féle sör
van, az új vendégek nagy része azt sem tudja, hogy
a kézműves sör mi fán terem.
Naponta hányszor mondja el a vendégfogadó, sör
ismertető mondókáját?
Van egy kedves vendégem, némettanár, nemrégiben
erről beszélgettünk, és ő meg is válaszolta a kérdést:
Icukám, szerintem pont annyiszor mondod, mint én
a der, die, das-t. És informálnom kell az érkezőket
arról is, hogy mit takar az IPA, mi az, hogy ale, és
megköszönik, mert így már van hova kössék. Tulajdonképpen az elején én a vendégeimtől tanultam
meg a részletekig menően, hogy mi micsoda.

Hogyhogy?
Ahogy már említettem, ide kerülésemkor nem tudtam semmit. Jöttek a sörfanok, elmondtam, hogy
ilyen sör meg olyan sör van, jelezték, hogy ismerik
ezeket, erre felkiáltottam, jaj, de jó, ha bármi többet is
tudtok róluk, osszátok meg velem! És akkor magyarázták hetekig, minden este. Óriási zűr lett a fejemben, és akkor egyszer azt mondtam, hogy állj, már
azt sem tudom, mi a sör és mi a tea. A pult mögött a
fal teli volt ragasztva cédulákkal, színes filctollakkal
írtuk rá minden sörtípusról az infókat. Megtanultam.
Kérem, rögtönözzön egy vendégfogadó „kis
előadást”!
Először kiderítjük, hogy a vendég milyen ízvilágot
szeret, és biztos, hogy csapon minimum van két
olyan fajta sörünk, amit szeretni fog. És akkor mondom, hogy búzasörből van német és belga típusú,

szűretlenek és azonos alkoholtartalmúak, a belga
csapolt, és lágyabb, selymesebb a németnél. Van a
8,2-es IPA, a közkedvelt Amarilló komlóból főzik;
a 8,2-es Imperial IPA különlegessége, hogy először
keserű ízt érzel, viszont amikor lejjebb ér, átmegy
egy kis édes ízvilágba, és ahogy fogyasztod, keserű, édes, keserű – folyamatosan szórakozik veled.
A Legenda Pony díjnyertes sörünk, borostyán ale,
nagyon kellemes ízvilágú, ezt minden vendégünk
nagyon kedveli. A Bazooka 6,5-ös barna, füstölt
rozst és füstölt malátát tesznek bele, kóstolgatás
közben egy füstölőben érzed magad, ahol kolbászok és szalonnák vesznek körül.
Hát, most nagyon innék egy sört! A választást
még jobban megkönnyíti, hogy felespoharakban
szokott kivinni kóstolót az újonnan érkezőknek.
Hat csapunk van, megtöltök hat felespoharat, ráteszem a tálcára, szalvétára felírom a sörneveket, a
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tálca közepén egy pohár víz, hogy az ízeket el tudják választani. Az ismertetőmből még nem fogják
érzékelni, hogy mi micsoda, természetes, hogy kóstolót kell kapniuk. A főzdének több mint ötven féle
söre van, mind nagyon finom, és azért is kóstolniuk
kell, hogy megtaláljuk azt a fajtát, ami az ő világuk.
Nekem nehogy elmenjenek rossz szájízzel!
Az asztalok között pörögve még nem láttam magát fáradtnak és idegesnek.
Fáradtság? Ez butaság! Én itt minden este fantasztikus társaságban vagyok. Folyamatosan töltődöm.
Amikor egy hét nyaralás után haza kell jönnöm,
mindig dúlok-fúlok. Tavaly nyáron is hazajöttem,
aztán másnap beléptem ide, körülnéztem: Szia, boltocskám! – és már vissza is tért az életkedvem. Az
emberek a rengeteg problémájukat kikapcsolva jól
akarják itt érezni magukat. Például szilveszterkor
két szilvesztert tartottunk. Délután hatkor elkezdtek jönni a vendégek a kisgyerekeikkel. Konfetti,
szerpentin... lepakolták a párnákat a földre, rajzoláshoz adtam nekik papírt, filctollat, a szülők söröztek, ez így ment tízig – akkor jött a második turnus,
és kezdődött a felnőtt buli.
Tulajdonképpen a Legenda söröző magának nem
is egy munkahely. Mintha egy folyamatos társasági összejövetel zajlana, ahol jókedvű barátnőként sürög-forog a tálcával, és szabad perceiben
mi sem természetesebb, mindenkivel csevegésbe
elegyedik.
Így gondolom én is. Egyébként a vendégek cserélik
a hordót, a redőnyöket lehúzzák nekem, ha zárórakor egy társaság még befejezne egy beszélgetést,
hagyom őket. A múltkor, amikor éppen teltház
volt, és egyszer csak áramszünet lett, senki meg se
rezdült, elővették a telefonjaikat, és húsz másodperc múlva világosság lett az egész helységben, én
pedig csapoltam tovább.
A magánéletére csak a vasárnap marad?
Meg a hétköznap délelőttök, hiszen csak háromkor
nyitok.
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Tegeződik a vendégeivel?

s é ta

Minden kornak megvan a maga szépsége. Például
mint ötvenes nő, élvezem, ha egy korombéli férfi
úgy köszön el, hogy kézcsók, viszlát. Egy huszon
éves persze a korkülönbség miatt ezt nem engedi
meg magának. Kilencven százalékban tegeződöm
a vendégekkel, de ha azt látom, hogy egy új vendég
olyan magába fordulós, akkor magázom, ha pedig
egy-két sör után megnyílik, akkor onnantól kezdve
tegeződünk.

GYIMESI L ÁSZLÓ: HA NEM FIGYELEK, VISSZAFORGATJÁTOK AZ IDŐT?
Részlet egy soha el nem készülő regényből

A nyári időszakot forgalom szempontjából megérzi? Lévén a Legendában nincs lehetőség kiülni.
Természetes, hogy minden ember rohan ki a szabadba. Viszont nagyon sok az elvitel, mert a Legenda sörökhöz az emberek ragaszkodnak. Icus,
ezt viszek, azt viszek – én csapról is adok, flakonba
mérem nekik. Nyáron a fiatalok innen indulnak
kocsmatúrára. Alapoznak. Ha nem ragadnak itt,
mennek egy kört, és éjfélkor felhívnak, hogy nyitva
vagyok-e még, mert visszajönnének.
Azt hiszem, mondhatjuk, hogy az idők során tulajdonképpen egy közösség alakult ki a Pacsirtamező utcai Legenda Sörfőzdében.
Volt egy napunk, egy hétfő, amikor a Legenda ös�szes üzlete az aznapi bevételének ötven százalékát
felajánlotta egy állatkínzás elleni egyesületnek.
Mi vagyunk a legkisebb söröző, jól beharangoztam a dolgot a vendégeknek „kicsi a bors, de erős”
felkiáltással. Természetesen a legnagyobb üzlet, a
Legenda Center lett az első az aznapi forgalom tekintetében, de mi lettünk a másodikok! Mert jöttek
a vendégeim, vették a sört, itták a sört, vitték a sört.
Szóval, mi ennyire összetartóak vagyunk – és ezért
van, hogy két és fél év után ugyanúgy mosolygok,
mint az első hónapban.

KABAI JÓZSEF

A Rabbi hozta az üzenetet, beteg a Tanárúr, s egy
darabig nélkülöznie kell őt a díszes társaságnak.
– Voltam a dokinál – mesélte –, mentem felíratni a bogyóimat, hát ott kornyadozott a sarokban.
Először nem akart észrevenni, de bizony én odamentem mellé, fennhangon köszöntöttem, kénytelen volt rám figyelni.
– Beteg vagyok – mondta halkan. – Nem akarom, hogy a többiek tudjanak róla, a Balogh Tamás
holnap már a dísztemetésemet szervezné. Mondd
meg a legénységnek, hogy aki meg akar látogatni,
arra ragasztok egy csomó bacilust, s mellette még
kétszer farba is rúgom.
– Te persze megígérted – nehezményezte
Gutentág.
– Miért, te mit csináltál volna? – védekezett a
Rabbi. – Ha valamire kérnek, és az nem is kerül
pénzbe, miért ne teljesíteném? De nem komoly a
dolog, azt mondta az öreg, még ma benéz, vagy legkésőbb holnap…
Nem aznap, nem másnap, de harmadnap be is
állított a Tanárúr. Picit sápadtan, picit lefogyva, de
életvidáman.
– Ha nem figyelek, visszaforgatjátok az időt? –
kérdezte az üdvözlésére felsorakozott legénységet.
– Ezt hogy érted? – próbált Burma beférkőzni a
kérdés lényegébe.
– Amikor legutóbb itt jártam, olyan volt ez a
kocsma, mint a siralomház – magyarázta Tanárúr.
– Csend volt, néha egy tétova morgás. Még a Törpe
sem zaklatta Gutentágot, csak néztek maguk elé.

A Balogh Tamásról meg jobb nem beszélni… Most
meg a régi szép időket idézi a jókedv, mindenki
hozza a formáját.
– A Póti miatt lehet – vélte Pofapénz. – Mióta ő
nincs, visszatér a régi kedvünk.
– Ő nincs? – csodálkozott a Tanárúr. – Mi lett
vele?
– Pár nap, látod, és felfordul a világ – bölcselkedett Burma. – A tulaj elköszönt tőle.
– Elköszönt? Összekaptak? – értetlenkedett
Tanárúr.
– Nem esett egy hangos szó sem – kotyogott
közbe Balogh Tamás. – Kifizette a főnök a hónapot,
kezet ráztak, egyik ment jobbra, a másik balra.
– Fene tudja, mi volt a baj vele – töprengett el
Pofapénz. – Hiszen rendet tartott, kiszolgált mindenkit, jól kezelte a részegeket, barátságos volt
majdnem mindenkivel, mégis megfagyott körülötte a levegő.
– Azzal a renddel, azzal volt baj – vélte Gutentág.
– Mintha egy kaszárnyába kerültünk volna…
– Vagy inkább egy börtönbe – bólogatott a
Törpe. – Smasszer-rend kezdett alakulni. Még a
Stabil is csóválta a fejét, pedig ő néhány évet lehúzott a Csillagban. Mondta is egyszer neki, hogy az
ilyen zárkafőnököt nemigen kezelték kesztyűs kézzel a betyárok. Póti csak vigyorgott, nem hiszem,
hogy értette volna a dolgot.
– Értette az, de mennyire – mondott ellen neki
Burma. – Kétszer annyi esze van, mint mondjuk a
Gutentágnak…

– Miért pont nekem? – fortyant fel a hajdani csónakházas. – Mondd azt, hogy mint neked!
– Ha ez megnyugtat, kétszer annyi, mint nekem, vagy az egész csapatnak – kivéve a Tanárurat,
mondjuk.
– Ha hitéleti dolgokról esne szó, a Rabbi esze
sem akármi – vélte Pofapénz.
– Ha kemenceajtó-beállításról beszélnénk,
akkor meg Balogh Tamás lenne a professzor – le
gyintett a mindeddig néma Sunya. – A Póti kétszeres esze olyan retavi – relavi…
– Relatív dolog – egészítette ki Tanárúr. – Mint
mindannyiunknál. Az a lényeg, hogy a régi jókedv
kezd visszatérni a faházba. Amikor beléptem, azt
is láttam, hogy a Törpe a régi hévvel rugdosta
Gutentág bokáját.
– Épp csak egy kicsit – vörösödött el a kicsi ember. – Muszáj volt visszautasítani a rágalmait.
– Mi a fenével rágalmaztalak én téged? – hökkent meg Gutentág. – Sok gazemberséggel vádolhatsz, talán okkal is, de rágalmazni nem szoktalak.
– Azt állítottad, hogy megittam a sörödet, még a
Pofapénznek is panaszkodtál.
– Na, elég! Én ne tudnám, hogy te csak pálinkát
iszol? Te rágalmazol engem, de csak ez idáig tehetted, mert most agyonütlek.
– Na, látjátok, ez is hiányzott a Póti alatt – mosolygott Tanárúr –, ez a finom úri incselkedés.
– Ha te mondod! – hitetlenkedett Burma. – No,
jó, tudjuk, hogy beteg voltál.
– Pofapénz többször említette, hogy nem ismersz majd ránk – emlékezett Sunya.
– Pofapénz? – nézett körül Tanárúr. – Hova tűnt
az a szépreményű totókirály?
– Az előbb még itt sündörgött valami tippmix papírokkal – dünnyögte Burma. – Nem mehetett messze.
– Nem is ment – rikkantott a Törpe. – Ott győzködi a lottózó előtt a Stabilt valami verhetetlen variációról… Pedig tudhatná, hogy az a dózeres sohasem játszik.
– A remény hal meg utoljára – hümmögött a
Rabbi. – Még engem is rá akart venni egy kétszer
tizenhat hasábos variációra.
– Az totó, nem tippmix – okoskodott Sunya –, de
te egyikhez sem értesz.
– Nehezményezné az Úr – adott neki igazat az
öreg. – Minden szerencsejátékot nehezményez, és

ez enyhe kifejezés. A pokolban külön bugyrok vannak a játékosoknak…
– Csak a kártyásoknak meg a kockázóknak –
próbálta enyhíteni a dolgot Burma.
– Találkoztam a Stabillal – tért vissza a csapathoz a hajdani újságos, mielőtt nagyobb vita keveredett volna a pokol beosztásáról. – Nem fizette be a
pofapénzt, majd megbánja.
– Az meg – vigyorgott Gutentág. – A két szemét
kisírja utánad, meg a variációid után.
– Ő is a pokolra jut – bólogatott a Rabbi –, csak ő
nem a hazárdjátékok miatt.
– Ki jut a pokolra? – kérdezte az éppen belépő
Stabil, aki nem sejthette, hogy épp most emelték be
a főszereplők közé.
– Természetesen te, édesapám, ki más – röhögött rá Gutentág. – A részleteket majd a Rabbi
elmondja.
– Kibírtam én a Csillagot is, meg Kőhidát, miért éppen a pokoltól félnék? – vonta meg a vállát a
dózeres. – De nem szép tőletek, hogy még be sem
lépek, máris a pokolba kívántok. És én még azt hittem, stabil haverok közé jöttem… Még meg is akartam hívni az urakat egy ampullára.
– Az urakat? – villant Gutentág szeme. – És
a többieket? Sunyát, Balogh Tamást, hadd ne soroljam…
– Az urakat meg a többi zsiványokat – pontosított Stabil. – De a pokolban, ugye, se sör, se muskotályos.
– Csak vicceltünk! – kiáltott közbe Balogh
Tamás, aki a muskotályos szóra azonnal feledte volna a poklot. – Kérd csak ki nyugodtan a körödet, és
Szent Péternél szerzünk neked protekciót!
– Órák óta nem ittak semmit a legények – helyeselt Burma. – Életmentő adagot kérhetsz, tudod,
a kiszáradás halálos dolog. Egyúttal egy olyan jócselekedet, ami segít a mennyek kapujának kinyitásában.
– Csak ne túlozz! – csóválta a fejét a Rabbi. –
Stabil legfeljebb a macskaajtót nyithatja résnyire.
Ha van ott egyáltalán macskaajtó.
– Van, van! – bizonygatta Balogh Tamás, nehogy
a semmibe tűnjön a muskotályos iránti reménye. –
A Rabbi is megmondhatná, ha akarná, de a Tanárúr
tudja, hol említi az írás, s nem is fogja letagadni,
mint egyesek.

– Tamás, te biztosan olvastad a próféták könyvét – mosolyodott el Tanárúr.
– Azt kétszer is – reménykedett tovább Balogh
Tamás.
– No, abban nem említik a macskaajtót – folytatta Tanárúr. – De az apokrif hagyomány erősen
köti egy Mordeháj nevű rabbihoz a dolgot, ez az ősi
tanító egyszer megjelent Newton álmában, s megmutatta neki a mennyek kapuját. – Az a kis ajtócska
ott alul micsoda? – kérdezte a neves fizikus. – Az?
– válaszolt Mordeháj. – Macskaajtó. Te fogod reggelre feltalálni. Itt a mennyekben nincsenek macskák, így semmi haszna sincs, de tifelétek örömmel
járnak majd ki és be rajta a rühes macskáitok, na, jó,
a kedves cicáitok. Nem kell a téli hidegben kikelnetek a jó meleg ágyból, hogy ki vagy beengedjétek a
kedvenceiteket… A kisebb kutyák is használhatják.
Newton máris felvázolta az ajtó tervét, fűrészt, zsanérokat szerzett, s mire a nap felkelt, készen volt a
történelem első macskaajtaja.
– Biztos, hogy így volt? – kételkedett Burma.
– Az Írás mondja – mosolygott tovább Tanárúr.
– Olvass utána, vagy kérdezd a Balogh Tamást, ő
egy deci muskotályosért kikeresi.
– Két deciért – pontosított automatikusan a hajdani kemencés. – De hagyjátok Stabilt beszélni.
Stabil kikérte mindenkinek, amit óhajtott, végre
Tamás is becsókolhatta a muskotályosát.
– De van más hírem is – húzta össze a dózeres a
szemöldökét. – És ennek nem mindenki örül majd.
– Addig mondd, amíg tart a söröm – biztatta
Gutentág. – Most már így is, úgy is a mennybe jutsz.
– Most találkoztam a Lordok Házánál, a Pók pres�szót hívom így, a Pótival. Készül ide vissza. Mondta,
hallotta, hogy igen elkanászodtatok, mióta ő nincs itt,
ez az udvarias új fiatalember és a kedves kolléganője
nem tart közöttetek se rendet, se fegyelmet. Hát ezért
akar visszajönni, már csak a tulajjal kell beszélnie.
– Na, ne! – horkant fel Pofapénzt. – Már kezdtünk visszaszokni a szabadságba.
– Meg a vidámságba – rúgott Gutentág bokájába
(csak kicsit) a Törpe.
– Rabbi, te mondd meg, hagyja ezt az Úr? – esett
kétségbe Balogh Tamás, akit Póti az utolsó munkanapján örökös kitiltással fenyegetett.
– Nem hagyja – hümmögött a Rabbi. – Az Úr
igencsak tiltja a hazugságot.

– Hazugságot? – reménykedett Balogh Tamás.
– Nézz csak a Stabilra! – folytatta az öreg. – Úgy
találkozott ő Pótival, ahogyan te. S annyit beszélt
vele, mint én. Az ampulláitokkal befizetett egy kis
szórakozásra, élvezi a kétségbeeséseteket, a pokolba küldést is meghálálta.
– Ha nem nézném, hogy méretes pohár pálinkát
hozott – mondta félhangosan a Törpe –, most olyat
adnék neki…
– Na, milyet, mutasd! – csattant fel Stabil, de
azonnal lehiggadt. – Hiszen tényleg hazudott az
előbb. Csak a látszat tartása érdekében felkapta a
Törpét, felültette a söntéspultra, de aztán hagyta
békén lekecmeregni.
– Aki engem fenyeget… – kezdte, de mivel senki
nem figyelt már rá, abbahagyta.
– Kapnátok most mind a ketten a Pótitól – göcögött Gutentág. – Mi meg kimehetnénk a sétányra
röhögni.
– Éljen a Póti nélküli világ! – sóhajtott Balogh
Tamás. – Nem hív meg valaki egy muskotályosra?
Holnap megadom…
– Ezt nem kellett volna mondanod – mosolyodott el Pofapénz.
– Igenis megadom!
– A Rabbi az előbb elmondta, hogyan kezeli az
Úr a hazugságot. Külön bugyor a pokolban, akár a
magamfajta szerencsejátékosoknak.
De Balogh Tamásnak már máson járt az esze.
– Mit gondoltok – kérdezte –, a pokolban is van
macskaajtó?
– Minden bugyron – jelentette ki Sunya.
– És a pokol macskái mekkorák?
– Mint a tigrisek – értett a szóból Burma.
– Akkor jó – nyugodott meg Balogh Tamás,
amíg a Burmától kapott muskotályost szopogatta.
– Akkorán én is kiférek.
– A többiek meg, persze egyenként, mind be – a
Rabbi ugyan felhagyott a társaság megtérésébe vetett reménnyel, de titokban ő is örült a Póti nélküli
délutánnak.
Tanárúr búcsúzott, már csak egy mondata volt,
talán Burmának szólt, talán a többieknek.
– Azt mondtam, ha nem figyelek rátok, egy pillanat alatt visszaforgatjátok az időt. Ugye, milyen
kicsin múlik? Aki még most sem érti, annak Balogh
Tamás elmagyarázza. Holnap találkozunk.
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Hogyan lett állatorvos, milyen a kapcsolata az állatokkal?

vá r o s

A Z Á L L AT TÁ R S L EGY EN, NE P EDIG E S ZKÖ Z!
B e s z é l g e t é s D r . H a l u k T i b o r b é k á s m e g y e r i á l l at o r v o s s a l

A békásmegyeri panelerdő aljában rendel dr. Haluk Tibor állatorvos, akivel felelős állattartásról és Óbuda sajátos kisállat faunájáról beszélgettünk. A doktor elmondta, hogyan tehetjük boldoggá és hosszúéletűvé négylábú társunkat, illetve
szó esett arról is, hogy az állatorvosok munkakörének része a gazdák számára nyújtott lelki támogatás is.

Az én esetem egyértelmű volt, mindig is állatorvos
szerettem volna lenni. Echte pilisvörösvári sváb
gyerek vagyok, kertes házban nőttem fel rengeteg
állattal körülvéve. Volt baromfiudvarunk dísztyúkkal, díszlúddal, fácánnal, emellett mindent hazavittem, ami erdőn-mezőn befogható volt – hüllőket,
teknősöket, halakat. Mióta beköltöztem a városba,
csökkent létszámban működünk. Van két macskánk, két gekkónk, két teknősünk meg egy afrikai
fehérhasú törpesününk. Nem az igazi állatot tartani úgy, hogy reggel 6-kor elhagyom a lakást, és
estefelé érek haza. Foglalkozás szempontjából kedvezőek a hüllők, a sün pedig pont akkor ébred fel,
amikor hazaérek, és örül, hogy nappal nem zaklatom. A macskák többet érdemelnének, de épp azért
vannak ketten, hogy egymást szórakoztassák, és
így nem is igénylik tőlünk annyira a figyelmet.
Ezek a körülmények egy kutyának abszolút elégtelenek lennének.
Mire kell odafigyelnünk, ha panellakásban felelősen szeretnénk állatot tartani?

Fotók: dohi gabriella

A felelős állattartás számomra ott kezdődik, hogy
még mielőtt elszánnánk magunkat, alaposan utána kell kérdezni és olvasni, mire is vállalkozunk.
A legtöbb hiba abból származik, hogy az emberek
félreértenek dolgokat. Például elég elterjedt és logikus gondolat, hogy egy 70 kilós orosz fekete terrier
kevésbé passzol panellakásba, mint egy yorkshire,
pedig mindkét fajtának komoly mozgásigénye van,
és mindkettőnek biztosítani kell a megfelelő men�nyiségű mozgást. De egy macskával vagy egy vadászgörénnyel is foglalkozni kell. A görény például
tényleg igényli, hogy naponta legalább két órát aktívan foglalkozzanak vele. A macskák a kutyákhoz,
görényekhez hasonlóan szintén sok foglalkozást
igényelnek, igaz, sok macska azt is foglalkozásnak
tekinti, ha nézed a tévét, és oda tud ülni melléd.
A legfontosabb, hogy gondoljuk át, mit tudunk vállalni. Illetve fel kell készülni a kiválasztott fajtából.
Számolni kell azzal is, hogy egy kutya akár 20 évig
is velünk élhet, és át kell gondolni, hogy milyen élethelyzetben lehetünk 15–20 év múlva. A legidősebb

macskapáciensem 22 éves, bizonyos papagájfajok 50
évig is elélnek, van egy teknősbetegem, aki a családi
legendárium szerint már több mint százéves, van is
egy fotó róla az 1920-as évekből, úgyhogy ennél a
fajnál arra is fel kell készülni, hogy a teknős egyszer
a családi örökség része lesz.
Gyakran idősek kapnak kutyát, hogy legyen társuk,
ami szép dolog, de mi lesz az állattal, ha esetleg a
gazdi távozik el hamarabb? Nem minden élethelyzetbe való állat, például ha albérletben élünk, gondolni kell arra, hogy sokan nem adják ki a lakásukat
kisállatosoknak, tehát nehéz lesz tovább költözni.
Egy állattal kevés annál rosszabb dolog történhet,
mint hogy kihozzák az állatmenhelyből, majd vis�szaviszik. Arról nem is beszélve, amikor minderre
azért kerül sor, mert egyszerűen megunták. Ennek
klasszikus példája a húsvéti nyúl. A húsvét el fog
múlni, ez viszonylag biztos. A mai napig nyulak
százait teszik ki az erdő szélén, mondván, hogy a
nyúl egy vadállat. Ha az a nyúl megéri a másnap
reggelt, már nagyon jó dolog. A fejekben még mindig nem érett meg az, hogy társként, ne pedig eszközként gondoljuk az állatra. Bár javul az általános
felfogás és állattartási kultúra, de van még hova fejlődni. Ugyanez a helyzet az eutanáziával. Létezik
az a pillanat, amikor szükséges döntés, mert nem
szabad hagyni tovább szenvedni az állatot, de nem
megoldás olyan helyzetekben, amikor még vannak esélyek és kezelési módszerek, de a gazdi önös
érdekei alapján nem akarja vállalni az ezzel járó
terheket. Egyébként a végstádiumban lévő állatok
gyakran megérzik, ha a gazdájukban megszületett
a döntés, és meghalnak csendben maguktól. Sajnos
meglepően sokszor tekintenek az eutanáziára úgy,
mint egy praktikus lehetőségre, például amikor egy
kutya már idős, és a házőrző funkcióját nem látja el.
Nincs különösebb baja, életképes, csak a tulajdonos
már nem akarja etetni. Ilyenkor szoktunk az állatvédőkhöz fordulni, vagy a tulajdonost erre ösztökélni, mert tudom, ha én nem megyek ki, előbb
utóbb meg fogják találni a módját a végső nyugalomnak, akár egy lapát segítségével. Az állatnak a
szenvedésmentes élethez való joga magasabb rendű jog, mint a tulajdonos magántulajdonához való
joga. Tehát az állatvédők elkobozhatják az állatot.
A kerület egyébként fejlődik, jó irányba haladunk,
csak lassan. A magyar állatvédelmi törvényre is
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büszkék lehetünk, mert európai szinten egyedülálló, nagyon jól konstruált és relatíve szigorú törvény, ugyanis szakemberek okosan, jól átgondolva
rakták össze, és jól is van megfogalmazva. Az már
más téma, hogy egy állatkínzási esetben utána a bíróságon mi történik.
Milyen állatot válasszunk kisgyerek mellé?
Az az elv nem nagyon működik, hogy majd ő foglalkozik vele. Egy gyereknek kell idő, hogy megértse,
hogyan is működik egy állat. Először mindenképp
valami egyszerű, kevésbé „elrontható” dologba érdemes belevágni. Például a sziámi harcos hal fantasztikus első háziállat. Különösebben nem zavarja, ha nem kap három napig enni, az se, ha nincs
kicserélve a vize, hiszen eredetileg pocsolyákban,
nagy állatok lábnyomában összegyűlő vízben élnek. Ámbár nem hosszú életű, de a szülő látja, hogy
a gyerek foglalkozik vele, lehet tanítgatni, és utána
bele lehet fogni egy nagyobb dologba. Nagy hiba
hirtelen lelkesedésből választani állatot, vagy teljesen a gyerekre bízni, mert általában nem tudja
eldönteni, hogy mit is akar. Ilyenkor jön a rossz
takarmányozás, és hogy nem foglalkozik vele.
Ugyanez állhat elő, amikor a család elmegy egy
menhelyre. Kinéznek egy kutyát, és minden felkészülés nélkül örökbe fogadnak egyet. Sokan
nem tudják, hogy világszinten a legtöbb súlyos
vagy halálos kimenetelű balesetet gyerekeknél
dalmaták okozzák. Ennek az az oka, hogy ezt a
fajtát kizárólag a külseje miatt tenyésztették, és
az idegrendszer szempontjából a labilisabb fajták
közé tartozik. Ráadásul a cuki kinézetre gyártottak egy rajzfilmet, így az első kutyafajta, amit a
gyerekek el tudnak különíteni, az a dalmata, és
minden gyerek ilyet akar. Nagyon fontos, hogy
csecsemőt nem szabad egyedül hagyni sem kutyával, sem macskával, akármennyire is családtag. Nyilván idővel össze lehet, és össze is kell
szoktatni őket, de nagyon oda kell figyelni, és
egyáltalán nem mindegy, milyen fajtát veszünk,
milyen helyről. El tudjuk-e vinni kutyaiskolába,
kutyaóvodába? Oda tudunk-e figyelni rá kellő
mértékben, tudunk-e eleget mellette lenni?
Még rosszabb, amikor az emberek az interneten
böngésznek, és egy apróhirdetésben szembejön

egy csapat aranyos kiskutya „olcsó yorki 30
ezerért” címszó alatt. Ez sem a kutyának, sem a
gazdiknak nem lesz jó, és még a szaporítókat is
támogattuk, amivel az állatkínzás témába is belekerültünk.
Kifejtené, hogy miért állatkínzás az olcsó fajtatiszta kutya, és ez milyen módon járul hozzá a
magyar állategészségügyi helyzethez?
Egy tisztességes tenyésztő nem keres túl sokat a
kutyán. A kutyatenyésztők jelentős része nem ebből él, hiszen a bevételük meglepően kevés. Bár a
százezres összeg nagynak tűnik, de abban benne
van az is, hogy a kutyát rendesen ellátták, oltásokat kapott, gondosan van pároztatva, törzskönyvezve, chipezve, esetleg ivartalanítva, genetikai
vizsgálatok és szűrések történtek. Aki tisztességesen tenyészt, az betegségtől mentes kölyköket
ad el, felelősséget is vállal ezért, és tisztességesen
dokumentál mindent.
Ezzel szemben a szaporítás az, amikor van két
kutyájuk, azokat pároztatják otthon, a kölyköket
pedig elpasszolják. Innen származik a sok köldöksérves, lábproblémás, különféle öröklött betegséggel bíró eb. Ez abszolút az állatkínzás kategóriát
meríti ki, hiszen az öröklődő betegségben szenvedő kutya tovább tenyésztése az állatvédelmi törvény szerint egyenlő az állatkínzás definíciójával.
Ráadásul ilyenkor az emberek rákapnak a könnyű
pénz ízére. Beszereznek még egy pár kutyát, és
egy kisebb telepet hoznak létre otthon. Ezeket a
kutyákat kifejezetten katasztrofális körülmények
közt tartják. Természetesen oltási könyv, chip
sincs, ami eleve törvényellenes, mivel kizárólag
chipezett kutya adható el. A vevő is azt hiszi, hogy
jól járt a kutyával, aztán meg majd lesz valami.
Amikor olcsón, törzskönyv nélkül, interneten veszünk kutyát, ezeket az állapotokat tartjuk fenn.
Tárgyak és anyagiak szintjén mire kell felkészülni?
Messze a legnagyobb költség az étel. El kell tudnunk
dönteni, hogy képesek leszünk-e korának és egyéb
szükségleteinek megfelelően táplálni az új kedvencet. Fontos, hogy az idősödő állatok koruknak megfelelő tápot kapjanak, illetve számolni kell azzal is,

hogy idősebb korukban náluk is egyre több egészségügyi probléma jelentkezik. Az állatorvosnak is
megvan a költsége, bár ideális esetben éves szinten
ez nem egy jelentős összeg, viszont általában váratlan kiadás, kivéve a „karbantartást” – oltások, féreghajtás, legyek elleni védelem. Ezen kívül történhetnek balesetek, rácsaphatja a gazdi az ajtót a macska
farkára, eltörhet egy-egy ebcsont. Nem győzzük
hangsúlyozni, hogy van már kisállat biztosítás havi
csekély összegért, ami megéri, főként mert ma rengeteg kisállat azért kerül elaltatásra, mert a gazdi
nem tudja kifizetni a szükséges műtétet. A kutyák
jelentős részét, akit autóbaleset ér, a saját gazdája üti
el. Indulás előtt, főleg télen mindig nézzünk be az
autó alá. Bizonyos kutyafajtákat rendszeresen el kell
vinni kozmetikába. Nem szabad halogatni, időben el
kell vinni az állatot orvoshoz is.
Nem mindenkinek való az állattartás, ehhez is kellő önismeret kell. Illetve nem mindenkinek való
minden fajta. Erkélyre kimenős macskánál a macskaháló alapfelszerelés. Azt szokták mondani, csak
van annyi esze, hogy nem ugrik ki. Ha épp azon
gondolkodik, hogy milyen szép magasan vagyok,
valóban van, viszont ha azt látja: „nicsak, galamb”,
nem mindig gondol bele a tizedik emeleten, hogy
nem kéne utána ugrani. A másodikról leeső macskának még vannak esélyei, az első már problémásabb, hisz itt a magasság nem elegendő ahhoz, hogy
megforduljon, és talpra érkezzen. Létezik szúnyoghálószerűen lehúzható verzió is, ami nem elég biztonságos. A gyártó nem mindig tudja, hogy a macska mennyire találékony állat, elég gyorsan rájön,
hogy mennyivel szebb a világ, ha fel van nyitva, és
addig fogja piszkálni, amíg kiakasztja.
Van a lakótelepi praxisnak kialakult fajtaköre?
A panelekben kimondottan kistestű terriereket tartanak: yorkit, westiet, illetve tacskót. Pedig a tacskó és a
lépcsőzés nagyon rossz párosítás, tehát vagy vigyük le
a lépcsőn, vagy használjuk a liftet. Persze több a macska, mint mondjuk egy vidéki rendelőben, illetve egyre több a nyúl, hörcsög, hüllők, papagájok, pintyek.
Vannak nagyobb meglepetések, például „szerencsém
volt” egyszer egy skorpióhoz, akit tovább is küldtem
egy olyan kollégához, akiről tudtam, hogy maga is
tart, mert ebben a fajban nem volt rutinom.

A macska lakásban tartása egy nagyon jól működő
dolog, bár igenis foglalkozni kell velük, aminek a
mennyisége az állat személyiségétől függ. Mondják,
hogy szegény szabadságra vágyik, pedig a macskának nagyon jó ott a lakásban. Az én két „szegény,
szabadságtól megfoszotott” cicám olyan hiányokat
él meg, mint hogy nem csapja el az autó, nem viszi el
ragadozó madár, nem mérgezik meg, nem szed ös�sze fertőző betegségeket.
Öröm látni, hogy a kutyások kis társaságokba verődnek. Ennek hálátlan része, hogy a marhaság is
nagyon gyorsan terjed. Ilyen volt a nyersetetés divathulláma, illetve a fokhagyma mint féreghajtó,
ami kutyáknak mérgező. Viszont előnye, hogy a
helyes információ is gyorsan terjed, és gyorsabban
eljut a kutya az állatorvoshoz, mert a többiek unszolják. Sarkallom én is a gazdijaimat, hogy jöjjenek minden apró dologgal. Legfeljebb nem találunk
semmi bajt, és beszélgetünk egy jót. Közösségibbé
válik a kutyatartás, meg tudják osztani egymással
a tapasztalatokat, kinek mi vált be. A Hajógyári szigeten minden évben megrendezik a kutyás pikniket, amin én állatorvosként is rész veszek. Jó látni,
hogy az emberek beülnek az előadásokra, és vannak okos kérdéseik.
Mi a teendő a vadon talált állatokkal?
A legjobb nyugton hagyni őket. Az emberek mániája,
hogy vigyük haza, amit csak tudunk. Hoztak már be
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kis rókát, de azt otthon tartani necces történet. A befogott vadállat otthon tartása ritkán szokott jól elsülni.
Az erdőben talált őzgidát is nyugodt szívvel otthagyhatjuk. Ez alól egy kivétel van, a méreten aluli sün,
főleg, ha olyan időben látjuk kint, amikor nem kellene
kint lennie. Ha például tűző napon találunk egyet,
akkor el kell vinni egy állatorvoshoz, mert abban az
időben rejtőzködő életmódot kellene folytatnia. A veszélyes állat nemhiába külön kategória törvényileg is,
nem való mindenkinek. Épp ezért elég ritkán fordul
elő, hogy erre alkalmatlan ember kap engedélyt, de
Magyarországon már mindent el lehet érni, még a kerületből se kell kimenni, ha valaki törpekajmánt szeretne. Sajnos működik a feketepiac is.

betegségtől szabadítjuk meg az állatot. Csökkenti
az emlődaganat, a prosztata megnagyobbodás és a
gennyes méhgyulladás kockázatát, ami a kutyánál
nincs összefüggésben azzal, hogy találkozik-e kannal, mert minden nőstény életében el fog jönni, csak
van olyan kutya, amelyik előtte másban elpusztul,
de már kétéves kutyánál is előfordulhat. Viselkedési problémáknak is gátat szab, sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a kutya. Tévhit, hogy az ivartalanított állat elhízik. Egyszerűen hiányzik 10% mozgás,
amit bizonyos hormonok működtettek. Ha ezt
megfelelő táplálékkal kiegyensúlyozzuk, ez nem
következik be. Ezért is vannak tápok kimondottan
ivartalanított állatok számára.

Az ivartalanítás már eléggé a köztudatban van.
Akkor is érdemes kitenni ennek az állatot, ha
tudjuk, hogy sosem fogja elhagyni a lakást?

Ha kóbor állattal akarunk felelősek lenni, de nem
tudjuk hazavinni, mi a helyes tennivaló?

Igen, hiszen régóta ismert tény, hogy az ivartalanított állatok tovább élnek. Hosszú távon rengeteg

Ez a nehéz ügy. Ha szabadon látunk egy nagyobb
testű kutyát, akkor a helyi állategészségügyi hatósághoz kell fordulni, mert veszélyt jelenthet.

Ha felnőtt macskáról van szó, akkor nem mindig
egyértelmű, hogy ő egy kóbor macska, vagy tartozik valakihez, csak kijárós. Ha kismacskákat látunk
nyári szezonban egy elhagyatott telken, akkor meg
kell próbálni minél előbb gazdit keríteni, és ha van
rá mód, ideiglenesen befogadni. Az ideiglenes befogadásra mindenkit sarkallnék. Hiszen ilyenkor az
állatvédőkkel együttműködve a felmerülő állatorvosi költségeket megtérítik, ugyanakkor ez hatalmas segítség, olyan, mintha az állatmenhelynek
bővített kapacitása lenne. Az ideiglenes befogadóknál jobban megismerjük az állatot, sokkal többet
tudunk mondani a viselkedéséről egy lehetséges új
gazdinak. A menhelyek mind tele vannak, és pénzben sem dúskálnak. A munkájukat segíthetjük így,
illetve adónk egy százalékával is. Minden fillér számít, mert ezen életek múlhatnak. Katasztrófa, hogy
mennyi állat kerül elaltatásra napi szinten.
Mit gondol az örökbefogadói szerződésről?
A nagy előnye, hogy ezzel a menhely biztosítani
tudja, hogy ahova az állat kerül, ott a megfelelő
dolgok történjenek. Ebben a szerződésben azt rögzítjük, hogy mit kell tenni, és így vállal az új gazdi
felelősséget, hogy úgy fogja ellátni az állatot, ahogy
kell, és ahogy a magyar állategészségügyi törvény
előírja. Kérdés, hogy mennyit vesztünk azon, ha ezzel eltántorítunk valakit az örökbefogadástól. Alapvetően ez egy sikeres és jól működő rendszer.
Mi az, amire oda kell figyelni nagy melegben
vagy hidegben?
Ha nekem rossz kint, akkor a kutyának is az. Sokszor még intenzívebben hatnak rájuk a körülmények, hisz egy „földszintes” kutya hasa öt centire
van a betontól, és onnan hatványozottan kapja a hőt
vagy a hideget. Nem szerencsés – főleg idősebb – kutyákat a nyári 40 fokban futtatni. Hidegben bunda
ide vagy oda, az az állat nem arra van kitalálva, hogy
mínusz 20 fokban egy szél által átfújt kutyaházban
éljen. Az 1–2 kilós kis kutyák lába komoly fagyási
sérüléseket szenvedhet, ha a hideg betonon sétáltatjuk őket. A kutyaruha nem divat kérdése, mondván,
jól elvoltak a kutyák ruha nélkül harminc éve is.
Igen, de a csivava egy Mexikóban kitenyésztett fajta.

Nyárra is vannak hűtős ruhák, illetve ilyenkor a folyadékbevitelre is figyelni kell. Tipikus rémálom a
nyáron autóban felejtett kutya. Garantált hőguta. Arról is gondoskodni kell, ki látja el az állatot, ha elutazunk, vagy amikor épp mi vagyunk betegek. Nem
mindig esik le az embereknek, hogy a kutya, macska
nem kikapcsolható. Most már léteznek cégek, akik
ilyen esetben gondoznak háziállatokat, vagy meg lehet kérni egy ismerőst. Egy egzotikus állatnál nagy
gond, hogy mennyire ért hozzá az, akire rábízzuk.
Honnan tudjuk, hogy egy állatnak fáj valamije?
Ismernünk kell a saját állatunkat, meg kell ismerni a
jelzéseit. Ennek feltétele, hogy elég időt töltsünk vele
ahhoz, hogy lássuk, ha valami nincs rendben. Menjünk időben állatorvoshoz, amikor még nincs komoly
probléma, de a kutya már valahogy nem az igazi.
A kutya egyébként hanggal jelez, fokozottan nyalogatja a fájó testrészt, a macska tud fájdalmában vagy
stressztől dorombolni – persze minden állat egyedi,
más a fádalomküszöbük. Vannak, akiken nehéz észrevenni, és vannak drámakirálynők. Külön kategóriát
képeznek a zsákmányállatok, a nyúl, a tengerimalac,
a növényevő rágcsálók, a kisemlősök, akiket a természet úgy talált ki, hogy ne mutassanak semmilyen
tünetet, ugyanis a ragadozó mindig a legkönnyebben
elkapható préda után megy. Amikor egy nyúl betegnek tűnik, akkor már elég nagy a baj, állatorvosi
oldalról pedig mi is a sötétben tapogatózunk. Ilyen
esetekben a jó kórelőzmény már fél diagnózis.
Egy jó állatorvos gazdanevelő és pszichológus is
egyben?
Van, aki megsértődik, amikor az állatorvos próbál
egy kicsit okítani, de az egészséges állattartás legfőbb záloga az, hogy a tulajdonos tisztában legyen
a dolgokkal. A rendelésen egyaránt foglalkozunk az
állattal és a tulajdonossal. Magyarországon elég magas szinten áll az állatorvoslás, de mindig minden
lehetséges történést közölni kell a gazdival, mert az
orvoslásban soha nincs biztos kimenetel. Fontos a
megfelelő állatorvos kiválasztása, akivel jól tudunk
kommunikálni, és akitől merünk kérdezni.

DOHI GABRIELLA
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s zính á z, A rcm á s é s l el k i f röc c s
b e s z é l g e t é s D . H o r vát h P i r o s k áva l

D. Horváth Piroska a Kaszásdűlői Kulturális Központ munkáját irányítja. Az öt éve működő 3K sikeres és színvonalas
programokat kínál látogatóinak. Eddigi eredményeiről, személyes kötödéseiről és két kiemelkedően népszerű rendezvényükről, az ArcMásról és a Lelki fröccsről beszélgettünk az intézményvezetővel.

A Rómeó és júlia előadás vetített díszlete a 3k mögötti házon. fotó: 3k

A Kaszásdűlői Kulturális Központ (3K) 2016-ban
több olyan programsorozatot indított, amelyek
gyorsan bevonzották az akkor még nagyon fiatalnak számító óbudai közösségi térbe a közönséget.
Melyek voltak ezek?

formát pódiumra tennénk, és Éva élőben, közönség
előtt beszélgetne vendégeivel. Így hoztuk létre az
ArcMást. 2016 őszén dr. Neszmélyi Emillel kezdtük.
Menet közben kiderült, hogy szinte minden meghívottnak volt vagy van valamilyen óbudai kötődése.

Amikor megkaptuk azt a nemes/megtisztelő feladatot, hogy Kaszásdűlő közepén alakítsunk ki egy
kultúrházat – elsősorban a lakótelepen élők számára
–, akkor természetesen felmerült, hogy legyenek nálunk olyan programok is, amelyek csak erre a helyre
jellemzőek, és amelyek Óbuda másik négy, hasonló funkciójú intézményében, a Civil Házban, a San
Marco utcai Óbudai Kulturális Központban, a Békásmegyeri és a Csillaghegyi Közösségi Házakban
nem elérhetőek. Ki kellett találnunk egy saját arculatot, amely a 3K-t jellegzetessé teszi. Úgy alakítottuk
ki a tereket a felújított épületben, hogy azok a programterveinknek megfeleljenek. Van egy színháztermünk, amelyet igyekszünk folyamatosan fejleszteni
technikailag. Ide olyan arculatot álmodtunk, amely
kiemeli a 3K-t az átlagos művelődési házak kategóriájából, olyan helyet akartunk létrehozni, ahova jó
bejönni, ahol otthonosan érzik magukat a vendégeink. Az is fontos volt számunkra, hogy a környezetet
és a programok nyújtotta tartalmakat magunkénak
érezzük, mert csak így tudjuk megfelelően képviselni a hely karakterét. Ennek szellemében született
meg az új programok gondolata – a 2016-ban indult
ArcMás és a Lelki fröccs sorozatoké, amelyek csak
itt, a 3K-ban láthatóak.

Mik voltak az első tapasztalatok az ArcMás programmal kapcsolatban, és lesz-e folytatás?

Hogyan indult az ArcMás program?

A másik népszerű program a Lelki fröccs. Hogyan
indult, és mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?

A nagyközönség által ismert személyekről sokat hallunk, olvasunk, látunk a médiában, de többnyire csupán egy oldalukról ismerjük őket. Mi azt szeretnénk
megmutatni a beszélgetések során, hogy mi minden
van a népszerű ember nyilvános élete mögött, mi az,
ami általában nem látható. Erre a koncepcióra építettük fel az ArcMás sorozatot Barabás Évával, akivel
több, mint tizenöt éve vagyok baráti- és munkakapcsolatban. Évának az egyik legnagyobb nézettségű
kereskedelmi televíziós csatornán van egy csodálatos
műsora, a Portré. Ezek a beszélgetések a kereskedelmi
tévés műfajban megszokottaknál mélyebb interjúk.
Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt a

Amikor elindult az ArcMás, először egy meghitt,
családias közösség alakult ki, negyven-ötven nézővel. A kisebb létszám miatt nagyon érdekesek,
bensőséges hangulatúak voltak azok az esték. Ám
hamarosan egyre több olyan vendég érkezett hozzánk, akik iránt olyan érdeklődés mutatkozott,
hogy a jegyek egy nap alatt elfogytak. Többek
között Alföldi Róbert, Vecsei H. Miklós, Pásztor
Anna, Hrutka Róbert, Bársony Bálint. Az ArcMás
iránti egyre nagyobb érdeklődés arra inspirált minket, hogy folytassuk. Éva komoly mélységeket érint
a beszélgetések során, és érdekes blokkok színesítik a programot, amelyek nemcsak a közönségnek,
hanem a vendégnek is meglepetések. Mindig van
valami különlegessége az estének, egy vendég, egy
bejátszás vagy egy hangüzenet. Hrutka Róbertnek
a volt magyartanára üzent, Vecsei H. Miklóshoz
Hegedűs D. Géza és Geszti Péter szóltak egy videófilmen. Szeretünk kilépni a sematikus formákból, ezektől az elemektől csodálatos és egyedi ez a
programunk. A címe is ezt tükrözi, mert tényleg
„Más”. Terveink szerint mindenképpen folytatjuk.

A Lelki fröccs azért jött létre, mert ma szinte minden ember ki van éhezve arra, hogy az őt foglalkoztató – sokszor nem könnyű, de fontos kérdésekben
– megszólítsák. A témák széles közönségréteget
érintenek, többek között az életvezetésről, a párkapcsolatról és a gyermeknevelésről is esett már szó
ezeken az alkalmakon. Az előadások prevenciós jellegű, ismeretterjesztő közösségi programok, amelyeken a hallgató elgondolkodhat, kérdezhet és kialakíthatja véleményét. A meghívott előadó mindig
egy adott témát jár körül, illetve az idők során akár
többet is, mint például Bagdy Emőke pszichológus,
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aki már négyszer vendégeskedett a 3K-ban, és minden alkalom lehengerlő volt. Olyan megosztó személyiségeket is meghívtunk, mint például Csernus
Imre, aki teltházat vonzott, de a teljesség igénye
nélkül volt már a vendégünk Schäffer Erzsébet,
Réz András, Endrei Judit, Al Ghaoui Hesna, Szendi
Gábor, Pál Feri atya, Dr. Buda László, Dr. Belső
Nóra, Tari Annamária, Almássy Kitty, Soma és
Kepes András is. Azokat hívjuk vissza évről évre,
akikről azt gondoljuk, mondanivalójuk segít eligazodni ebben a felbolydult világban. Az előadások
elvileg egyórásak, de majdnem mindig két, két és
fél óra lesz belőlük.

A kultúrházak gyakran inkább a középkorúakat
vagy az idősebb korosztályokat szólítják meg.
Terv a fiatalok elérése?

Évről évre utcaszínházi produkciókat láthatunk a
3K előtti téren, melyeket Dicső Dániel rendezett.
Lesz idén nyáron is előadás?

Igen, fontos, hogy idetaláljanak a fiatalabbak is
– Pál Feri atya miatt eljöttek a huszonévesek és a
nyugdíjas korosztály is, a már említett Alföldi
Róbert és Vecsei H. Miklós szintén szélesebb korcsoportot vonzott be. Azon dolgozunk, hogy minden generáció megtalálja nálunk a számára érdekes
és élvezetes programokat. Persze akadnak, akik
csak egy-egy ismert személy miatt jönnek a 3K-ba,
de szerintem ezzel sincsen semmi baj.

Honnan érkezik a közönség?

Van-e az egyszer megtörtént ArcMás programoknak utóéletük?

Általában egyszeri alkalomról van szó, de például
a tavalyi Rómeó és Júlia bemutatónkat, amely az
Óbudai Nyár programsorozatát színesítette, befogadták kőszínházi keretek közé: a Hatszín Teátrum
2019 januárjában és februárjában hat időpontban
tűzte műsorára. Nyáron a tervek szerint ismét egy
Shakespeare-bemutatóval készülünk, de még titok,
hogy melyik darabbal – azt is Dicső Dániel rendezi
majd. Szerencsénkre olyan, kultúrát támogató önkormányzati hátterünk van, amely nem kérdőjelezi
meg azt, hogy szükség van-e erre a népszerű programra. Kollégáim elképesztő munkát végeznek
minden évben annak érdekében, hogy összejöjjön
a minőségi előadás. Csodás csapat!

Elsősorban Óbudáról, de jönnek a főváros más kerületeiből és az agglomerációból is: Budakalászról, Ürömről, Pilisborosjenőről és Szentendréről. Egy-egy olyan
művész, mint például Alföldi Róbert vagy Vecsei H.
Miklós sok olyan nézőt vonz be, akik nem a lakhelyük közelsége miatt jönnek a programra.

Az Önkormányzat vezetése részéről megfogalmazódott az az igény, hogy ezekből a beszélgetésekből
az utókor számára felvétel készüljön, így több alkalmat is sikerült rögzítenünk. Az az álmunk, hogy
ezek valamilyen formában kiadásra kerüljenek.

Tompos Kátya színésznő és Barabás éva az arcmás beszélgetésen. fotó: Kocsis László Zoltán

Évközben is egyre több a színdarab a 3K-ban, a
nagyobb terem lényegében színházzá alakult át.
Ez tudatos fejlesztés?
Igen. Minimális felszereléssel indultunk, és nagy
összefogás kellett ahhoz, hogy elkezdődjenek a színházi előadások. Hétvégi előadásokkal kezdtünk, a
nézőtéren emelés nélkül tudtuk csak elhelyezni a
széksorokat. Nem voltak számozott ülőhelyeink,
méltatlan tülekedés volt minden alkalommal a jobb
helyekért. Minőségi ugrás volt számunkra a profes�szionális jegyrendszer és a számozott székek kialakítása. Lett emelvényünk, mozgatható és összecsukható nézőtéri lelátónk. Elmondhatjuk, hogy nívós
produkciókkal töltjük meg a teret. Nemrég Molnár
Piroska és Jordán Tamás szereplésével a Romance.
com című előadást élvezhették a nézők, utána például Fullajtár Andrea estjére vártuk a vendégeket. Nálunk két-háromezer forint a belépő, ami manapság
megfizethető színházjegynek számít. Nagy vonzerő
az is, hogy a környék lakóinak nem kell beutazniuk
a belvárosba egy-egy színvonalas előadásért.
Kik a produkciós partnereik a színházi előadásoknál?
Olyan társaságok, mint az Orlai Produkció, a Rózsavölgyi Szalon vagy a Manna Produkció, de
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d. horváth piroska. fotó: sánta balázs

együttműködünk alternatív színházakkal is, mint
például a Nézőművészeti Kft. Az idei a színházi
nevelés éve, melybe jól illik Scherer Péter Klamm
háborúja című, kifejezetten drámapedagógiai előadása, amelyet délutáni időpontban diákoknak mutatunk be. Sok gyerek nem járt színházban nyolcadikos koráig – mi igyekszünk a fiatal korosztályt a
saját nyelvén megszólítani, színházra nevelni.
Van-e még valamilyen álma, terve?
Terveink, álmaink mindig vannak. Ilyen például
a kulturális tetőkert ötlete. Van egy olyan fiatal
réteg, amely kezd ráunni a romkocsmázásra, szerintem nekik lenne igényük egy ilyen hangulatos
helyszínre. Szeretnénk irodalmi esteket is, amelyeken teret kaphatna a kortárs irodalom, de nem
csak a nagyon szűk réteghez szóló stílus. A közelben több közép- és felsőoktatási intézmény, irodaház, nagyobb munkahelyi közösség is található;
úgy gondoljuk, hogy a diákok és a környéken élők
és dolgozók közül sokan nyitottak lehetnek az
ilyen jellegű programokra.

CSIZMADIA ATTILA
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Egy játékra kérem meg. Mondjon öt olyan szót,
amelyek elsőre eszébe jutnak akkor, ha kimondom azt, hogy Óbuda.

s z ín

A mi grundunk óbudá n volt

Kamaszkor, piac, buszforduló, bolyongás, Kolosy tér.

V e c s e i H . M i k l ó s ú tj a a K o l o s y t é r t ő l L at i n o v i t s Z o ltá n ö lt ö z ő j é i g

A Vígszínházban nagy sikerrel játssza Nemecsek
Ernő szerepét A Pál utcai fiúk előadásban.
Óbudán volt-e olyan hely, ahol kamaszkorában
grundozott, bandázott?

Vecsei H. Miklós, egyik legnépszerűbb ifjú színészünk a Kolosy téren nőtt fel. Színházi darabokat, adaptációkat, blogot,
verseket ír, zenél, énekel, főszerepeket játszik a Víg- és a Pesti Színházban, előadóesteken vesz részt, mindemellett mis�sziójának tekinti, hogy az általa kiadott Poket zsebkönyvek a szépirodalom olvasására inspirálják a fiatalokat.

Nekem Óbuda a Kolosy tér, ott nőttem fel. A grundunk a Kolozsvári Tamás utcai sport- és focipálya
volt. Az én kamaszkorom még az az időszak volt,
amikor tárcsázós internet volt, és 160 karakteres
SMS-ekkel és „offline” kommunikáltunk, walkmanen hallgattuk a zenét. Rajongtam azért a korszakért, nagyon sokat nosztalgiázom.
A szülei hivatása kapcsán, őket kísérve gyermekkorában nagyon sokat tartózkodott a Miklós utcai hajléktalanszállón. Hogyan hatott a gyermeki
lelkére, hogyan befolyásolta a gondolkodását az,
amikor nap mint nap találkozott az élet nehezebb
és akár sötétebb részeivel?

a Mondjad, Atikám! című darabban. Fotók: Szkárossy Zsuzsa

Örökbe fogadott bátyánk mozgássérült cigányfiú,
és a szüleink a Miklós utcai hajléktalanszállón dolgoztak, amikor megszülettünk. Nem úgy történt
tehát, hogy hirtelen találkoztunk egy számunkra
ismeretlen világgal, hanem beleszülettünk. Az a
közeg számunkra természetes volt. Az ott lakó embereknek valóban nehéz vagy sokszor sötét volt a
múltjuk, és volt valamilyen feldolgozhatatlan tragédiájuk, de tőlük – mi gyerekek – csak kedvességet és szeretet kaptunk. Nagyon jó közösség volt a
hajléktalanszállón. Kevés devianciával, részegeskedéssel találkoztunk, de azt is tudtuk a helyén
kezelni. Ők tanítottak meg minket például sakkozni. Otthon nem volt tévénk, a szállón tévéztünk.
Nagyon szerettük az ottani párizsis kenyeret és
a cukros teát. Inkább pozitív élmény és áldás volt
nekünk, mert sok mindent láthattunk az életből, és
emiatt koraérettek voltunk az osztálytársainkhoz
képest. A színházat a korai élményeim miatt is csinálom, azokból is táplálkozom, mivel már gyerekként összetettebben láthattam azt, hogy mit jelent

az emberi sors. A Miklós utcai hajléktalanszállóban
tapasztaltak nagyon meghatározóak az életemben.
Berobbant az elmúlt pár évben egy színész- és rendező generáció, amely felfrissítette a magyar színházi életet. Gondolok itt több színház fiatal művészére, vagy az ön és ifj. Vidnyánszky Attila által
létrehozott Sztalker Csoportra, mely bátorságot,
újító erőt sugároz. Hogyan látja ezt belülről?
Nem akarjuk magunkat elhelyezni a színházi világban. Nincs számunkra mihez képest. Nem akarunk új hullámot hozni. Az alattunk lévő és a saját
generációnkat szeretnénk rávezetni olyan típusú
életlátásra, amiben az ember az érzelmeivel legalább annyit próbál felfogni, mint az értelmével.
A mindennapokban ezt nagyon nehéz átadni, de
ha a néző a színházban megéli a katarzist, akkor
egészen másképp ért meg dolgokat, mint addig.
Ezt missziónknak tekintjük, és úgy gondoljuk,
hogy a színházban művészi szertartás keretében
létre tudjuk hozni.
A kortárs színházi megközelítésben van egy dokumentarista, a visszás dolgokat feltáró vonal –
amelyre természetesen nagyon nagy szükség van
–, de nem ad feloldást, hanem benne hagyja nézőt
a negatív érzésben. Hogyan látja a katarzis szerepét a mai színházban?
Nem mindegy, hogy hol alkot az ember. Én egy
olyan országban élek, amelyik a világ egyik legszebb, legösszetettebb és legrégibb kultúrájával
rendelkezik. A magyar az egyik legtöbb szót használó, gyönyörű irodalmi nyelv. Kilencmillió embernek a kultúra a megélhetésért küzdő mindennapokat jelenti, nem a színházat, tehát ebből az
ellentmondásos helyzetből indul ki ma egy művész
Magyarországon. Én is azt látom, hogy nagyon sok
olyan színházi produkció van, amelyik nem akar
megoldást kínálni, még csak jó kérdést sem akar
feltenni. A munkáimban mindig az a kiindulási
alap, hogy ma Magyarországon sok éhező és analfabéta gyerek él. Nekünk olyan erős színházat kell
csinálnunk, amellyel legalizálni tudjuk a munkánkat. Ha nem vagyunk ott Borsodban szociális munkásként, akkor viszont olyan erős művészettel kell
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jelentkeznünk, amivel közvetetten mégis elérünk
odáig. Én így gondolkozom a színházról. Ez egy kicsit önmentés is, de őszintén azt tudom mondani,
hogy igyekszünk valamilyen közvetítő szerepet játszani. Meg kell vizsgálnunk, hogy kinél hol tudunk
betalálni. A felső tízezret nekünk lelepleznünk
kell, és a saját magaskultúránkat kell lepleznünk
önmagunk előtt. Mi alapvetően nem vagyunk „jó”
emberek, nem vagyunk messiások, szó sincs erről.
A saját bűneinkkel és gyarlóságainkkal átitatva
kell valahogy ezt az egészet prezentálni. Szokták
azokat a kifejezéseket használni, hogy a remény
színháza vagy költői színház. Manapság inkább leköpik ezeket a szavakat, miközben szerintem nagy
igazság van bennük.
Beszéltem olyan színházi szakemberrel, aki az
érzelmek megmutatását és a katarzist érzelgőségnek nevezte.
Jó szó, hogy szakember. A katarzisnál mélyen érzelmi dologról van szó. Sokáig azt hittem, hogy a
miénk egy olyan szakma, amiben az ember fejlődik. Azt mondta a mesterem, Marton László tanár úr, hogy a színházban minden egyes anyagot
elölről, az emberségem közepéből kell kezdenem.
Az alapkiindulás az, hogy mi emberek vagyunk,
és nem színészek a pillanatnyi önismeretünk állapotával együtt. Visszatérve a remény színházának kérdéséhez: én hívő ember vagyok, és nem
akarok senkit beszervezni, téríteni, nagydobra
verni a hitemet, de attól az még számomra központi dolog. Nehéz elmagyarázni a remény színházát annak, aki nem élte át azt, hogy miért ad
reményt Krisztus a kereszten. A krisztusi tanítást
szerintem a legegyszerűbb emberi nyelven kell
közvetítetni.
A Mondjad, Atikám! című monodrámájában
József Attila életét is a krisztusi stációkra fűzte fel.
A József Attila-estemet úgy élem meg minden alkalommal, mint egy gyónást, vagy mint lelki tisztulást, miközben a közönség szinte csak bűnöket
lát. Szeretni akarással, szeretetéhséggel és szeretetvággyal szembesülhetnek József Attila életén
keresztül a nézők.

A verseiben József Attilával való lelki összekapcsolódása érezhető.
Gyakran találkozom azzal, hogy akik sokat olvasnak József Attilát, Pilinszkyt, Dosztojevszkijt, egyúttal hívők és istenkeresők. Nagy hatással van rám
József Attila, fejből tudom vagy 150 versét. Nem ismétlem a szavait, de amikor verset írok, óhatatlan,
hogy megjelenik a hangulata a sorokban.
Ha József Attila, akkor nem nagy asszociációs
ugrás Latinovits Zoltán, akinek a Fő téren látható
szobra, mely az óbudaiság egyik fő szimbólumát,
Krúdy Szindbádját idézi meg. Mit jelent az ön
számára a színészóriás munkássága, hogyan kötődik hozzá?
Latinovits Zoltánhoz az első kötödésem az ő istenkeresése, mely nála is folyamatos önmarcangolásban
jelentkezett. Az az ideális helyzet számomra az istenkeresésben, hogy művészként a siker számomra
nem cél, hanem sokkal inkább a lelki tisztulás és a
világ mélyebb megértése. Akármit is érünk el a színházban művészileg, azok csak állomások. Latinovits
összegyűjtött írásai – főleg a Ködszurkáló – nagy
segítség nekünk, akik hasonlóan viszonyulunk a világhoz. Az istenkeresésem folyamatában – hozzá hasonlóan – én is beleestem abba a hibába, hogy sokat
beszéltem róla, de a gyakorlatban eltávolodom tőle.
Sok olyan dolgot mondtam, amit nem tudtam megtenni. Igyekszem rajtakapni magam ezeken a dolgokon. Latinovits Zoltán teljesen más színészi karakter,
mint én, és természetesen nem is akarom magamat
hozzá mérni. Nem véletlenül hívták színészkirálynak. Viszont jó érzés, hogy sok szálon párhuzamosan alakult a pályánk. Latinovits Zoltán az Egyetemi
Színpadon szerette meg a színészetet. Nem végzett
színművészetit, építészmérnök volt. Leveleket írt a
vidéki színházaknak, hogy szívesen statisztálna, és
csak Debrecenből kapott választ azzal, hogy statisztaszerepekre leszerződtetik egy évre. Én a Nemzetiben szerettem volna kezdeni a gyakorlatomat, de
akkor már oda volt csatolva a kaposvári egyetem
színészkara. Id. Vidnyánszky Attila javasolta, hogy
menjek le Debrecenbe. Így is tettem, ahol én is kicsi
szerepeket kaptam az első évben. Pár mondatért naponta órákat vonatoztam, de olyan hangulat alakult

ki körülöttem, hogy a következő évben megkaptam
Rómeó szerepét. Latinovits a kis feladatok után a
második évében szinten a Rómeót játszhatta, és
amikor lement Debrecenbe a Vígszínház akkor igazgatója, Várkonyi Zoltán megnézni őt, elhívta a Vígszínházba. Hasonló módon hívott a Vígbe Marton
László azzal, hogy játsszam el Nemecsek Ernőt A Pál
utcai fiúkban. Így lettem Vígszínházas. Megkaptam
a 202-es öltözőt. Később kiderült, hogy mind a szoba, mind az öltözőasztal korábban Latinovitsé volt.
A színházról is nagyon hasonlóan gondolkodunk,
de Latinovits teljesen más jellem, és soha nem volt
bennem semmiféle utánzás és hasonlítás vele kapcsolatban, de az embernek mindig erőt ad, ha találkozik az életében példaképe állomásaival.
Mi inspirálta a színészetre?
Az előzmény az, hogy viszonylag hosszan váltak
a szüleim. 11. és 18. éveim közé esett az az időszak,
amikor otthon nem kellet semmiben megfelelni, azt
csinálhattam, amit akartam. 13 éves koromtól kezdve
a felnőttek életét éltem. Az első szerelmi csalódáson
voltam túl, amikor 17 éves koromban egy ösztönlényszerű állapotba kerültem. Nem negatívan és nem
pozitívan értve. Nem tudnám semmihez hasonlítani
azt a furcsa és mély állapotot. Bűnt bűnre halmoztam,
miközben tanár, pszichológus vagy szociális munkás
akartam lenni. Még pap is, a szerelmi csalódások miatt, és mert tetszett a teológia. Elmentem egy előadásra, pont a Pesti Színházba, ahol az Ünnep című darab
ment Eszenyi Enikő rendezésében. Kamarás Iván beszélt éppen a színpadon, amikor az egyik pillanatban
beugrott, hogy a színészetben mind megvan az, ami
lenni akarok. A pap, a tanár, a pszichológus, a szociális munkás valahol találkozik abban az energiában,
amit ott és akkor éreztem. Felvettek a Színművészetire, amely nekem olyan volt az elején, mint a katonaság. Sikertelen voltam, nem láttam, hogyan lehet jól
csinálni a színészetet. Mi az, hogy természetesség?
Aztán a debreceni Rómeó szerepben a négyévnyi
tanulás hirtelen összeállt, és azóta mindenféle görcs
nélkül tudok jelen lenni a színpadon.
A szerepeiben – Miskin herceg, József Attila,
Nemecsek stb. – nagyon komolyan odarakja a lelkét a színpadra. Ez „sokba van”? Hogyan éli meg?

Van két-három olyan tragédia az életemben – és annak leszármazásai –, amikből tudok dolgozni. Ezeket újra élem a szerepeimben. József Attila alakja
nagyon különös számomra, mert nem volt nehéz
magamra írnom. Egészen a szanatóriumba kerüléséig le tudtam képezni a saját magam lelkére, és
csak onnantól kezdve kellett „játszanom”. A darab
nagyobb részében a közönség hallja a megírt szöveget, de én a saját életemet mondom, mesélem. Az
egész olyan, mint egy gyónás, ami nagyon felszabadító. Úgy gondolom, hogy minden szerepben ez a
feladat. Nekem más az esztétikám azokkal a színészi véleményekkel szemben, akik azt nyilatkozzák,
hogy ők csak agyból játszanak. Legtöbben azt a
szakzsargont mondják, hogy „Ne én sírjak, hanem
a néző”. Szerintem a sírás nem egy színészi eszköz,
hanem következmény. Ha lelked ott tart, akkor
könnybe lábad a szemed, és nem szólsz rá magadra, hogy „ne könnyezz már”, legfeljebb, hogy fogd
vissza magad, de az állapot szerintem szükséges.
Az, hogy bátor a lelki átélésben, összefügg a színészi tanulmányaival, esetleg valamilyen módszerrel?
Igen. Sztanyiszlavszkijtól ered az átélés iskolája.
Színészként akkor érzem jól magam, ha az átélés
megtörténik. Ez a Marton-iskola is. Ahhoz, hogy
meg tudjuk szólítani a saját és az alattunk lévő generációkat, a lelkünket teljesen meztelenre kell vetkőztetnünk. A végletes őszinteségig kell eljutnunk
ahhoz, hogy értse a közönség azt, hogy számunkra
tétje van a színészi játéknak.
Van az óbudai Duna-parton egy sétány, amely
Hamvas Béla nevét viseli. Úgy tudom, hogy az ön
számára nagyon inspirálóak az ő írásai, gondolatai, élete.
Így van. Januárban volt egy Hamvas Béla Emléknap a Műcsarnokban. Miközben arra készültem,
azt fogalmaztam meg magamnak, hogy rengeteg
példaképem van, akiktől tanulok, sokszor a hibáikból. Hamvas Béla viszont nem példakép, hanem
cél. Egész életében a háttérben létezés, a saját magát nem komolyan vevése jelemezte a legnagyobb
tudás mellett. Ez végtelenül szimpatikus dolog
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számomra. Kíváncsi lettem volna viszont, hogy a
pillanatnak élés művészi fokát, a természettel és a
más emberekkel való egybeolvadást hogyan tudta volna átadni akkor, ha vannak gyermekei. Erre
mondta azt egy barátom, hogy fogjam fel ezt úgy,
hogy mi voltunk, vagyunk a gyermekei. Öt éve
olvastam a Titkos jegyzőkönyvet, az volt az első
Hamvas Béla-olvasmányom. Napokon át remegett
a testem, dadogtam a színpadon, mert akkora hatással volt rám az ő bölcsessége.
Egyre több fiatal látogatja a Vígszínházat. Valószínűleg nem mennének ilyen sokan a Pesti Színházba Dosztojevszkijre, ha nem népszerű fiatal
művészek csinálnák azt az előadást. Ez koncepció
Eszenyi Enikő részéről?
A színházi munka terén ifj. Vidnyánszky Attilával
kettesben képzeljük el a következő hatvan évet.
Eszenyi Enikő érzi azt, hogy nekünk kell a szellemiségünkhöz egy hely, egy csapat. Amíg sikerünk
van, és nem nyúlunk nagyon mellé, addig teret
ad nekünk, és hagy minket dolgozni minimális
megalkuvásokkal. Ha holnap azt mondanák nekünk Attilával, hogy nincs Vígszínház, akkor biztos, hogy valamelyikünk pincéjében kezdenénk el
dolgozni. Kétségtelen, hogy a Vígszínháznak erős
energiája van. A Víg, a Pesti Színház és a Házi Színpad is olyan helyszínek, ahová ha bemegy az ember,
már történik valami úgy, hogy még el sem kezdődött a próba vagy az előadás. Ez egy nagyon hálás
helyzet. Úgy megyek fel Nemecsekként a színpadra, hogy egy perce még Latinovits asztalánál ültem,
ahonnan felemelő energiát viszek magammal.

könyv egy barát, amely előrébb visz minket a megválaszolhatatlan kérdések megválaszolásában.

Emellett pedig egy zenés darabbal készülünk a
Vígszínház nagyszínpadára. Rajongunk a zenéért,
de nem érezzük magunkénak a musical hagyományait. Megpróbáljuk újrafogalmazni a zenés színházat, amelyben csak akkor kezdenek el énekelni
a színészek, amikor már olyan szélsőséges állapot
alakul ki a színpadon, hogy nem lehet másképp kifejezni a mondanivalót. Funkciójuk lenne tehát az
énekbetéteknek.

A Poket projekt sikerességét az is jelzi, hogy a
Highlights of Hungary közönségszavazásának
első helyét érdemelte ki. Kik döntik el, hogy melyik lesz a következő kiadásra kerülő zsebkönyv?
Kezdetben Grecsó Krisztiánnal ketten döntöttük
el, de most már olyan nagy a Poket közösség, hogy
őket kérdezzük meg. Minden hónapban van találkozó. A legutóbbin kiraktunk egy dobozt, és abba
beledobhatták a részvevők, hogy szerintük melyik
könyv legyen a következő. Kiderült, hogy melyik
két szerzőt szeretnék, a következő két kiadvány
már így alakult ki, viszont ez még maradjon titok.

Közös munkáikban erősen jelen van az összművészet: élőzene, mozgás, tánc, fény és videotechnika.
Mi alkotócsoportban dolgozunk, és azt nagyon
komolyan vesszük. Attilának eszméletlen érzéke
van a hatáshoz, ahhoz, hogy jól működjön a színpad, én pedig ki tudom azt egészíteni a szöveggel,
amelyben pontosan tudom, hogy ő mit akar. A mi
előadásainkban például nagyon nagy szerepe van
egy rossz ragnak vagy egy félbehagyott mondatnak. Összeérnek a dolgok. Nagy szerencsénk van
egymással, mert ugyanaz az ízlésvilágunk, és pont
kiegészítjük egymást. Ha nagy ritkán külön dolgozunk – ez öt munkából egy –, akkor látom az ő rendezésein, hogy mi hiányzik. Én pedig a saját anyagomon érzem, hogy túl szövegközpontú lett, és
nem tudtam hozzátenni azt a hatásmechanizmust,
amit ő egyébként tud. Miközben csak Attiláról beszélek, itt vannak a fantasztikus színészkollégák és
Kovács Adrián mint zeneszerző, valamint a húgom
mint jelmez- és díszlettervező.

Min dolgoznak jelenleg ifj. Vidnyánszky Attilával?

A Kaszásdűlői Kulturális Központ Barabás Éva
vezette ArcMás beszélgetős programjában meglepetés vendége volt a húga, Vecsei Kinga Réta.
Az Ön útja mentén került be a színházi világba?

Szeretnénk a Sztalker Csoporttal egy folkzenés
vonalat elindítani, új típusú táncházat létrehozni.
Mi kimaradtunk annak a hangulatából, miközben
Berecz István barátunk miatt nagyon sok népzenével és néptánccal találkozunk. El akarunk indítani egy olyan előadássorozatot, amely visszanyúl a
balladisztikus művekhez, Bartókhoz, Kodályhoz,
de dramaturgiailag, szövegben friss és mai lesz.
Ezek az előadások nem tapssal végződnének, hanem táncházzal. Ez az álmunk, ezen dolgozunk.

Pont mi ketten nem voltunk túl jó tesók. A testvérek
között én voltam a lazább „apuka”, ő pedig a szigorúbb „anyuka”. Az anyukaság mindig vonzotta, és
kiskorától nagyon értett a ruhákhoz, a divathoz, a
stílushoz. Textiltervezőként végzett a MOME-n. Elkezdtük elhívni, hogy dolgozzon az előadásainkban,
és ő lett a jelmez- és látványtervezőnk. Nagyon szorgalmas, precíz és ügyel a részletekre. Kinga eltalálja
az anyagokat, a színeket. A jelmezekkel is így van.
Elképzelni sem tudom, hogy mit csinálna, ha nem ezt.

A kamaszkor szóra megkaptuk a választ. Piac?

Úgy tudom, folyamatosan ír. Van valami aktuális,
amin most dolgozik?
Mindig írok, és egyszerre több dolgot. A Trip Hajón
lesz egy produkció, amelyben színész és dramaturg is vagyok. Ilf és Petrov 12 szék című regényéből csinálunk koncertszínházat. Nagyon szeretnék
egy új monodrámát írni. „Pilinszky 100” lesz jövőre – nagyon izgatja a fantáziámat az, hogyan lehet
mindenféle technika nélkül jól színpadra vinni
Pilinszkyt. Az Utas és Holdvilág regényből is izgat
egy monodráma elkészítése. Azt gondolom, hogy a
kamaszok számára az egyik legaktuálisabb könyv
Szerb Antal regénye.
A könyvautomatás, zsebkönyves projektjük, a
Poket keretében meg is jelent Szerb Antal Utas és
Holdvilág című regénye.
Az volt az első. A Poket automatás projektnek az a
missziója, hogy olyan zsebkönyveket jutassunk el
a fiatalokhoz, amelyek nem tantervi szempontból,
hanem szerintünk „tényleg” kötelezőek. Grecsó
Krisztián és mi, a Sztalker Csoport tagjai ezeket a
könyveket adnánk a gyerekeink kezébe, mert szerintünk nem szabad kihagyniuk. Minden egyes jó

A Kolosy téri. Mindennap elmentünk mellette vagy
bementünk. A hangulata…
Buszforduló?
A templom melletti buszforduló volt első szerelmem helyszíne. Felszálltunk a buszra a szerelmemmel, és mentünk egy kört.
Bolyongás?
Imádtam különösebb cél nélkül bolyongani Óbuda
utcáin. Bemenni presszókba, kocsmákba, beszélgetni az ottani emberekkel. Nem az ivás, hanem
a hangulat és az emberek miatt tértem be. Most is
nagyon szeretek bolyongani. Ha úgy alakul az időbeosztásom, hogy véletlenül van két-három szabad
órám, akkor az egyik kedvenc programom az, hogy
a színház környékről elindulva bolyongok, és betérek valahova. Nagyon szeretem.

CSIZMADIA ATTILA
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Zumpf András, a „gyűjtő”: graffitis meccsek a „fila legálon”

A Filatorigát HÉV-megálló közelében lévő volt
BUSZESZ és (volt Harisnyagyár) Viking kerítéseket a graffiti szlengben csak „Fila legál”-nak hívják.
Én egy kicsit másként aposztrofálom: „Hungarian
Graffiti Big Wall of Fame”, vagyis Magyar Graffiti
Dicsőségfal. Nem véletlenül – meg is érdemli ezt az
elnevezést!
Ezek a Budapesten is egyedülálló, legálisan
használható, több száz m 2-es felületek hosszú ideje kiemelkedő rangot és megbecsülést vívtak ki
nemcsak a hazai, hanem a külföldi writerek körében is. A HÉV-utasok vagy az arra bringázók, kocogók, kisanyukák babakocsival, kutyasétáltatók
nem győzik kapkodni a fejüket az új és még újabb
rajzok láttán.
Évek óta legalább kéthetente végigfotózom
(nemcsak) ezeket a falakat, az új képeket fel is teszem a közösségi oldalamra. Ezért sűrűn találkozom az itthoni és nemzetközi graffitisekkel, svájciakkal, olaszokkal, csehekkel, lengyelekkel és még
ki tudja hány országbelivel.
Mi is az igazi, eredeti, valódi, ortodox graffiti?
A vízválasztó a betű- (kalligrafikus), nembetű
graffiti között húzódik. A hazai graffiti nagy mágusai (mint például Sági Bálint, Kosa, Fork Imre és
még sokan) a betűtípusok mellett törnek lándzsát,
míg a többieket rendre kritizálják, nem tartják igazi
graffitinek. Ez a felfogás alapvetően a graff történelméből indul ki, vagyis a tagekből, a falfirkákból,
a throw upokból, a metrórajzokból. A betűgraffiti
óriási fejlődésen ment át, rengeteg típust (Block,

Bubble, Silver, Wildstyle, Old School stb.) lehet
megkülönböztetni, a writerek ezeket rendre gyakorolják is a legál és nem legál falakon egyaránt.
Természetesen a nembetű graffitiknek (figurális, absztrakt, karakter, vegyes, R.I.P. stb.) is
számtalan változata és művelője létezik, Nikon
újabban Photoshop rajzokat készít a közösségi oldalakra, rajzait kiállításra is vitte; Taker egy éve
nem fújt a Filán; Koliger a Fork crewban dolgozik; TransOne, Fatheat elsősorban a Színes Város
Budapest akciókra koncentrál, de ne feledkezzünk meg például Banksy világhírű stencil munkáiról sem. Nagy vihart kavart az elárverezett,
majd ezt követően mindenki szeme láttára automatikusan ledarált rajz.
Annak érdekében, hogy megállapítsam ennek a
csoportnak a számarányát a Fila-falakon, végeztem
egy kis kutatást. Tavaly kora tavasszal 18 alkalommal fotóztam, és összesen 960 falrészt rögzítettem,
ezeket besoroltam, az adatokat felvittem egy táblázatba, és egy kicsit statisztikáztam is. Mielőtt a matekot nem kedvelők gyorsan tovább lapoznának,
csak a végeredményt teszem közzé.
Vagyis a betűgraffitik aránya több mint 76%, a
vegyes (betű és karakter együtt) rajzoké 15%, míg
a csak karakterek csupán 7%-ot képviselnek. Tehát
jelenleg semmi sem fenyegeti a betűgraffitik hegemóniáját, az ortodox writerek megnyugodhatnak.
Mit keresnek az emlékrajzok a Filán?
Ez a vita akkor lángolt fel igazán amikor
Taker 2016. június 28-án Bud Spencer halálára

fotók: zumpf András

emlékfalat fújt a Viking-felület közepére. Ezzel a
rajzzal kapcsolatban rögtön két érdekes probléma
is keletkezett. Tamás a nembetű graffiti típuscsoportban sajátos megjelenési formát, nevezetesen
a fotóg rafikát műveli. Ezt azonban a graffitis társadalom egy része egyáltalán nem tolerálja, sőt
kifejezetten kritizálja.
Csak érdekességképpen, ha most egy hevenyészett közvélemény-kutatást végeznénk ez ügyben,
a 49 év fölötti korosztály bizonyára pozitívan értékelné ezt a stílust, nem is beszélve a Bud Spenceremlékfalról. Tehát a graffitit fogyasztó közönség

befogadta, vagy mondhatni rajongott is ezért a
falfelületért.
Az esemény óriási publicitást kapott több médiában és az elektronikus felületeken is. Ez tulajdonképpen jót tett a graffitinek, hiszen alapvető kérdés a fame,
vagyis az elismerés, a dicsőség, de méltánytalanul
eltolta az érdeklődést a karakteres emlékfal irányába.
Ez a hely a filmszínész fanjainak, ismerőseinek, tisztelőinek zarándokhelyévé vált, sőt, amikor Bud Spencer fia Óbudán járt, ő is tisztelgett az
emlékkép előtt, rövid idő alatt számtalan emlékfotó és szelfi készült.
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A másik probléma az volt, hogy Taker egy méretes féltéglát dobott az ún. „emlékfal” pocsolyába,
ami tovább gyűrűzött, szépen csendben dagadt,
majd tavaly áprilisban, mint egy megállíthatatlan
cunami, elmosta ezt a rajzot.
Azt azonban tudni kell, hogy a writerek is emberből vannak, tehát ha gyász éri őket, különösen,
ha egy crew-tag, vagy közkedvelt ember távozik,
akkor R.I.P. (Rest In Peace), „Nyugodj békében”
típusú rajzot készítenek, lehetőleg a nagy látogatottságú legál falakra. Ezek egy részét a graffitis
scéna elfogadja, respektálja, és hosszú ideig háborítatlanul láthatók is. Gondoljunk csak az Erőss Zsolt
vagy Kis Peti hegymászókkal kapcsolatos rajzokra.
De volt olyan eset is, amikor Paja G.-nek két különböző emlékét is láthattuk egyszerre.
A tavalyi év legnagyobb eseménye a Bázis
Store (Sági Bálint) szervezésében az április végi
„Fila graff jam” volt. Úgy gondolom, hogy ez lehetett a valaha lebonyolított legnagyobb graffiti
esemény ezeken a falakon. A teljes felületet sötétkékre lealapozták, végig fröcskölték, tehát
minden korábbi rajz immár egy pillanat alatt az
enyészetté vált.

Ezzel eldőlt a vita, hogy emlékfal-e a Fila, mert
R.I.P. rajz azóta sem készült.
Mit hozhat a jövő a Filára?
A Fila graffiti falak jövőjét két esemény határozza meg. A BUSZESZ eladta a teljes területét egy
befektetőcsoportnak, akik itt lakóparkot építenek
majd. Azóta le is dózeroltak majdnem minden épületet. Megmaradt a több emeletes ipari műemlék
csarnok, a hatalmas téglakémény és az irodaépület.
Minden bizonnyal költségkímélő, zajvédő és biztonsági szempontból jelenleg épségben található a
HÉV felöli és a Bogdáni úti, egyébként mívesen elkészített téglakerítés. Ezeket ma még előszeretettel
használják a graffitisek.
A volt Budapesti Harisnyagyár, jelenleg Viking
területére grandiózusabb tervek készültek. Az ECE
befektető és plázaüzemeltető cég egy hatalmas bevásárló- és kulturális központot gondolt erre a területre, amely magában foglalja a Ladik utca túloldalát is egészen a BMW autószalonig. Ami viszont
nem képezi a projekt részét, az a HÉV felőli oldalon
lévő régi emeletes csarnok, a kazánház és természetesen a kémény. Ez jó hír a writereknek, mert egyelőre megmaradnak a fújható kerítésfelületek.
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K EMÉN Y VAGY IM: MUNK Á S OK É S V E ZÉREK

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor lett
Magyarországon széles körben elterjedt játék a
sakk, akkor az előző század húszas éveihez kell
visszamenni az időben, hogy egy egészen érdekes
mozgalmat vizsgáljunk meg: ez a munkássakk.
Ne legyen félreértés, ez nem egy másik játék elnevezése, bástya elvtárs nem csobbanhat bármelyik
mezőre, amikor kedve szottyan, nem hívják a parasztokat/gyalogokat agrármunkásnak. Az 1900as évek elején a német munkásszervezetek sakk
köröket szerveztek, részben a szabadidő hasznos
és közös eltöltése érdekében, részben azért, hogy
a szakszervezeti tagok tudatosságát, szellemi fejlődését játékos formában is elősegítsék. 1912-ben
már meg is alakult ezekből a körökből a Német
Munkás Sakkszövetség. Az első világháború előtt
Ausztriában és Csehországban is beindult a szervezkedés a munkássakk elterjedése érdekében.
Magyarországon az 1910-es években elsősorban a vidéki gyárvárosokban, Győrött és
Székesfehérváron alakultak munkás sakk körök,
de a háború után Budapesten is beindult a munkássakk megszerveződése. 1921-ben létrehozták a
Magyar Munkás Sakk Kört, és rögtön a politikai
csaták közepén találták magukat. A Kör működését és alapszabályait jóváhagyó belügyminiszteri
engedélyt csak akkor adták volna meg, ha kihagyják a munkás szót az elnevezésből, és miután erre
nem voltak hajlandóak, viszont továbbra is tevékenykedtek, 1926-ban tiltott szervezkedés címén
vádlottak padjára került az egész vezetőség. Pedig

az MMSK volt a legbarátságosabb a munkássakk
csapatok közül, nem volt olyan szigorú az osztályfegyelem, kisiparosok, polgári foglalkozásúak is
csatlakozhattak. Sőt, amikor 1930-ban, a magyar
munkássakk csapatok szövetségének létrehozásakor kitört a vita, akkor pont az MMSK vezetői érveltek az engedékenyebb, ám végül vesztes álláspont
mellett, hogy ne csak szakszervezeti tagok, szervezett munkások vehessenek részt a versenyeiken.
Addigra már kb. ötven munkás sakk kör jött létre
az országban: szakmák és városrészek szerint csapata volt a könyvnyomdászoknak, a cukrászoknak,
a hírlapterjesztőknek, a szállítómunkásoknak, a bőrösöknek, a grafikusoknak, az esztergályosoknak, a
szabóknak (náluk játszott a fiatal Lilienthal Andor
– lsd. Óbudai Anziksz. 2016 nyár), a famunkásoknak Kőbányán, a vasasoknak Óbudán, Kispesten és
Pestszenterzsébeten is voltak köreik.
Bármennyire egyéni játék a sakk, a munkás sakk
körökben a hangsúly a közösségépítésen volt, az
elméleti képzéstől a feladványfejtésen át a tanácskozási partikig mindent közösen csináltak. A versenyeknek is a legközösségibb változatára helyezték
a hangsúlyt, a csapatküzdelmekre; tíz, húsz, sőt,
időnként harminc táblánál ültek le egymással szemben a munkássakkozók. Látva, hogy ez a versenyforma milyen népszerű, a Magyar Sakkszövetség is
elindította az országos csapatbajnokságot, amelyen
a hagyományos, „polgári” és a munkásegyesületek közösen vehettek részt. Pár év alatt megtörtént
a teljesen természetes keveredés, a tehetségesebb

Sakkozó munkások sztrájk idején a Soroksári úti Fegyvergyárban, 1917. fotó: fortepan

munkássakkozók átigazoltak a komolyabb múltú,
az egyéni fejlesztésre nagyobb figyelmet fordító
egyesületekhez, az egyéni tornákon is elindultak,
sőt, néhányan a válogatottba is bekerültek.
Lilienthal Andor és Szabó László a legismertebbek a munkássakkozóból a nemzetközi elit szintjére jutó játékosok közül, de rajtuk kívül is voltak jó
sakkozók a munkáskörökben, hárommal részletesebben is megismerkedünk.
A munkássakk világának kulturális csúcsterméke a nem túl fantáziadús, ám annál informatívabb című Munkássakk folyóirat volt, az 1932-es
alapítástól egészen az 1939-es betiltásig működött.
A lap a klasszikus sakkszaksajtó funkciója mellett ideológiai vitáknak adott teret, eseményeket
szervezett, fiatal tehetségeket támogatott, vagyis
az egész munkássakk mozgalomnak fő szervezőjévé lépett elő. Szakmai szempontból is megérte

olvasni a lapot, Magyarországon ugyanis csak ebből a folyóiratból lehetett tudni a szovjet sakkélet
felvirágozásáról.
A szovjeteknek egyébként elég bonyolult
kapcsolatuk volt a munkássakk mozgalommal.
Egyrészt 1925-től a Szovjetunióban is robbanásszerű fejlődésnek indult a munkássakk, a legfontosabb, a leningrádi példán keresztül bemutatva:
fél év alatt 200 egyesület alakult 7000 igazolt játékossal. Egy Jakov Rohlin nevű machinátor szervezésében a város legszebb palotái szolgáltak
helyszínként a klubélethez, versenyekhez; maga a
nagy Capablanca (a legenda szerint egy régi szeretője felkutatásával tudta Rohlin a városba csábítani)
tartott szimultánt a munkásoknak; rögtön az első
leningrádi fiatal eresztésben olyanokat fedezett fel
Rohlin, akik később az egész világ sakkozását meghatározták bajnokként és/vagy megnyitásaikkal
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– Ragozin, Liszicin, Tolus és persze Botvinik ekkor
és itt kezdték pályafutásukat.
És ez el is vezet a másrészthez. Ugyanis amikor
a szovjet munkássakkozók krémje elért abba a korba, amikor már csak úgy lehetett tovább fejlődni,
hogy a világ nagy sakkozóival összemérik erejüket, akkor a szovjet sakkszövetség vezetése habozás nélkül megvétózta a Nemzetközi Munkássakk
Szövetségnek azt a döntését, hogy a munkássakkozók ne vegyenek részt burzsoá rendezvényeken,
ne játsszanak polgári bajnokokkal. És ezzel lassan,
de biztosan véget is ért a munkássakk mozgalom, a
háború után már sem Magyarországon, sem máshol nem támasztották fel ezt a hagyományt.

magát az elvhez, hogy a sakkot nem gyalogra, hanem mattra játsszák, de valahogy nem tűnik átütőnek a támadása, a
gyalogok meg fogynak...) 25. Va4 Bec8

döntő kellően divatba hozta ezt a megnyitást. 9. Kh1 Vc7
10. a4 Hc6 11. Fe3 Be8 szólna tovább a döntetlenhangulatú alapnóta.) 9. Ff3 Hbd7 10. Kh1 Vc7 11. Ve1 Hc5
12. b3 Fd7 13. Fb2 Bac8 14. e5 He8 15. He4 Hxe4 16.
Fxe4 g6 17. Bf3 Fc6 18. Hxc6 bxc6 19. Bh3 d5 20. Fd3
Va7 21. Ve2 Hc7 (Világos balra néz, a szélső gyalogot
meg kell védeni, de igazából jobbra figyel, a királyszárnyi
támadást készítette elő a vezérlépés is.) 22. f5 exf5 23.
Fxf5 He6 24. Vg4 Vd7 25. Bf1 Kg7 26. Fd3 c5 (Nem
hiába feladványszerző és -fejtő bajnok Boros, a kettős bástyaáldozat befért volna akár az ebben az évben kiadott
100 feladványát bemutató kiadványba is.)

A kicsi, a vaksi és a trükkös
Az 1907-ben született Boros Sándor gyerekként
kezdte a Magyar Munkás Sakk Körben – így aztán végig a „kis Boros” megszólítás dukált neki –,
ott neveltek belőle erős versenyzőt és külföldön is
jegyzett feladványszerzőt. 1927-ben bekerült az
első nemzetközi szereplésén bemutatkozó munkásválogatottba, a berlini tornán a tíztáblás csapatversenyen fiatal korát meghazudtolva a negyedik
táblán harcolt, a feladványfejtő versenyt nagynevű
szovjet és német sakkozók előtt megnyerte. 1930ban, mindössze 23 évesen megjelent feladványa
az Evening Standardben, később német lapokban
rendszeresen közölték, 1936-ban a Munkássakk
feladványrovatának vezetője lett. A Magyar
Sakkélet főszerkesztője, Tóth László 1941-ben egy
külön kiadványt szentelt legjobb játszmáinak és
feladványainak. 1944-ben a nácik elhurcolták és
megölték. Az 1950-es években rendszeresen tartottak Boros-emlékversenyeket, így halála után is
a magyar sakkélet része maradt.
Boros Sándor – Szabó László
Budapest, 1937
Szicilíai védelem (B83)
1. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 Hf6 5. Hc3 e6
6. Fe2 Fe7 7. O–O O–O 8. f4 a6 (A nyolcvanas években
ez az állás ipari mennyiségben fordult elő, köszönhetően
annak, hogy az 1985-ös Karpov-Kaszparov világbajnoki
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boros sándor 1937-ben kiadott feladványgyűjteménye

27. Bxh7+ Kxh7 28. Bxf7+
1-0
Az 1911-ben született Tipary Lajos a Könyvkötő
Munkások Sakk Körében kezdett el játszani.
Tipikus munkássakkozónak mondhatjuk abból a
szempontból, hogy elméleti felkészültségének korlátoltságát mérhetetlen szívóssággal kompenzálta.
Összesen három megnyitásra szűkítette le a megnyitási repertoárját: a Caro-Kann, a skandináv és a
szláv védelem érdekelte, ha tehette, világossal és sötéttel is ezekbe az irányokba terelte a partit. Viszont
a középjátékot és különösen a végjátékot nagyon
szerette, általában két királyig nyúzta a döntetleneket is. Ő nyerte az első, 1932-es egyéni munkás
bajnokságot, a negyvenes években rendszeresen
végzett a nemzeti bajnokságon dobogón, így nem
meglepő módon a háború után a válogatottba is

bekerült, ahol pl. az 1949-es Budapest-Moszkva
összecsapáson, élete formájában komoly meglepetéseket okozott a szovjet nagymestereknek is.
Ő maga sosem érte el még a nemzetközi mesteri
címet sem, elsősorban az elméleti korlátai miatt, ettől még a Spartacus csapatának éltáblása és edzője
tudott lenni. Bár látása egyre romlott, szódásszifon
szemüvegében egészen 1973-as haláláig minden
évadban rendületlenül küzdött a csapatbajnokikon.
A sakkon kívül minden más szellemi játék is érdekelte, nyaranta a Római-parton keveredett végtelen
sakk-, bridzs- és rejtvényfejtő csatákba. 1957-ben
megjelent 100 oldal fejtörő című rejtvénykötete.
Tipary Lajos – Vlagyimir Szimagin
Budapest, 1949
Félszláv védelem (D49)
1. d4 d5 2. Hf3 c6 3. e3 Hf6 4. c4 e6 5. Hc3 Hbd7
6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11.
Hxb5 axb5 12. exf6 Vb6 13. fxg7 Fxg7 14. Ve2 Fb7 15.
Fxb5 Vd6 (Van annak előnye is, ha valaki csak a (fél)szláv
megnyitást szereti: abban nem tudják meglepni. Tipary
máris összeszedett egy gyalogelőnyt.) 16. O–O O–O 17.
Fd2 e5 18. Hg5 Hf6 19. Fd3 e4 20. Hxe4 Hxe4 21. Fxe4
Bfe8 22. f3 d3 23. Vd1 Bab8 24. Kh1 Fa6 (Szimagin tartja

26. Ff4 Vxf4 (Nem volt muszáj ütni, 26. ... Bb4 27.
Va5 Vb6 28. Vf5 Vg6 után sem áll jól sötét, de legalább
megmaradt volna a vezére.) 27. Fxh7+ Kxh7 28. Vxf4
Bxb2 29. Vxf7 Bc6 30. Bab1 Bxb1 31. Bxb1 d2 32. Vf5+
Bg6 33. h4 Kh6 34. Vf4+ Kh7 35. Vxd2 Fc8 36. Vd3
Kh6 37. Vd2+ Kh7 38. Vc2 (Miután a minimális ellenesélyeket nyújtó d gyalog is elesett, nincs értelme folytatni.)
1–0
Méghogy a sakkozók unalmasak! Szedlacsek
Lajos a legjobb ellenpélda, a róla szóló legendákból,
sztorikból, bűnügyi újságcikkekből (!) egy igazán izgalmas életút rajzolódik ki. Az MMSK-ban tanult meg
sakkozni, 1931-ben már arról írt a Népszava, hogy a
Szabók Sakk Körében szimultánt ad a fiatal, 21 éves
játékos, akinek pályafutását majd nyomon követik.
Nem tudhatták, hogy Szedlacsek a munkássakk fegyelmezett világából hamarosan átnyergel a kávéházi,
pénzszerzési lehetőségeket is magában rejtő „fertőbe”.
Lindner László visszaemlékezéseiből tudjuk,
hogy a Ceylon kávéház volt a sakkalvilág gyűjtőhelye, és annak bajnoka Szedlacsek. „Egyszer megjelent egy ismeretlen kibic a Városmajor padjainál, és
minduntalan beleszólt a partikba, jobbára szamárságokat mondott. Ez persze bosszantott minket, és
kihívtuk játszani. Az illető erre csak pénzben volt
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hajlandó. Noha ez nem volt szokás nálunk, ráálltunk. Először nyertünk kisebb összegeket, azután
elkezdtünk veszíteni. A mérleg végül erősen negatív lett a magam és padtársaim számára. Észre kellett vennünk, hogy erős sakkozóval van dolgunk,
s utóbb ki is derült, hogy ellenfelünk – aki persze
egy idő után nem jelentkezett többé – nem volt más,
mint Szedlacsek Lajos későbbi mester, a Ceylon
egyik bajnoka. E kávéházban a trükkök egész tárházát alkalmazták, amelyeknek további sorolását
mellőzöm.” (Milyen kár! – KV).
A háború utáni világot nehezen viselte, megélhetésre is nehezen futotta, így újból „trükkökhöz”
folyamodott. Az 1948. januári Világban jelent meg
egy fura cikk erről a bűnügyi rovatban: „Szedlacsek
Nagy nevű barátjával húsz alkalommal hentesüzletbe ment be vásárolni. Ahol feketén mérték a húst,
rendőrnek adta ki magát, és menten megbírságolta
a drágító henteseket. Azok persze rémületükben
boldogan fizettek, néha ötszáz forintot is, hogy a
feljelentést megússzák. Az ilyen gyöngyélet természetesen előbb-utóbb sitibe vezet, Szedlacsek is
rövid idő alatt a Markóban találta magát.” Az újságíró a pere során beszámíthatatlannak mutatkozó
Szedlacseket a sakkozásról is kérdezte, egy komoly
irodalmi mű vázlata jelent meg a válaszban: „A cellatársaim nem tudnak vakon sakkozni. A poloskákat tanítottam hát meg, de mindig megvertem őket.
Megunták, és elszöktek a cellámból.”
Pedig amikor tudott és akart a sakkra koncentrálni, szép eredményeket ért el, 1955-ben például
megnyerte a budapesti schnell bajnokságot az akkori
magyar sakkozás elitje előtt. 1956 után Clevelandbe
költözött, bekapcsolódott Ohio sakkéletébe: 1958ban majdnem megnyerte a clevelandi egyéni bajnokságot, csak éppen egy magyar sakkozó, bizonyos
Benkő Pál megelőzte. Az amerikai nyílt bajnokságon
mindig elindult, a fiatal amerikai sakkozókat rendszeresen meglepte otthonról hozott kombinatív játékával. 54 évesen, 1964-ben hunyt el.
Szedlacsek Lajos – Milton Otteson
US Open, 1958
Félszláv megnyitás (D02)
1. d4 d5 2. Hf3 Ff5 3. c4 c6 4. Hc3 e6 5. g3 Hd7 6.
Hd2 Hgf6 7. Fg2 Fe7 8. O–O c5 9. cxd5 cxd4 10. Hb5
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Vb6 11. dxe6 Fxe6 12. a4 Bd8 13. Vc2 O–O 14. Hc4
Vc5 (Otteson túl pedánsan játszik: Minnesota ifjú bajnoka, aki az előző évben aratta élete legnagyobb győzelmét az akkor még gyerek, de már zseniális Bobby Fisher
ellen, nem hajlandó szamárfület hajtogatni a tábla sarkára, pedig most az lett volna a jó megoldás. 14. ... Fxc4 15.
Vxc4 15. a6, és most nem mehet Hxd4 16. He5 miatt.)
15. b3 Hd5 16. Fa3 Hb4 17. Fxb4 Vxb4 18. Hxd4 Hc5
(Szedlacsek le is csapott a pontatlanságra, begyűjtötte a
gyalogot.) 19. Hxe6 fxe6 20. Bab1 Ff6 21. Ff3 b5 22.
axb5 Vxb5 23. b4 Hd7 24. Va2 Hb6 25. He3 Vd7 26.
Fg4 (Hirtelen sötét e gyalogja és vele együtt az egész állás
ramaty helyzetbe került.) 26. ... Bde8 27. Bbd1 Vf7 28.
Bd6 Kh8 29. Bxe6 Fd4
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H a jl ik Gá b or: Bridz sn a p tá r 2019

A Bridzs-barátok Klubja évek óta megjelenteti a
bridzsnaptárt. Az idei évben nem jelenik meg a
naptár nyomtatott formában, de továbbra is szeretnénk érdekes leosztásokról beszámolni. Az egyesület honlapján, az éves naptárban minden hónapban
2–2 leosztást elemzünk. A partikat az elmúlt év versenyeiről válogattuk, kiegészítve egy-két partival,
amik kimaradtak a naptárból.
Ha kedvük van, a honlapon olvashatják a további elemzéseket az alábbi linken:
bridzs-barat.hu/egyeb/versenynaptar-2019
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illusztrációk: perlitzy géza

30. Bxe8 Vxe8 (Sötét még megpróbálkozik a lehetetlennel, ellentámadást indít az f gyalog és világos király
állása ellen, de világos egy elegáns cserekényszerítéssel
eloltja az ellentüzeket.) 31. Hf5 Fc3 32. Vxa7 Ve4 33.
Vxb6 Vxg4 34. He3 Ve4 35. b5 Fd4 36. Vd6 Be8 37.
Vc6 Ve5 38. Hf5 Fc5 39. e3 Be6 40. Vc8+ Be8 41. Vd7
Bf8 42. Hd4 Bf6 43. b6 h5 44. b7 h4 45. He6 (Persze, itt
már minden nyert volna, de egy különösen szép lépéssel
fejezi be Szedlacsek a partit.) 45. ... Bxe6 46. b8V Vxb8
47. Vxe6 (Otteson nem várta meg, amíg a gyalogokhoz
minőséghátrány is társult volna, feladta.)
1–0
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Kelet a treff dámával indul. Tervünk, hogy
ütünk négy adut, öt pikket és egy kárót. Ezt egyetlen dolog veszélyeztetheti, ha ki kell adnunk két
adut. Hogyan tudunk ez ellen védekezni? Aduban
kell biztonsági játékot választanunk.

Nyugat átüti az indulást a királlyal, és kis pikket hív. Nem szabad lehívni az adu ászt. A legjobb,
ha a pikket a kezünkben ütjük az ásszal, majd a
kőr tízest hívjuk. Ha Kelet kis adut ad, mi is kis
adut teszünk az asztalról. Üthet Nyugat a bubival,
de utána a király beesik az ászba, és csak egy kőrt
kell kiadnunk. Ha Kelet figurát tesz a kőr tízesre,
azt megütjük az ásszal, és csak egy adut fogunk
kiadni. Ha pedig Kelet kimutatna a kőr tízesre, beütnénk az ásszal, és utána kis kőrt hívnánk a dáma
felé. Így is csak egy adut tudna ütni az ellenfél.

D76
AKB9

T32

Ny

K

B2

8754
D6
DT 76 4 3

D

A87
A
AB987
A985

Licit:

Ny

É

K

D

p
p
vége

1
2

p
p

1
2
3sz

Nyugat a pikk hármassal indul. Valószínűleg
négy vagy öt pikkje van egy figurával.
Az indulásba kis pikket teszünk, és Kelet kilencesét megütjük az ásszal. Ha szerencsénk van, sokat
tudunk ütni. Üthetünk öt kárót, három pikket, két
kőrt és két treffet. Ehhez szükségünk van a káró és
a pikk impasszra és a kedvező elosztásra káróban.
Kis kárót hívunk a királyhoz, majd káróval folytatjuk. Kelet a dámát teszi, amit megütünk az ásszal.
Az első impassz sikerült. A következő lépés, hogy
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eltüntessük a blokkoló figurákat (treffet és kőrt),
hogy ütéseinket le tudjuk hívni. Kis treffet hívunk
a királyhoz, majd kis kőrt az ászhoz. Kipróbálhatjuk
a pikk impasszt is. Kis pikket hívunk a bubihoz,
ütünk vele (Kelet treffet dob). A tervünk sikerült, tizenkét ütésnél tartunk. Ne elégedjünk meg ennyivel
– akár tizenhármat is üthetünk, ha Nyugatnál van a
kőr dáma a sok pikk mellett. Lehívjuk a kőr királyt
(treffet dobunk), majd a káró bubival kézbe megyünk, és lehívjuk maradék ütéseinket, két kárót és
a treff ászt. A treff ász lehívása után egy treff és egy
pikk marad a kezünkben. Mit tartunk az asztalon?
Azt még nem tudjuk, megvárjuk, hogy mit dob
Nyugat. Ha eldobja a kőr dámát, az asztali kis pikk
től válunk meg, és utolsó két lapunk magas lesz.
Ha nem dobja el a kőr dámát, akkor a kőr bubink
feleslegessé válik, azt eldobhatjuk. Reméljük, hogy
tudunk még ütni két pikket.
Azzal, hogy alaposan megterveztük a játékunkat (felmértük, melyik két impasszra van szükségünk, és időben deblokkoltuk a treff és a kőr figurákat), ütéseink lehívására automatikusan előállt
egy beszorítási lehetőség. Nem kellett semmilyen
kockázatot vállalnunk, és nem kellett az ellenfél
elosztását pontosan kiszámolnunk. Csak arra kellett figyelnünk, hogy magas lett-e a kőr bubink.
Ha nem, megtartottuk kis pikkünket, és ütöttünk
tizenhármat.
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Dél a treff tízessel indul. Kezdhetjük tervezni a játékot. Minden színben kiadhatunk egyet.
Ki fogunk adni egy adut, egy kőrt, és a minorokban is kiadhatunk egyet-egyet, ha nem ülnek az
impasszok.
Az indulásba a dámát tesszük, Észak üt a királlyal.
A kőr bubival folytatja. Nincs jobb ötletünk, a hármast
tesszük, üt Dél a királlyal, majd a kőr kilencest hívja.
Ütünk az ásszal. Kezdhetünk aduzni? Még várjunk
vele! Nem mindegy, hogy melyik ellenfélnél van a harmadik adu figura. Ha Északnál, előállhat olyan helyzet, hogy akkor adjuk ki neki aduban az ütést, amikor
kénytelen lesz belehívni az asztali káró villánkba. Így
lehet, hogy nem kell kárót kiadnunk, még akkor sem,
ha nem ül az impassz. Tehát előbb lehívjuk a treff ászt,
a pikk királyt és az ászt. A treff bubi következik, a káró
ásszal asztalra megyünk, és a kőr dáma lehívása után
aduval kiadjuk az ütést. Ahogy reméltük, Észak üt a
dámával, és nincs jó hívása. Választhat, hogy kárót
hív-e az asztali király-bubi villába, vagy dob-lop hívásra szabadulunk meg káró vesztőnktől.
Egy kis képzelőerővel és a lapok kedvező fekvésével elértük, hogy Észak végállásba került, és nem
volt szükségünk a káró impasszra.
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4sz: ászkérdés
5 : 2 kulcslap (ász + pikk király)
Kelet káró négyes indulását megütjük az ásszal
(beesik a királyunk). Van öt adu, négy treff, egy
káró és egy kőr ütésünk. Már csak egy ütés hiányzik a teljesítéshez. Ha szerencsénk van, legalább az
egyik kőr figura Keletnél lesz, és az ász-dáma-tízből ütünk kettőt (kettős impassz). Ez 75%-os esély.
Van olyan játék, amire biztos a teljesítés.
A káró ász után háromszor adut hívunk. Utána
lehívjuk treff ütéseinket, a kezünkben befejezve.
Végül megszerezzük a hiányzó kőr ütést. Kis kőrt
hívunk a dámához. Nyugat üt a királlyal, de csak
kőrt vagy kárót tud hívni. A káró dob-lop, amire eldobjuk vesztő kőrünket. A kőr hívással pedig ütést
ad, megütteti az asztali tízest.
Nem volt szerencsénk, hogy összeütöttek káró
figuráink, de aduzás után Nyugatot végállásba tudtuk hozni – kénytelen volt megadni a tizenkettedik
ütést.
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Aquincum

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó
kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Papp Jánost kértük fel.

Aranyhegy
Belső-Óbuda
Békásmegyer
Békásmegyer-Ófalu

földrajzi hely

A Pilisben a Kis-kevély kilátópontja.

Víz

A Tisza-tó. Megkerülve bringával!

Évszak

A tavasz.

Étterem

A filmgyári „Mákvirág”.

Étel

A Tejfölös Csirke Nokedlival. (Így, csupa nagybetűvel!).

Ital

A facsart narancslé.

Szín

A piros.

Növény

A kéküstökű csormolya. Szerény vadvirág, de tele színnel és ellentmondással.

Állat

A pulikutya.

Színész / színésznő

Pokorny Lia, Alföldi Róbert.

Intézmény

A Centrál Színház.

Film / rendező

Nemes Jeles László: Saul fia.

Író-költő / könyv

Horváth Péter: Bogárvérrel.

Sport / sportoló

A futball. Messi, aztán Messi és végül Messi.

Képzőművész / műalkotás

A Szamothrakéi Niké.

Rómaifürdő

Zenész / műalkotás

Gershwin: Kék rapszódia.

Római-part

Tudós / tudomány

A filozófia. Platón.

Piac

Az óbudai piac, a Flórián mögött.

Kávézó

Az Esernyős Óbudán.

Filmsorozat

Nekem csak a szinkronizálásukra van időm.

Idézet

„A csúcsokért vívott küzdelem maga is betöltheti az ember szívét. Boldognak
kell elképzelnünk Sziszüphoszt.” (Albert Camus)

Szólás, közmondás

Minden legyőzött holtponttal egy-egy lépést hátrál a Halál. (Ezt én magam
kreáltam.)

Csillaghegy
Csúcshegy
Filatorigát
Hármashatárhegy
Kaszásdűlő
Mátyáshegy
Mocsárosdűlő
Óbudai-sziget
Remetehegy

Solymárvölgy
Táborhegy
Testvérhegy
Törökkő
Újlak
Ürömhegy
143
kedvenc

ÜDVÖZL E T ÓBUDÁRÓL!

