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Még nem jártam
Óbudán, amikor a vidéki kamasz önbizalmával már azt hittem,
jól ismerem. Ismertem
is, komoly forrásokból: Krúdy írásaiból
és persze a népszerű
„Jöjjön ki Óbudára!”
kezdetű dal szövegéből. Ódon házak és
belső udvarok látomása, szorgalmas iparosok és szőlőművesek békés élete bontakozott ki
képzeletemben. Óbuda is ilyesféle hely lehet, gondoltam Vác elhagyatott, kis utcáin bolyongva. Tudtam, hogy Krúdy utolsó éveit Óbudán töltötte, Szomory Dezső hat évig élt a Lajos utca 5.-ben (nyilván
azért – vélekedtem –, mert színdarabot írt II. Lajos
királyról), és a Tímár utcában, majd a Beszterce utcában lakott Gelléri Andor Endre, akinek történetei
többnyire a téglagyár és a Kiscelli kastély környékén játszódnak.
Már Budapesten tanultam, amikor eljutottam
Óbudára. Egyik csoporttársunk javaslatára a félévzáró vacsorát és a vele járó ivászatot a Kerék vendéglőben tartottuk. A címet némi kétségbeesett
keresgélés után találtam meg a lakótelepi tömbök
között. Azt hiszem, a hely szellemének megfelelően túrós csuszát rendeltem, nem volt rossz, de nem
volt hangulata. Kiábrándulásom csak fokozódott,
amikor később azt olvastam, hogy Szomory már
pályája hanyatló korszakában, kissé megrokkanva,
kényszerből költözött a Lajos utcába. Krúdy hagyatékát hivatásszerűen kutatva, a felszólító levelek árnyékában már nem tűnt olyan regényesnek óbudai
lakása a Margitsziget után. Be kellett látnom, hogy
Gelléri sem a kalandos színtér kedvéért festette
alakjai mögé Óbuda díszletét, hanem a szegénység
tapasztalata miatt. Megtudtam, hogy az Óbudáról
remek esszét író Halász Gábor, a kiváló kritikus
gyermekkorától hű volt a Selmeci utca 25.-ös számú

házhoz, ott is kapta meg a behívót 1944-ben munkaszolgálatra, ahonnan nem tért vissza. Óbuda
romantikája szertefoszlott, maradt a panelházak
romantikátlansága. Nem akartam többé Óbudára
menni, sem jó túrós csuszára, sem azért, hogy bármilyen kerthelyiségben igyak valamit. Hallottam
ugyan az Óbudai Társaskör zenei kínálatának különlegességeiről, de lemondtam róluk azzal az indokkal, hogy nem érdekel a lakótelepi művelődés,
és egyébként is messze van.
Így telt el jó két évtized. 1998 tavaszára elkészült
Krúdy viharos korszakáról szóló pódiumjátékom, a
Szerelmi levelező. Valamelyik előadást látta Merényi
Judit, a Társaskör akkori igazgatónője, és leültünk
beszélgetni. Ekkor kezdődött az a másfél évtizedes,
szinte szakadatlan munkakapcsolatunk, amelynek
eredményeként egy időre házi szerző lettem. Ekkor
változott meg a véleményem a mai Óbudáról. A Társaskör épületében és kertjében, a Kéhli vendéglő és
Krúdy lakása között megtaláltam azt a varázslatos
világot, amelyről mindig is képzelegtem, és amelyet
az igazgatónő a paneltengerből kiemelkedő szigetnek nevezett, a zene és az irodalom szigetének.
Rájöttem, hogy megvan még a régi Óbuda, és nem
csak a fakuló emlékekben, a nosztalgiában. Legfontosabb eleme, a tevékeny, alkotó életmód és a polgármesterek kultúraszeretete mégiscsak megmaradt.
A Társaskör és a Fő tér környéke korszerű elrendezésben, felújítva is őrzi a régi Óbuda hangulatát.
Miután az Óbudai Múzeum munkatársaival is
megismerkedtem, sőt könyvheti programokon szerepeltem, annyira otthon éreztem magam, hogy kijelentettem, nyugdíjas koromra ide költözöm, itt
fogom befejezni az életemet. A kedves muzeológusok méltányolták az ajánlatot, még biztattak is,
hogy települjek csak Óbudára, nem fogom megbánni. Biztosítottak arról, hogy felvesznek a kiállítási
tárgyak állományába, kapok leltári számot, jó helyem lesz a relikviák között. Ezt a lehetőséget azóta
is fontolgatom, az idő egyre közeleg.

Fráter Zoltán
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Új hangversenyzongorával büszkélkedhet az
Óbudai Társaskör. Mi indokolta a megújulást?

hallgass!

HANGVERSENYZONGORA, KAMARAZENE, IRODALOM, SZALONKULTÚRA
Beszélgetés Mácsai János zenetörténésszel

Az Óbudai Társaskör legújabb büszkesége egy Steinway hangversenyzongora, ami már el is foglalta az őt megillető
helyet a nagyteremben. Mácsai János zenetörténésszel, aki a hangszer restaurálását is végezte, a felújítás munkafolyamatairól és az új hangszer nyújtotta zenei lehetőségekről is beszélgettünk.

Néhány hónapja már, hogy egy koncert keretében
felavathattuk az Óbudai Társaskör új hangszerét,
ami a jövőben, úgy gondolom, még jobban felpezsdíti majd az egyébként is mozgalmas koncertéletet.
A Társaskörben a megnyitás óta volt egy kisebb
zongora, ami az elmúlt években már nem tette lehetővé, hogy a közönség igényeinek megfelelő koncerteket szólaltassanak meg rajta. Minden zongora
életében eljön az idő, amikor bizonyos karbantartásokat kell végezni, húrokat és mozgó alkatrészeket cserélni vagy javítani. Például a Steinway gyár
szerint öt-hat évenként kellene újrahúrozni egy
hangszert, hiszen természetes folyamat, hogy a
húrozat elöregszik, és a mozgó alkatrészek elkopnak. A gyakorlatban azért nem kell ennyire sűrűn
ilyen nagy munkát csinálni. A szerencse az, hogy
egy zongora életében három-négy olyan felújítást
is el lehet végezni, ami gyakorlatilag az eredeti
állapotba állítja vissza a hangszert. A világ nagy
koncerttermei nem használnak 25 évnél idősebb
hangszert, de mint említettem, az élettartam ennek
a többszöröse is lehet. Ha megfelelő állapotban van
a hangszer, a kora nem megy a műélvezet rovására.
Ezek szerint valóban megéri a felújítás.
A ma használatos hangszerek valójában az 1880as évek óta nem változtak, az alkatrészek szinte
milliméterre megegyeznek, emiatt megéri felújítani őket, legalábbis egy darabig. Ez erősen függ
a hangszer előtörténetétől. A munka több hónapot
vesz igénybe, és költséges lehet, de az új hangszerek
árai is sokszor a felújítás mellett szólnak. A nagy
koncertzongorák ára nagyjából 40–50 millió forint,
lényegében minden jó márkánál egyformán, hiszen
a gyárak nagyítóval figyelik egymás árképzését.
Vannak kísérletek új zongoraépítési irányok kifejlesztésére, de ezek még nem kiforrott kezdeményezések. A zongorák árait nem is mondhatjuk irreálisnak, ha meggondoljuk, hogy egy jobb fuvola is
lehet 10 millió forint.

Fotók: Riskó Gáspár

Milyen munkafolyamatok, alapanyagok és szakértelem rejtőzik a magas árak mögött?

Egy zongorához – úgy illik – legalább negyven évig
szárított fát használnak, a jobb gyárak így is tesznek.
A Steinway gyár saját fatelepén gondosan tárolja en�nyi ideig a faanyagot – el lehet képzelni, hogy milyen
költségei vannak adott esetben két futballpályányi
faanyag rendszeres mozgatásának. De más költséges
részei is vannak egy zongorának, pl. az öntvények,
amelyek tökéletes megformálása nagyon nehéz.
A fémek a szilárdulás során még deformálódnak,
nehéz kiszámítani, hogy miként. Ami biztos, hogy
egy hibás méret, akár néhány tizedmilliméter is végzetes lehet a végeredményt tekintve. A hangszert
kézi munkával állítják össze igen hosszasan, ezután
egy évig pihentetni kell, aztán megint elővenni, bejátszani (ehhez gépek is vannak), majd ismét beszabályozni, és csak ezután lehet bemutatni. Ezeket a
műveleteket minden jobb márka így csinálja.
Mit lehet tudni a Társaskör új hangszeréről?
Meddig tartottak a munkálatok?
Óbuda új szerzeményét nagyjából fél évig tartott
felújítani. Meglehetősen speciális munkáról volt
szó, azt mondhatom, 15 év gyakorlat nélkül el sem
mertük volna vállalni. „Sajnos” már a duplája is
rendelkezésre áll. A 2,75 m hosszúságú Steinway
D-modellnél a javítást szinte teljes körűen el kellett
végezni, felújítani a mechanikát, azaz kicserélni a
kalapácsokat, a filceket, a bőröket, tehát a kopó alkatrészeket, majd kijavítani a rezonáns apró repedéseit, tőkét cserélni, újra húrozni, fényezni és a többi.
A végén pedig két hónapig csak szabályozni, és a
hangját beállítani. De mindez nem lett volna lehetséges a munkatársaim nélkül, és hadd ne burkoljam
őket névtelenségbe: Bősz Tibor, Ferenczy Csaba,
Magyar Mihály, Unger Attila szakmaszeretete nélkül mindez és a többi tevékenységünk sem menne.
A hangszert és a munkálatokat az önkormányzat
finanszírozta, ami nagyon örvendetes döntés volt,
hiszen a Társaskörben a világ legjobb művészei fordulnak meg, csak hogy a korábbiak közül néhányat
említsek: Schiff András, Isaac Stern, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar és még sokáig lehetne sorolni.
Munkájának gyümölcsét ön is élvezheti majd,
hiszen számtalan műsort készít ezen a koncerthelyszínen.
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Kettős életet élek, hiszen részben zenetörténész vagyok, műsorokat vezetek, oktatok az egyetemen, és
mellette működtetem a felújító műhelyt. A Társaskör
programjaiban szinte az indulás óta részt veszek, legyen szó zenéről vagy irodalomról. Itt beszélgethettem húsz éve Balassa Péterrel, vagy életének utolsó
hónapjaiban kétszer is Esterházy Péterrel, hogy csak
két nem zenész nevet említsek. Régebben sok TVés rádióműsort készítettünk itt, az utóbbi években
pedig a magyarázó programokból van több. Nagy
sikernek örvend a szalonhangulatot idéző sorozatunk, amelynek vezetésébe ebben a szezonban kapcsolódott be Farkas Zoltán kollégám is.
Hogyan épül fel ez a délutáni, esti beszélgetésekből
álló sorozat?
A Társaskör élen jár az összművészeti produkciók
létrehozásában. Sorozatunkkal a kamarazene hagyományos légkörét, a szalonhangulatot és -kultúrát szeretnénk felidézni. A témát rendszerint a
fellépő zenészek repertoárja, a műsoruk határozza
meg, de természetesen aktualitásokra, évfordulókra is reflektálunk. Így készítettünk másfél éve például az ’56-os forradalom köré épített estet is, ami
nagy örömünkre szép siker volt.
Gyakran kerül szóba a koncertlátogatók elöregedése. Önnek mik a tapasztalatai?
Gyermekkoromban is mindig azt hallottuk, hogy
elöregedett a közönség, ki fog halni a publikum, de
hát egyszer csak azon kapom magam, hogy már én
vagyok az, akiről ezt mondják a mai fiatalok. Ezek
szerint ez mindig így volt, tehát a mostani koncertre
járó fiatalok is lesznek egyszer idősek, és remélhetőleg akkor is járni fognak. Szerintem mindig belenő
ebbe a következő generáció. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy hazánkban a koncerthelyek száma
az elmúlt évtizedekben megsokszorozódott, és azt
látom, hogy meg lehet tölteni a termeket, ha nem
is feltétlenül könnyen. Manapság Budapesten néha
inkább az a probléma, hogy nem tudom, mit válas�szak, ha koncertre akarok menni. Sokszor járok külföldön, és az a tapasztalatom, hogy Bécsben, Berlinben, Londonban sem nagyobb a kínálat, vagy ott van
például New York, ami ötször akkora közönséget je-
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lent, mint Budapest, és jó, ha feleannyi koncert van
ugyanazon az estén, mint itt. Ismerek egy csapatot,
akik New Yorkban végeznek koncerthangolásokat,
és kevesebb feladatuk van, mint nekünk. Nálunk
az említett városokhoz képest még nem drágák a jegyek, de ha még olcsóbbak lennének, biztos vagyok
benne, hogy kétszer ekkora lenne a kereslet. Egyszóval nagyon jó a kínálat nálunk.
Ezek szerint a fiatalokban is ugyanúgy megvan az
igény a komolyzene iránt.
Van egy vékony réteg, amelyben igen. Nem akarom azt mondani, hogy műveletlenek a mai fiatalok, csak másban tájékozottak. Sokszor előfordul,
hogy tanítás alkalmával az én generációm körében
közismert neveket említek, de ezek nem mondanak
számukra semmit. Fel kell ismernünk, hogy más a
műveltségi kódkészlet, ami egyébként fordítva is
igaz. Mások az eszközök, a kifejezések is. Ha bizonyos korszakok, nevek nem jelentenek semmit egy
fiatalnak, az nem feltétlenül az ő hibája. Más a kor,
ami abból is látszik, hogy nekem inkább nehezemre
esik kinyitni a spotify-t, mint a Grove-lexikont. De
mások a szükséges tanítási módszerek is, mint 3–4
évtizeddel ezelőtt. Például célszerű folyamatosan
vetíteni ahhoz, hogy lekössem egy nagyobb hallgatóság figyelmét. Egy-egy képpel vagy bejátszással
ez még így is csak legfeljebb két-három perc erejéig
lehetséges. Amikor én tanultam, csak hanglemezeket vagy magnókazettát lehetett hallgatni, és nagyon sok mindenről még nem is volt felvétel. Vagyis ahhoz, hogy megvizsgáljunk egy ismeretlenebb
darabot, valamennyire kellett tudni zongorázni.
Napjainkban ezt mind kiváltják a felvételek.

kis érzéket is kíván ez a munka. Rendszeresen jönnek hozzánk tanulók, elvégzik az iskolát, de hamar
feladják, amikor szembesülnek a nehézségekkel.
A mostani helyzet nem sok jót ígér, hiszen az előbbiek miatt erős hiány van az utánpótlásból. Egy zongorahangolónak nemcsak abból áll a munkája, hogy
felhangolja a zongorát, hanem abból, hogy folyamatosan jelen van a próbákon és a koncerteken, adott
esetben két-három nyelven próbálja a művészek igényeit figyelembe venni, és a koncertek előtti drukkjukat valahogy semlegesíteni. Nagy a felelősségünk,
hiszen visszafordíthatatlan következménye van, ha
mondjuk beragad egy hang játék közben. Ilyenkor
leáll a koncert. És még rizikót is vállalnunk kell,
mert az apró baleseteket nem lehet előre látni. Velem
is előfordult már, hogy a koncert első felében – gondos karbantartás ide vagy oda – nyikorogni kezdett
a zongorapedál. A szünetben megszüntettem a han-

got, majd a második részben újra előjött. Ez kiszámíthatatlan. Olykor előfordul, hogy leszakad egy
húr, és ha szerencsétlen helyen, akkor szintén leáll a
koncert, be kell menni, tenni kell vele valamit. Még a
próba előtt, kora reggel elő kell készíteni a zongorát,
majd a szólista kéréseinek megfelelően változtatni,
például egyes hangokat puhítani. Este, a koncert
előtt újra át kell nézni, olykor ismét fel kell hangolni,
majd pedig, ahogy már említettem, a koncert ideje
alatt elérhetőnek kell lenni. Szép feladat, de mindez
teljes, ráadásul hozzáértő és rutinos embert kíván.
Ebből bizony egyre kevesebb van.
Fel tud eleveníteni néhány hangszert, amelyek
igazi kuriózumként kerültek a műhelyébe?
Nagyon sok ilyen van, hiszen múzeumoknak is
restaurálunk, és gyakran kerül egyedi hangszer

Mennyire lehet vonzó feladat egy fiatal számára
a hangszerjavítás, a restaurálás vagy akár a zongorahangolás?
Erre nem lehet kapacitálni senkit, azt hiszem, ehhez szerelem kell. Nem panasz, csak észrevétel,
hogy a mi munkánk általában kevéssé megbecsült.
Ritka, hogy egy muzsikus igazi partnernek tekinti
a hangszerészt, de azért szerencsére előfordul. És
hát anyagilag is vannak könnyebb pályák, hiszen
sok tanulást, gyakorlást, kitartást, precizitást és egy
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a kezünk közé. Sosem felejtem el például, amikor
megérkezett hozzánk Bartók Bösendorfere. De dolgoztunk már XVIII. századi londoni zongorával is;
fantasztikus belegondolni, hogy akár még Haydn is
játszhatott rajta, hiszen éppen az adott zongoragyár
szomszédságában lakott. Volt szerencsénk a híres
Beethoven-féle Broadwood zongorához, Mozart úti
klavikordjához, vagy ahhoz a csembalóhoz, amit
II. József még gyermekkorában használt. De meg-
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fordult nálunk sok-sok hangszer a XIX. századból
is, javítottuk például Liszt Ferenc több hangszerét.
A kortárs művészek hangszereivel is foglalkozunk,
többek között Jandó Jenő, Ránki Dezső zongoráival,
de sajnos egyre több az olyan nagy művész, akikkel
már csak az emlékeimben lehet napi kapcsolatom,
mint Fischer Annie vagy Kocsis Zoltán.

UR MÁTÉ

Mindig idegenkedtem a kultuszoktól. Kamaszkorom vége felé (akkor még nem is olyan idős)
lelkész-barátomtól azt tanultam, hogy dicsőítés és
hála egyedül Jézus Krisztusnak járna, de ő nem tart
rá igényt. Hogy is várhatná el azt halandó, esendő
ember, politikus, sportoló, művész? Ha teljesítményével kivívja a köztiszteletet, rendben van, de ha
szentként, megváltóként repítik egekbe, vagy netán
bevezetik az illető kötelező tiszteletét, magát a közhasznú eredményt fokozzák le.
Sok jelentős teljesítmény kétségkívül megérdemli a köztiszteletet, s hogy csak az irodalomnál
maradjunk, a hazai literatúra óriásai nem fakuló fényben tündökölhetnek ma is, Balassi Bálint,
Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János,
Vajda János, Ady Endre, József Attila, Kassák Lajos
– és sorolhatnám tovább. A prózaírókra kevesebb
reflektor irányul, de ki vitatná Jókai Mór, Kemény
Zsigmod, Jósika Miklós, Mikszáth Kálmán, Móricz
Zsigmond vagy éppen Móra Ferenc, Tömörkény
István, Tersánszky Józsi Jenő, Nagy Lajos, Örkény
István nagyságát. Itt is folytathatnánk a felsorolást
több lapon át.
Krúdy Gyula különleges helyet foglal el ezekben a névsorokban. Az új korszakba forduló tizenkilencedik század végének legizgalmasabb,
legtalányosabb, legkönnyebb tollú írójaként a
századelőn s a háborús-forradalmas idők során már sajátos nimbuszt alakított ki magának,
s olyan prózát teremtett, amelyet azóta sem tud
sem követni, sem utánozni, sem a lényegét illető-

leg folytatni senki. Ha valakinek megengedném a
kultuszt, ő lenne az.
Mint nagy nyugat-európai kortársai, ő is az
eltűnt idő nyomába eredt, a felbomló régi európai értékrendben kereste azokat a megőrzésre
érdemes elemeket, az eltűnő világ ködbe vesző
értékeit, amelyek – többnyire csak emlékfoszlányok képében – befolyásolják viselkedésünket az
új világban, segítik kibontakozni barátságainkat,
szerelmeinket, felebarátaink iránti érzelmeinket,
(kritikus) tiszteletünket.
A világ változása óhatatlanul megszabadít
bennünket sok érzelmi-gondolati lomtól, tárgyi
kacattól, s mellettük – akarva vagy akaratlanul –
rengeteg megóvásra méltó emberi érték is veszendőbe megy. Ezek felidézésére, átmentésére, néha-néha megőrzésére alkalmas az a lírai szálakkal
átszőtt, nem egyszer a szabálytalan költemények
magaslataira emelkedő próza, amelynek Krúdy a
nagymestere volt.
Krúdy Gyulát sokan, sok helyütt vallják magukénak hívei, tisztelik őt Nyíregyházán, ahol született,
Szatmárnémetiben és Podolinban, ahol iskolába járt,
Debrecenben és Nagyváradon, ahol újságíróskodott,
Szécsénykovácsiban, ahonnan családja származott,
de életének döntő részét a fővárosban töltötte. Így
joggal mondhatja magáénak Józsefváros, a Belváros,
a Tabán, de – és számunkra ez a legfontosabb – Óbuda is. Mielőtt a fanyalgók beleszólnának, hogy ne
büszkélkedjünk a búcsúzó két év Templom utcai kitérőjével, meg kell jegyeznünk, hogy a Margitsziget,

ahonnan kényszerűségből költözött át ide, ebben az
időben közigazgatásilag Óbudához tartozott, így
joggal számíthatjuk be azokat az éveket is az óbudai
honosság tartamába. De Krúdy akkor is Óbudához
tartozott, amikor a lakásbejelentője nem ide szólt:
törzsasztala volt nem egy vendéglőben, kocsmában,
kávéházban, s valódi és megformált alakjai között itt
érezte magát igazán otthon.
Óbudai hívei a múlt század vége felé, 1982ben határozták el, hogy emlékére irodalmi és
művészeti társaságot hoznak létre. A Zichy-kastély (akkor Óbudai Klubház) adott helyet a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör megalakulásához, s néhány
kitérő után hamar rátaláltak arra a helyre, amelynél hitelesebbet sehol sem lelhettek volna fel:
Kéhli mama vendéglőjére, a Mókus utca patinás
vendéglátóhelyére, ahol Krúdy annak idején
szinte naponta megfordult. A vendéglő akkori tulajdonosa, Cecei-Horváth Tibor, maga is író-emberként lelkesen támogatta a tervet, azonnal tagja
lett a körnek, s családjával együtt áldozatokat is

vállalva segítette az egyre gazdagabb programok
megvalósítását.
A Krúdy Kör nem egyike a hagyományos
asztaltársaságoknak, ahol néhány pohár ital
mellett felidézik a névadót, aztán eldiskurálnak
a világ folyásáról… A Krúdy Kör szándéka szerint alkotó közösségként jött létre, azaz a tagjává,
tiszteletbeli tagjává lett írók, költők, festők, képzőművészek kettős céllal hozták létre. Az egyik
természetesen a Krúdy-örökség gondozása, elevenen tartása volt, a másik pedig az eleven örökség folytatása: a névadó szellemének befogadása
a saját művek világába. Ha végignézzük azoknak
a jeles irodalmi személyiségeknek a névsorát,
akik vállalták ezt a kettős célt, igen tekintélyes
társaságra lelünk. A teljesség igénye nélkül hadd
soroljak fel néhány közismert nevet: Lator László,
Csukás István, Baranyi Ferenc, Bíró András,
Keres Emil, Simonyi Imre és így tovább. Valamennyiükre jellemző az az értékőrző humanizmus, ami a Krúdy-világot átitatja. Akit nem érint

kanizsa József, a krúdy-kör titkára, Cecei-horváth gergely alelnök és király lajos elnök fotó: sánta Balázs

meg a Krúdy-féle nosztalgikus múltidézés, azt
megérinti a sajátos humor, a sohasem durva irónia, vagy az a mikrorealizmus, aminek következetes érvényesítése olyannyira hiányzik sok mai
alkotónknál, vagy azok a motívumok, amelyek a
mágikus realizmust előlegezték meg.
Egy társaság persze sohasem a sztárok gyűjtőhelye, kevésbé ismert, kevésbé szerencsés, rossz
szóval: szürkébb alkotók sora végzi az értékőrző
munka dandárját. Irodalmárok, képző- és iparművészek, zenészek, újságírók hétköznapi munkája járult hozzá ahhoz, hogy mára a Krúdy Kör az
ország egyik legnagyobb művészeti társaságává
lett, amely a székhelyén kívül még két budapesti
intézményben tart havonta összejövetelt, és rendezvényei nemcsak az országhatáron belül, hanem
azokon kívül is viszik Krúdy és Óbuda jó hírét.
Tagjaik, tiszteletbeli tagjaik között neves külföldi
költők, képzőművészek is vannak, s mód van egymás törekvéseinek megismerésére, a termékeny tapasztalatcserére.
Harmincöt év alatt a gyermekből meglett férfi
lesz, az irodalmi-művészeti társaságok életében
ez a kor már-már matuzsáleminek számít. A célok
mellett kell lennie valaminek, ami a tartós együttlétet, a szilárd közösséget garantálja. Ez pedig nem
más, mint a jó vezetés, a hibátlan szervezőmunka.
Két olyan tehetséges szervező került a kör élére,
akik teljes energiájukat a működés zavartalan fenntartására fordítják, nem egyszer saját alkotómunkájuk rovására. Két olyan ember (érdekes, mindketten
zalai származásúak), akiknek a neve immár évtizedek óta összeforrt a kör nevével.
Kanizsa József költőként, gyermekíróként, meseszerzőként közel félszáz kötettel büszkélkedhet.
De életművéhez az legalább úgy hozzá tartozik, hogy
harmincegy éve látja el a Kör titkári feladatait. Ennek
tartalmát úgy lehetne meghatározni, hogy mindenese a társaságnak. Ha kell, pénzt szerez a működéshez,
a könyvkiadáshoz, ha kell, istápolja a belépő új tagokat, szervezi a rendezvényeket, a megemlékezéseket,
a névadó síremlékének rendben tartását, megnyitja a
kiállításokat, tartja a kapcsolatot a vidéki és külhoni
testvérszervezetekkel – hirtelen legyen ennyi elég,
mert még ezer mást is magára vállal.
Ezt a hihetetlen mennyiségű feladatot természetesen nem tudná egyedül ellátni. Kell hozzá

Cecei-Horváth Gergely alelnök, Fenyves Mária
Annunziata rendezvényszervező s a két szakosztályvezető, Tárkányi Imre (vers) és Szénási Sándor
István (próza) munkája, a nélkülözhetetlen pénztáros, Körmendi Jánosné odaadása. És kell természetesen egy elnök is.
Király Lajos költő, műfordító huszonhat éve elnöke a Körnek. Nem szabad azt hinni, hogy munkaköre az értekezletek, közgyűlések levezetésére,
a hivatalos formaságok elintézésére korlátozódik.
Ugyanúgy mindenes ő is, mint a titkár, a Kör minden programja mögött ott az ő áldozatkészsége és
gyakorlati segítsége. Hosszú ideje csodálom, hogy
sikerült a tízezer napi gond megoldása mellett az
utóbbi években a legizgalmasabb teljesítményű
műfordítók közé fejlődnie.
A Krúdy Kör az elmúlt harmincöt esztendőben az óbudai kulturális élet megkerülhetetlen
tényezője lett. Az önkormányzat, a polgármesteri
hivatal s a jelenlegi polgármester, Bús Balázs is
elismeri teljesítményüket, támogatja törekvéseiket. De a legfontosabb az, hogy az igényes óbudai
közönség, a helyi értelmiség nagy része sajátjának érzi a társaságot, tud róla, látogatja nyilvános
összejöveteleit, s ha a Kéhli szalonban – esetleg
a Dzsentri-szobában – akár egy jó korsó sörrel,
akár egy nagyfröccsel köszönti a magyar (és óbudai) írófejedelmet, azt is sejti, hogy ez a jó értelemben vett kultuszhely nem működne ilyen jól a
Krúdy Kör nélkül.
Nem beszéltünk még a Kör irodalmi munkásságáról. Szándékosan alakítottuk így: ugyanis
fennállásuk harmincötödik évfordulója tiszteletére reprezentatív antológiát adtak ki Három és fél
évtized címmel. Ebben hihetetlen gazdag fotódokumentációval ismertetik a Kör történetét, a hétköznapi életük eseményeit, bemutatják a képzőművész
tagok
jellemző
alkotásainak
reprodukcióit, és természetesen sokszínű válogatást nyújtanak az írók-költők műveiből. Aki a teljesítményükre kíváncsi, a Kör csütörtöki összejövetelein beszerezheti a kötetet. Minden bizonnyal
értékelni fogja a sokszínű munkákat, s remélhetően Krúdy Gyula szellemének ujjlenyomatát is
megleli a könyv lapjain. Mert az hitelesítheti az
egész nagyszabású vállalkozást: magát a Kört, a
szerzőket s természetesen a friss kiadványt.
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Csisz tay Gizell a: kerényi gr ácia, A LEHE TE TLEN OS TROMLÓJA

tett a lengyel szak megalapítására a pesti egyetemen.
Miután apja svájci emigrálása és ottani tevékenysége
miatt itthon feketelistára került, Grácia sok jóra, legalábbis állásra itthon nemigen számíthatott. A műfordítás lett a kenyere. Fordított görögből, latinból, de
elsősorban lengyelből. Szinte mindenkit ő fordított
az ötvenes-hatvanas években; az ifjabb fordító nemzedék csak a hetvenes évek második felében jelent
meg. Ahogyan egy korabeli műfordító később egy
rádióinterjúban elmondta, nagyon irigyelték Gráciát,

mert ő azt fordított, akit akart. És nemcsak klasszikusokat és kortársakat a lengyel irodalomból, de a
magyar költészetet is közvetítette a lengyelek felé.
Nyersfordításokat csinált – bár ő maga is költő volt
–, és a legnagyobb lengyel költők fordították ennek
alapján a legnagyobb magyar kortársakat: Illyést,
Pilinszkyt, Csoórit, Nagy Lászlót és a többieket.
1956 után gyakrabban lehetett utazni Lengyelországba, így a hatvanas években felváltva lakott Budán
és Varsóban. Alakja a kortárs lengyelek műveiben

Kerényi Gárcia az 1960-as években a képek forrása: Pim

Kerényi Gráciát tizenhatévesen ismertem
meg. Lengyelül tanultam Varsányi Pista bácsinál
a Lengyel Kultúrában, nagy merészen fellapoztam a telefonkönyvet, és felhívtam Gráciát, mondván, lengyel szakra készülök, és szeretnék vele
találkozni. És én, egy X-es származású félá rva a
zuglói nyomorból már másnap villamosoztam ki
Óbudára, hozzájuk. A Fő tér 2. egy patinás, szép
bérház volt, a másodikon laktak egy szép nagy
polgári lakásban. Akkor ott lakott még férje, az
olasz fordító, Telegdi Polgár István és Erzsi néni,
a mamája. Erzsi néni is klasszika-filológus volt,
apró, szikár néni parancsnoki tartással és szigorral. Ő hozta be a kakaót, mondván, hogy Grácia
nem tud kakaót csinálni, aztán magára hagyott
bennünket. Így kezdődött 1966-ban barátságom
Kerényi Gráciával, mely haláláig, 1985-ig tartott.
Erzsi néni túlélte lányát öt évvel, vele is haláláig tartottam a kapcsolatot. Grácia először nyárra pesztonkaságot szerzett nekem Gdanskba,
majd segítette ottani, varsói egyetemi felvételemet. Senki sem tudja, hány magyar fiatal tanult
a hatvanas-hetvenes években „illegálisan”, nem
hivatalos úton kikerülve Lengyelországban, s
ezeknek az odakerült diákoknak jórészt Kerényi
Grácia segített. Barátai zömmel fiatalok voltak, a
tanítványait is barátként kezelte. Útjaim már csak
a Farkasréti temetőbe vezethetnek hozzá, ahová
mindig kimegyek, ha az életemben történik valami fontos. Megköszönni. Mert hiszem, hogy akiket szerettünk, vigyáznak ránk ott fent.

Kerényi Grácia író, költő és műfordító a huszadik századi lengyel–magyar kapcsolatok legnagyobb alakja volt. Ki is volt ez a lengyelek és magyarok közé aranyhidat építő írónő? Milyen sok
barátja és milyen sok ellensége volt! És két hazája:
„édes kis Magyarország” – ahogyan sokszor leírta
– és Lengyelország. Utóbbi nem az utazásokat jelentette számára, hanem az életet.
Kerényi Károly ókortudós lányának életét három dolog határozta meg: a hellénizmus szeretete,
Auschwitz és Lengyelország. Tizenkilenc éves volt,
magyar–görög–latin szakos egyetemi hallgató, amikor az Új Idők Kiadótól elvitte a Gestapó. Családjukban hagyomány volt a nácizmussal való szembenállás, s ő nem tett egyebet, csak felírta az egyetem
falára, hogy le a németekkel. Egy múzeumkerti beszélgetését az ellenállásról kihallgatta egy besúgó, s
már másnap letartóztatták. A Gestapó börtönéből,
ahol együtt ült Karády Katalinnal, Bécsbe, majd
Auschwitzba szállították. Apja ekkor már Svájcba
emigrált második feleségével, s amikor megtudta, hogy lánya koncentrációs táborba került, fellármázza a fél világot. Kapcsolata volt Altheim német,
náci érzelmű ókortudóssal – az ő közreműködése
nyomán Auschwitzból Ravensbrückbe szállították
Gráciát, ahonnan 11 hónapos fogság után szabadult.
A táborban lengyel fogolytársnőitől, a lengyel Bibliából megtanult lengyelül, és élete ettől fogva elválaszthatatlan lett a lengyelségtől.
Hazatérve befejezte az egyetemet, szakdolgozatát Radnóti Miklós költészetéről írta, majd kísérletet
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is fel-felbukkant; Miron Bialoszewski, Wiktor
Woroszylski gyakran írt róla és hozzá. E két költővel
való barátsága legendás. Ahogyan halála után – 1985ben halt meg autóbalesetben – itthon megfeledkeztek
róla, Lengyelországban a mai napig ápolják emlékét.
A Miron Bialoszewskiről forgatott filmben megelevenedik, Krystyna Janda játssza a főszerepet. Élete
egyetlen nagy utazás volt Budapest és Varsó között.
Volt otthona Varsóban és volt otthona Budán is. Lengyel barátai – Jacek Bochenski, Miron Bialoszewski,
Wiktor Woroszylski, Wlodzimirz Odojewski, Julia
Hartwig, Artur Miedzyrecki – olyan ellenzéki írók,
költők voltak, akiket a hivatalos kultúrpolitika évekre kirekesztett a lengyel irodalomból, írásaik földalatti vagy nyugati emigráns kiadónál jelentek meg.
Ő fordította magyarra Wiktor Woroszylski szamizdat kiadásban megjelent Magyar naplóját 1956-ról.
Ettől kezdve Woroszylskivel való bensőséges kapcsolata haláláig tartott.
Varsóban szerzett doktorátust 1968-ban, majd
Krakkóban adták ki Miron Bialoszewskiről írott

doktori munkáját A költészet eltáncolása címmel.
Az itthoni illetékesek – az MTA – a lengyelországi
doktorátust majd tíz évig nem fogadták el, míg végül egy bátor tudós, Bojtár Endre le nem írta, hogy
Kerényi Grácia doktori munkája kiváló, de ha nem
is lenne az, a lengyel irodalomnak tett szolgálataiért minden bizonnyal érdemesült a doktori fokozatra. Budapesten, az ELTE BTK Lengyel Tanszékén is
csak akkor kapott állást, amikor egy lengyel, Janusz
Banczerowski lett a tanszékvezető. 1956-tól haláláig
figyelte őt a lengyel és a magyar ellenzékkel tartott
kapcsolata miatt a III/III-as ügyosztály. Viktória ügynök beszámolt minden lengyel kapcsolatáról: néha
a BM előbb tudta, hogy mikor jön Budapestre, mint
Wiktor Woroszylski. Sokáig találgattuk lengyeles barátokkal, ki lehetett Viktória. Arra tippeltünk, hogy
valamelyik, a rendszernél jól fekvő lengyeles. De
nem. Szőnyei Tamás Titkos írás – A magyar irodalom
megfigyelése 1956–89 című könyvében állítja, hogy
Nádudvari Anna írónő volt Viktória, akit Grácia egy
írásában az „én barna lányomként” emlegetett.

Kerényi Gárcia és édesapja, Kerényi Károly Grácia esküvőjén

Műfordításainak sima volt az útja, saját írásainak
nehezebb. Csak negyvenen túl jelenhettek meg prózai vagy lírai kötetei. Így írt a Csupa boldogság című
kispróza kötetének bevezetőjében: „Életem emocionális líráját Azonosulások című verseskötetem
(1968) foglalta műformába, életem epikáját – a leglényegesebb külső történéseket és gondolati líráját – a
Topográfia című kötetem (1975). Azt a belső szükségletet, amiből a vers születik, Nemes Nagy Ágnes soraival fejezhetem ki a legpontosabban: ’Valamit mégis
kéne tennem, valamit a gyötrelem ellen.’ Amikor a
költészet prózába hajlik át, indítékaink kifelé-tekintőben fogalmazhatók meg: Topográfia című kötetemmel az emberi kapcsolatok elembertelenedése ellen
szerettem volna valamit tenni, a Csupa boldogság az
emberi kapcsolatok sematizálódása ellen hadakozik,
legalább színes legyen, ha már reménytelen. Megértést teremteni szegényes eszközeink: a szavak, a
fogalmak segítségével. És talán mégsem tartom egészen reménytelennek, hisz valahol legbelül még a slágerszövegek banalitását is magunkban hordjuk mind.
Bár néha dúdolni jobb… Műfordítással keresem a kenyerem, és nagyon szeretek írni. Majdnem annyira,
mint szeretni a másik embert.”
A hetvenes évek végtől haláláig tanított a Lengyel Tanszéken. Grácia órái igen népszerűek voltak,
már végzettként én is jártam a műfordítói szemináriumaira. Ott ültünk a Piarista közben, a negyedik
emeleten, az elmaradhatatlan moszkauer sütemények mellett, és mindent megtudhattunk tőle a lengyel irodalomról és kultúráról – de nem csak ezekről. Azt is tőle tanultuk, hogy érdemes nagylelkűnek
lenni, mert az mindig jó befektetés. És hogy a langyosakat kiköpi az Úr. Személyes példával járt elől,
soha nem félt a hatalomtól. Bátorságból is tőle lehetett példát venni. Létrejötte óta összekötő volt a lengyel és magyar ellenzék között. Egyik alapítója volt
a SZETÁ-nak (Szegényeket Támogató Alap), s a lengyel szükségállapot bevezetésekor többedmagával
szolidaritási tüntetést szervezett a Bem szobornál.
Gyűjtött a lengyelek javára, megszervezte Krassó
Györggyel és Cseh Tamással lengyel kisgyermekek
üdülését a Balatonnál. Halálos ágyán még volt ideje
tiltakozni Popieluszko atya meggyilkolása ellen.
Autóbaleset érte. Ő, akinek sorsát Woroszylski
mágikus síkon, a jelek és jelképek síkján látja, nagyon félt a technikai eszközöktől. Csak ha muszáj

volt, akkor ült repülőgépre, a metrót soha nem
használta, és pont ő nyert autónyeremény betétkönyvön egy Trabantot. Soha nem tanult meg
vezetni, a kocsit mindig tanítványai vezették.
A máriapócsi búcsúba indultak, amikor árokba
fordultak, senki nem sérült meg, csak Gráciának
tört el a gerince. Még fél évig feküdt a Budakeszi szanatóriumban, s 1985 húsvétján ment el.
Temetése a Farkasréti temetőben több száz résztvevővel, az esemény egyben ellenzéki tüntetés
volt. Számomra a legemlékezetesebbek voltak
dr. Pákh Tibor szavai, akinek a börtönből való
kiszabadításáért Grácia nem keveset tett. A következőket mondta: Grácia elmenekülhetett volna, mint Lót, de nem tette, itt maradt velünk. De
nem azért, hogy sóbálvánnyá dermedjen, hanem
azért, hogy velünk szenvedje át ezt a szodomai
csapást. Hosszú hallgatás után hazája sem feledkezett meg róla: Bús Balázs polgármester emléktáblát állíttatott hajdani óbudai lakhelyén, majd
Óbuda posztumusz díszpolgára lett.
Az emléktábla avatásnál beszédet mondott
Wlodzimirz Odojewski és Wieslawa Czapinska.
Már egyikük sincs közöttünk. Odojewski a Katynról szóló regény szerzője, Andrzej Wajda alkotótársa, az egyik legismertebb lengyel prózaíró, akinek
első regényét 1966-ban fordította Grácia. A lengyelek elmondták, hogy Gráciát a vérüknek érezték,
közölük való volt.
Julia Hartwig, akivel s akinek férjével, Artur
Miedzyreckivel együtt fordították a magyar költészetet lengyelre, még köztünk van, és kilencven
évesen sorra jelenteti meg új műveit Varsóban. Így
emlékezett Gráciára:
„Drága Grácia! Hány napot is töltöttünk együtt
magyar költőket fordítva lengyelre? Hány ebédet
töltöttünk együtt nálunk, otthon? Hányszor is búcsúztunk, amikor oly gyakran voltál nálunk Lengyelországban, Varsóban, mely iránti szerelmeidet
oly sokszor megírtad verseidben és levelidben?
Ez a szerelem a nyelvünk iránti szerelemmel kezdődött, amelyet fogolyként a lengyelektől tanultál Auschwitzban és Ravensbrückben, ahová úgy
kerültél, hogy otthon részt vettél az antifasiszta
diákkörökben. Tizenhárom hónapos fogság után,
1945 áprilisában úgy szabadulhattál, hogy apád,
a világhírű klasszika-filológus, Kerényi Károly az
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julia Hartwig, egy ismeretlen nő és Kerényi Gárcia egy varsói fogadáson fotó: Aleksander Ładno

egész világot fellármázta kiszabadításod érdekében, s te visszatérhettél Budapestre kettős lélekkel:
lengyellel és magyarral. Folytatod magyar és görög
szakos tanulmányaidat, gyakornok vagy először az
egyetemi görög, majd lengyel intézetben. 1949-ben
kezdeményezésed nyomán létrejön az egyetemen a
lengyel tanszék. Még igazán nem ismered az országot, amelynek nyelvét ’oly spontán’ körülmények
között megtanulhattad.
1952-ben látod meg először Varsót, mely – ahogyan magad írod – »életed szerelme« lett. 1954-ben
érkezel másodszor, ekkor már a lengyel irodalmat
fordító ösztöndíjasként. Az elkövetkező években
sűrűn utaztál hozzánk, noha útlevélproblémáid
voltak, otthon nem szívesen vették gyakori utazásaidat, hiszen a rezsim ellensége voltál, már csak
katolicizmusod miatt is, emlékszünk, hányszor
ért kellemetlenség a határon… Varsóban – és talán
nem véletlenül – rátaláltál az ellenzék embereire, és
velük kerültél szoros barátságba.

Akkor Lengyelországban szabadabb világ volt,
mint Magyarországon, ahol a forradalom leverését
követő időkben apátia és bénultság volt, a magyar
értelmiség úgy gondolta, hogy minden elveszett.
Grácia, aki műfordítással foglalkoztál, először görögökkel, majd lengyelekkel, nem voltál a hatalom
kegyeltje, elsősorban a lengyel ellenzékkel való kapcsolatod miatt, de azért sem, mert Kerényi Károly lánya voltál, aki Svájcba menekült. Az a szeretetteljes
légkör, amely Téged Varsóban körülvett, ihletőjévé
vált és forrásává műveidnek.
Nagyon sok odaadó barátod volt itt. Egyik legközelebbi barátod Miron Bialoszewski volt – akinek
a Kicsi kocsit írtad – s mindazok, akik barátságos
házában megfordultak. ’Mironkának’ hívtad, szeretted a verseit, és doktori disszertációdat is róla
írtad, mely a Költészet eltáncolása címmel jelent
meg Krakkóban. Sok íróbarátod közül első helyen
kell említeni Wiktor Wroszylskit, akinek az 1956-os
magyar forradalomról szóló írása csak a második

nyilvánosságban jelenhetett meg, s azonnal lefordítottad. Közeli barátaid voltak még Jacek Bochenski
és Artur Miedzyrecki, Maria Dabrowska. Barátaid
körében nemcsak írók és művészek voltak, jóban
voltál tolmácsokkal és a magyar–lengyel ügy olyan
kiválóságaival, mint Camilla Mondral. Az én barátságom Veled akkor kezdődött, amikor férjemmel, Artur Miedzyreckivel megismertetted az élő
magyar irodalmat. Artur nagyon közeli barátságba
került Illyés Gyulával, alighanem az akkori egyik
legnagyobb magyar költővel, és fordította annak
verseit, melyet a varsói Nemzeti Kiadó Intézet (PIW)
adott ki. Sokszor voltunk férjemmel Illyés Gyula
vendégei Budapesten, ahol megismerkedhettünk
feleségével és lányával is. Illyés, mint tudjuk, fiatal
költőként Párizsban élt, és a szürrealizmus hatása
alá került. Amikor hazatért, rátalált saját hangjára,
és a magyar föld és szabadság egyik legnagyobb poétája lett. Legnagyobb hatású verse, az Egy mondat a
zsarnokságról a lengyelek körében is jól ismert volt.
Grácia előtt Illyésnek óriási tekintélye volt, s amikor
lengyelre fordította verseit, azt férjemmel, Arturral
közösen tette. A magyar és a lengyel írók között akkor nagyon szoros volt a kapcsolat. Gyakran voltunk
egymás vendégei itt Varsóban, meg ott, Budapesten.
Emlékszem egy közös utazásra Tadeusz Nowakkal,
gyakran voltunk a Pen Club vendégei. A magyarok
szívesen jelentettek meg lengyel költőket folyóirataikban, főleg a Te fordításaidban, sőt előbb jelent meg
Párizsban lengyelül a magyar költők antológiája,
mint Lengyelországban.
A Te ötleted volt, Grácia, hogy ki kell adni lengyelül a magyar költők antológiáját, és teljesen egyedül láttál neki a harcnak. Nehéz lenne leírni, hány
akadállyal kellett megküzdened. Azt akartad, hogy
lengyel költők fordítsák a magyarokat. Természetesen közülük nemigen voltak olyanok, akik ismerték
a magyar nyelvet. Nyersfordításokat csináltál, és
olyan lengyel költőket kerestél, akiknek költészete,
temperamentuma megfelel a kiválasztott, fordított
magyar költőnek. Sokat gyötrődtünk, nemegyszer
sírtunk ezek felett a fordítások felett. A cél az volt,
hogy megmutassuk a lengyeleknek ezeket a legnagyobb magyarokat: Radnóti Miklóst, Ady Endrét,
Kassák Lajost, Illyés Gyulát, Juhász Ferencet,
Weöres Sándort és Pilinszky Jánost. Emlékszem
a levelekre, melyeket ez ügyben írtál. Szerettél

az 1970-es években

magadon is mosolyogni, és titokzatosnak látszani,
és volt ebben valami meghatóan gyerekes. Minden
összekapcsolódott a horoszkópok iránti misztikus
vonzalmaddal. Megkaptuk őket megérkezésedkor,
sőt néha postán is küldtél horoszkópokat.
Azokon az éveken át, amelyeket itt töltöttél körünkben, a doktori disszertációdat is írva, úgy tűnt,
örökre velünk maradsz. De jött a szükségállapot, és
Te nem jöttél többet, talán nem is engedtek volna a
’szervek’ sem innen, sem onnan… 1982. augusztus
10-én, a gdanski megállapodás évfordulóján részt
vettél a lengyelek melletti szolidaritási tüntetésen,
ott Budapesten, a Bem szobornál. Mindent megtettél, hogy a lengyel gyerekek magyarországi üdülését megszervezzed. Felemelted a szavad a Jaruzelski
diktatúra ellen, s elküldted leveledet az internált
Wiktor Woroszylskinek. 1984 őszén autóbaleset ér,
és súlyos sérülésekkel kórházba kerülsz, majd 1985
húsvétján, Nagyszombaton hagysz el bennünket.
Halálod előtt még elküldted tiltakozásodat
Popieluszko halála miatt. Gondolataid mindig velünk vannak. Drága, drága Gráciánk!
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1998. október 21-én mutatták be Szerelmi levelező címmel dokumentumjátékát Krúdy Gyula művei és levelezései alapján. Az adattárunk tanúsága szerint azóta 25 különböző esten mutatták be a
műveit. Vagy olyat, amelyiknek ön volt a szerzője,
vagy olyat, amelynek irodalmi szerkesztője volt.
Több estet évekig műsoron tartottak.

szín

S ZÖV EGEK K EL Ú J R Á L ÁTÁS T N Y I T NI A T ÉN Y EK RE
B e s z é l g e t é s F r át e r Z o ltá n n a l , a z Ó b u d a i Tá r s a s k ö r h á z i s z e r z ő j é v e l

Fráter Zoltán az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének docense, az Apokrif folyóirat felelős szerkesztője, az Óbudai Társaskör házi szerzője. Foglalkozik a XX. századi magyar irodalom történetével, ismeretterjesztéssel, irodalmi levelezésekkel, ír színpadi játékokat, és évtizedek óta segíti pályakezdő költők, írók indulását.

Fotó: Szász Marcell

A nagy szerzők, akikről ír, mindig tudnak újat
mondani, vagy mindig van újabb szempont,
ahonnan vizsgálni lehet őket. Milyen formában
szokott ez megmutatkozni? Vannak olyan momentumok, amelyekre még most, az összeállítások kapcsán derül fény?

Minden akkor dől el, amikor megkapom a megbízást, mondjuk abban a formában, hogy „valami
Igen, a Szindbád kertje volt ilyen például: először
kell Krúdyról”. Ha már kitaláltam a történetet,
egy hétig ment, utána kétszer öt alkalom, és aztán
utána könnyen megy.
hat nyár lett belőle.
Ha megadják a témát,
Akkor én javasoltam,
„Húsz év alatt huszonöt bemutató
mint a Szindbád Óbudán
hogy vegyük le a műtalán tényleg bizonyítja, hogy
esetében, olyankor még
sorról, csak éppen elkönnyebb – csak meg
felejtettem új darabot
valóban „házi szerző” voltam – ezt
kell nézni Krúdy utolsó
írni, így ez a sorozat
még Merényi Judit mondta, amit
óbudai írásait, és máris
megszakadt. Viszont
összeáll a kép. Igaz, hogy
igaz, hogy a csúcson
nagy megtiszteltetésnek fogok fel,
némi hamisítással, mert
hagytuk abba. Húsz
és jólesik, hogy így gondoltak és
például az óbudai törtéév alatt huszonöt
net úgy kezdődik, hogy
bemutató talán bizogondolnak rám a Társaskörben”
Krúdy lakást keres Óbunyítja, hogy valóban
dán, ami életrajzilag nem igaz, mivel kilakoltatták,
„házi szerző” voltam – ezt még Merényi Judit
és nem sokat válogathatott, a főváros kijelölte az
mondta, amit nagy megtiszteltetésnek fogok fel,
új lakóhelyet. A kiegyenlítetlen tartozások miatt
és jólesik, hogy így gondoltak és gondolnak rám
kénytelen volt elköltözni a margitszigeti szállóból
a Társaskörben.
a szerényebb Óbudára, szinte újra kezdve az életét.
Krúdy hálás volt, hogy Óbuda befogadta, mint vaMelyiket szereti jobban csinálni? Megírni egy rövilami hajótöröttet, aki itt szállt partra, hogy elviseldebb darabot, és megszólaltatni az irodalom nagy
hető életet alakítson ki az „ódonságok városában”.
figuráit, mint akár a legutóbbi, Hölgyválasz című
A szövegek szabad felhasználásával tudok új ráláesten, vagy irodalmi összeállítást készíteni, amikor
tást nyitni az ismert tényekre, vagyis lehet, hogy
10–15 szerzőtől is választ szöveget egy témához?
az egyes részletek nem úgy történtek, ahogy tálalom, de az egész mégis igaz, legalábbis remélem,
Egyiket jobban szeretem, mint a másikat. A szernem idegen Krúdy szellemiségétől. Mondatokat,
kesztést azért, mert gyakorlatilag kész szövegeket
sőt bekezdéseket mozdítok el eredeti helyükről, új
kell összemontírozni, és kerek egészet alkotni anélszöveggé gyúrom őket, önálló estté, ezzel pedig új
kül, hogy magán a szövegen gondolkodni kellene;
jelentést nyernek, ezzel is lehet újat mondani.
ez szerkesztői munka, valamivel gyorsabban megy,
Ott van például a Krúdy-recept – Hogyan kell
de ezek persze mégsem az én szövegeim. A másik
élni?, amit a Társaskörben mutattak be; ehhez olyan
változatban, amit általában Krúdy-születésnapokra
idézeteket szedtem össze, amelyekben Krúdy szó
írtam, ott is vannak Krúdy-sorok, teljesen önkényeszerint életvezetési tanácsokat ad, noha többnyire
sen kiragadva az eredeti közegből, feltűnés nélkül
ő maga is csak vágyott arra, hogy ezeket betartsa.
belesimítva az általam kitalált-adaptált történetbe.
Amikor Krúdy és kortársai volt a téma, halvány árIlyenkor magamnak érzem az ő sorait is, bár a jobb
nyalatot tudtam módosítani azon a megrögzött kémondatok persze mindig Krúdytól valók. Számompen, amelyen szeretjük az írót nagy magányosnak
ra az is nagyon megtisztelő, ha irodalmi szerkesztő
látni. Krúdy Gyula Ady és Móricz nemzedékéhez
vagyok, és az is, ha szerzőként jegyzem a darabot.
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tartozott, ők az újságoktól kezdve a hetilapon át a
folyóiratokig, mindenféle kiadványoktól a képes
mellékletekig, mindenhova írtak. Krúdy is elképesztően sokat dolgozott, és részben nagy magányos volt, de mindig voltak elszánt hívei az olvasói
vagy újságíró kollégái között. Szép Ernővel nagyon
jó barátságban volt, a Margitszigeten valódi irodalmi környezetben élt, Molnár Ferenc, Szomory
Dezső, Bródy Sándor, Hunyady Sándor szomszédságában, velük megvolt a maga társasága.
Az esteken a szolid történettel mindig igyekszem
valamire felhívni a figyelmet; természetesen nem
kell nagy felfedezésekre gondolni, hiszen itt elsősorban Krúdyt ismerő és Krúdyt szerető közönség
van jelen a Társaskörhöz eltéphetetlenül kötődő
Krúdy-kultusz eredményeként. Szép kihívás, hogy
olyat mutassak fel a szövegekből, ami újdonságnak
számíthat, miközben sohasem szeretnék Krúdyból
se hírhedt kalandort, se életidegen, álmodozó lovagot csinálni. Az estek túlnyomó többségében talán
újdonságként hatott, a kertben bemutatott darabokban is, hogy a pódiumon, színpadon nagyon
jól lehet érvényesíteni Krúdy humorát, amire nem

szoktak felfigyelni, mert a hagyomány szerint főleg az idővel, idősíkokkal játszadozó, emlékező írót
keresik benne, noha Krúdynak hol nagyon kedves
humora van, hol gyilkos iróniája. Telitalálat, amit
Hatvany Lajos írt róla: „Krúdy művei biedermeyerbe göngyölt bombák, olyanok, mintha nemes borok
palackjában vitriol lenne”. Márpedig, ha Krúdy a
betűk bonbonjába, sorai édességébe bombákat rejtett, érdemes törekedni arra, hogy az estekből kitűnjön, mennyi humorral, iróniával gondolkodott
nőkről és férfiakról, szerelemről, irodalomról, életrendről, szokásokról. Egyik előadás sem volt sírdogálós, merengős, mindegyikben volt humor, ami ott
van Krúdyban, csak észre kell venni.
Ilyen színdarabok írásához nagyon jól kell ismerni
a szerzők köteteit, életrajzát és a korszak hátterét is,
különösen, ha időnként még bele is bújik szereplői
bőrébe. Formálódtak a szerzők az Ön számára, amióta dramatizálja életük egy-egy szakaszát?
Annyiban formálódtak, hogy nem elég megtanulni és megtanítani a tényeket, ugyanis az egyes

szerelmi szálakat kibogozni, és bármely érzelmi
kapcsolatot egészében szemlélni meglehetősen
bonyolult, de ebben segítenek a levelek, naplórészletek, visszaemlékezések. A nagyvonalú életrajzi
adatok kapnak tartalmat a dokumentumok felhasználásával, erre építek ezekben a játékokban is.
S ha akad néhány mozzanat (mindig akad), ami kinyomozhatatlanul homályban marad, oda ki kell
valamit találni. Egységes folyamatként szemlélve
többet mondanak az életrajzi adatok, és ez óhatatlanul valamiféle értelmezés is, az életesemények
jelentőségének, szerepének értelmezése. Ugyanígy jártam el Karinthy és Kosztolányi szerelmi
történeteinek feldolgozásakor, ott is a naplókban
fellelhető, igazolható tények vannak a pódiumjáték cselekménye mögött.
Sokan írnak manapság a szerelmekről, anekdotákat idéznek fel, mindkettő eléggé kedvelt
műfajjá vált. Az ilyen írások, színpadi játékok
segítik azt, hogy jobban megérthessünk egy
szerzőt, és egy kicsit bővüljön a tudásunk az
életrajzzal. Motiválhatják a közönséget, hogy
kissé utána olvasson, akár egy-egy kötetet, akár
az életrajzot.

az egyetemen fotó: szász marcell

A szórakoztatás mellett ez kifejezetten célja is az
esteknek. A nézőnek nem kell felkutatni a leveleket, naplókat, különösen nem a kézirattárakban,
de ha érdekes történetet tárunk elé, van remény
arra, hogy elkezd olvasni valamit az adott szerzőtől. Részben szeretnék kellemes estét szerezni, és
talán valameddig megmaradó élményt nyújtani a
Társaskör vendégeinek, másrészt szeretném elérni
azt, hogy keressék az előadás hangulatához, motívumaihoz kapcsolódó további műveket. Egyszer
kaptam is visszajelzést, hogy valaki hazament, és
levette Krúdy valamelyik kötetét a polcról.

ismert kortársáról van szó. Kár, hogy szinte elfelejtettük Hunyady Sándort, pedig az egyik legjobb
magyar novellista. Már azt sem tudja mindenki,
hogy két híres film irodalmi alapanyaga is tőle
származik, az 1957-es Bakaruhában az egyik, a
másik pedig Makk Károly Egy erkölcsös éjszaka
című filmje, amely A vöröslámpás ház című elbeszélése alapján készült. A Hölgyválaszban két önéletrajzi ihletésű novellát is beépítettem Hunyady
megszólalásába. Bízom benne, hogy a vallomásos
részek beemelésével valamelyest sikerült felkelteni a kíváncsiságot az író művei iránt.

Hasonló volt a legutóbbi, Hölgyválasz című est,
ahol Hunyady Sándorról tudhattunk meg többet
a darabbéli Krúdytól, belecsempészve a kevésbé
ismert tényeket az estbe.

Talán az Óbudai Társaskör közönsége nyitott
is erre…

Für Anikó és Bálint András – HASPÓK ÚR EBÉDEL Fotó: Bánlaki Szabolcs

Igen, azt az előadást már eleve úgy terveztem,
hogy bele fogom illeszteni, ahogyan Krúdy bemutatja Hunyadyt, mert manapság már nem túl

Sőt, még Merényi Judit volt az igazgató, amikor az
egyik est után hiányolták a nézők, hogy miért nem
mondtuk el, mikor kinek a versét hallhatták, mert
annyira tetszett nekik, hogy utánanézve még többet is olvastak volna. Itt válogatott közönség van:
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szerűen megjegyezte, hogy „megríkattál”. Akkor
éreztem, hogy érdemes.
A múlt század modern magyar irodalmán kívül
foglalkozik a kortárs irodalommal is. A tízéves
Apokrif folyóirat felelős szerkesztőjeként főleg a
legfiatalabbakkal, a feltörekvő fiatal szerzőkkel.
Nehéz ezen a téren mozogni?

Mácsai pál és tóth ildikó – szindbád kertje
Fotó: Kassa Mária

nemcsak beülnek, hanem kérdeznek, figyelnek, érdeklődnek, és ahogy láttam, szerették ezeket az esteket. Jó lenne, ha ez a már-már korosodó közönség
magával hozná, vagy ki tudná nevelni az utánpótlást, hogy a nézők következő korosztálya valóban
érdeklődő, igényes fiatalokból álljon.
Volt olyan társasköri bemutató, ami személyesen
élmény maradt?
A Szindbád kertje mindenképp: hat nyáron át zseniális színészekkel (Béres Ilona, Varga Mária, Tóth
Ildikó, Mácsai Pál) és rendezéssel (Máté Gábor), eddigi pályám csúcsa ez. Majdnem minden előadáson
ott voltam, és nem tudtam betelni vele; nem azért,
mert én írtam, hanem azért, mert a színészek fantasztikusan játszottak. A szerkesztett estek közül
az Álarcosan volt számomra kiemelkedő, amikor
Merényi Judit, aki nem éppen érzelgős típus, a versektől mégis meghatódott, és a műsor után szak-
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Az Apokrifben régen nem szükséges már áldásom
adni semmire, hamar beletanult mindenki a szerkesztésbe, sőt a tíz év alatt a lappal együtt a kitartó munkatársak is felnőttek a feladathoz. A beérkező kéziratokról most is közösen szavazunk.
Nem kell meghasadnom, mert minden nagyon
együtt van, irodalomtörténet és napi gyakorlat is.
Az Apokrif szerkesztéséhez sokat tudtam meríteni abból, ahogy a Nyugatot szerkesztették. Azt
sem olvasták annyira sokan, pár száz példányban
jelent meg, de annál fontosabb volt. Ahogy a jellegzetes nyugatosságnak van, remélhetőleg egyszer az apokrifességnek is lesz irodalomtörténeti
jelentősége. Minden számban közlünk egy induló
szerzőt, aki életében először nálunk publikál, ezt
állandóan napirenden tartjuk, ezért indult a folyóirat. A hajdani fiatalok azóta egy- vagy többkötetes szerzők lettek. Továbbra is örömmel fogadjuk
a mindenkori húszévest, aki nálunk akar először
megjelenni; én magam egyfolytában várom, hogy
mikor küld kéziratot az új Ady vagy Babits, Kosztolányi, és az a gyanúm, lesz is a szerzőink között
méltó utódja a nagy neveknek.

szín

Rigó Jancsi Óbudán
C i g á n y s z e r e l e m a k i s fa l u d y s z í n h á z b a n

Vajon mi kapcsolhatja a világjáró és világhódító cigányprímást Óbudához? Ha személyesen nem is járt itt, nagyon is
fontos esemény. Fény derült ugyanis az Óbudai Kisfaludy Színház történetének egyik „fehér foltjára”. Ez pedig nem
más, mint az egykori óbudai társulat előadásában színre vitt zenés darab, melyet Rigó Jancsi életútja ihletett.

2015-ben jelent meg a Szerelmes Budapest című
kötete, 2016-ban a Magyar irodalom fiataloknak.
Jelenleg dolgozik újabb köteten?
Idén nem jelent meg könyvem, de Szálinger Balázs
a Hévízbe kért tőlem esszét Karinthy Utazás a koponyám körül című regényéről, ezt nagy örömmel
írtam. A Holnap Kiadónak köszönhető, hogy 2011től sorra jelennek meg köteteim a könyvhétre. Pedig
eléggé lusta, inkább csak felszólításra dolgozó szerző vagyok – ha nincs a kiadó, ezeket a könyveket
nem írtam volna meg.

KÁSA ANDREA

clara ward és rigó jancsi a kép forrása: crownstiarasandcoronets.blogspot.hu

A Színház megszületéséről e lap hasábjain önök
már olvashattak egy remek cikket, kedves olvasók.
Korábban is olvashattunk a színházról az Óbuda-Békásmegyer Helytörténeti füzetek sorozatában 1997-ben megjelent nagyszerű tanulmányban
Alpár Ágnes tollából, Régi idők színjátszói címmel.
Jómagam egy, a fenti írásokban nem említett, de érdekes adalékot találtam a teátrum megszületéséről.

Egy korabeli tanú a színház megszületéséről
A tanút Veres Sándornak hívták, és kollégája, jó
barátja volt Serly Lajosnak, a Kisfaludy Színház
alapítójának. Róth Mórként született Hejőcsabán
1859 áprilisában, és Rákospalotán temették el
1913-ban, 54 évesen. Apja mészárszékénél dolgozott Miskolcon, Klár József karnagy fedezte fel
énekesi tehetségét, az ő segítségével került a pesti
Népszínházhoz. Itt kapta a Veres(s)? Sándor nevet.
1878-ban a budapesti Népszínházhoz szerződtette
Rákosi Jenő. Az intézményt Puks Ferenc karmesterrel történt afférja (tettleg bántalmazta) miatt elhagyta, és folytatta vándorszínészi pályáját Pécsett
Károlyi Lajosnál, majd Szegeden Aradi Gerőnél.
Feleségül vette Molnár Erzsit, és Székesfehérvárra szerződött Jakab Lajos társulatához. 1883-ban
Kolozsvárra ment Bölönyi Józsefhez, itt Ditrói
Mórral került összetűzésbe. Pesten 1890. szeptember 1-jén Mahler Gusztáv a Magyar Királyi Operaházhoz szerződtette. Öt év után a Serly-féle ősbudavári zene- és daltársulatnál működött, majd
Szatmáron és Kecskeméten játszott. Visszatért a
fővárosba, ahol 1898–99-ben kabaré- és kávéházi
énekes volt. Ezután Serly Lajossal Londonba ment,
majd New Yorkban is tartózkodott másfél hónapig, és ott is énekelt. Veres ezután visszatért, és
Budapesten a Royal-Orfeum portása lett. Könyvet
írt az életéről, amely 1913-ban jelent meg Egy énekes emlékiratai címmel. Ebben az óbudai színház
alapításról a következőképpen ír:

Serly meg az én direktorságom
„A Bánatosan zeng a madár dal nagynevű szerzője már a második évben nem fogadta el az ős-

budavári dal és zenetársaság igazgatóságát. Újra
üzleti szellemét vette elő a lomtárból. A nyert 6000
forint nem hagyta nyugodni. Színház alapítás terve fogamzott meg lelkében. Van Ó-Budán a Lajos
utca végén egy elhagyott épület (akkor kékfestő műhely volt, ma Kisfaludy szobrával ékesített
színház), erre vetette szemét Serly Lajos. Intenciója
valóban megbecsülendő volt, mert a németek által
lakott Ó-Budát meg akarta magyarosítani. És ezt
csak kitűnő színielőadással lehet elérni.
Példa erre a Népszínház. Mikor Rákosi odaépítette,
palánk szemétgödör terjedt köröskörül. Alig kezdték a hatalmas múzsatemplom megépítését, a József
körúton rohamosan működésbe jöttek a csákányok.
Rövid évek alatt a palánkok és szemétgödrök helyett már palotasorok emelkedtek ki a földből egyenesen a Népszínház kedvéért. Ez csábította el Serly
Lajost is. Azt hitte, hogy az elhagyott Duna-sor be
fog épülni palotákkal, ha az ő színháza megkezdi
működését ott a Lajos-utca véges-végén.
Ismét számított a felsőbb hatalom, a miniszterek
és a városi közgyűlés szubvenciójára. Jól előre
számítást csinált. Az ő icipici plajbászdarabkája
szerint a bevétel messze túlszárnyalta a kiadást.
Szegény Dankó Pista, aki akkor halottbetegen tért
vissza Arcoból meg Abbáziából, ismét figyelmeztette Serlyt hogy gazda nélkül számol. A losonci
keményfejű féltót azonban most is fitymálva vette
a figyelmeztetést. A festő műhelyből színház lett,
Kisfaludy nevére keresztelve. A megnyitás fényes
is volt. Megjelent a székesfőváros minden számottevő tekintélye (meghívott vendégek voltak, egy
krajcárjukba sem került), de azután, mikor csengő
belépődíjakat kellett leszurkolni, mind gyérebben
látogattak a Lajos utca véges-végére, hátul az udvarban épült Kisfaludy színházba.
Bizony szegény Serly szépen elveszítette a 6000
forintját, de még a mellé egész apai örökségét.
(Sokan azt mondják, hogy művezető-rendezője,
Ilosvai Hugó volt a bukásnak főokozója). Ámde a
Serly után következő színidirektorok (egy Kövessy
Albertet leszámítva, a ki Szulamith-jával vagyont
szerzett) mind otthagyták a pénzüket, meg a becsületüket. A Kisfaludy-színház ma (1913-ban – pedig
ezután még 31 évig működött! – a szerk.) már festő műhelynek sem jó. Az egerek és patkányok tartanak
már ott évek óta koncertet, de zárt ajtók mögött.”

Különleges premier
Alpár Ágnes fent említett írásában bemutatja a
Kisfaludy Színház teljes repertoárját az 1897-es
megnyitó előadástól 1946-ig, az épület lebontásáig.
Felsorolja évről évre a színház igazgatóit, szereplő
színészeit és az előadott színdarabokat, sőt esetenként a műsort hirdető plakátokat is. Az időrendi
táblázatban jelzi, hogy 1935 és 1944 között Erdélyi
Mihály és társulata játszott a színházban, de a
részletesebb ismertetésből kimaradtak az előadott
darabok – feltehetően az ekkor már háborús idők
viszontagságai miatt. Nekem viszont a kezembe
került a színház egyik 1942-es plakátja, amelyen
az éppen bemutatandó új darabot ismertették a
nagyérdeművel. Háborús idők voltak, a 2. Magyar
Hadsereg 200 ezer katonával harcolt a fronton a németek oldalán. A hátországi béke és idill szimbóluma lehetett tehát az előadás, amit Erdélyi Mihály
igazgató meghirdetett 1942. január 16-án, péntek
délutánra és estére. Nagyon bízhattak a sikerben,
hiszen már a meghirdető plakáton jelezték, hogy
„a következő hétköznapokon pontosan ½ 6 és ½ 9,

a kép forrása: a szerző archívuma

vasárnap ¼ 4, ¾ 6 és ½ 9 órakor, január 22-ig, csütörtökig bezárólag 1 hétig” szerepel majd az új darab
a műsoron. Valószínűleg erre az időre szerződött az
igazgató a résztvevő zenészekkel és színészekkel.
A remélt teltházas előadásokat Erdélyi úr arra építhette, hogy ezt a Rigó Jancsi hegedűje című darabot
„Eredeti bemutató!”, illetve „Itt először!” hangzatos
felvezetéssel hirdették a plakátokon és a napilapokban. A színdarabról annyit elárult még a reklám,
hogy ez „a Dankó Pista nótafája nagysikerű operett
szerzőjének új romantikus énekes-táncos nagy operettje – Ünnepi előadás!”
Nézzük meg, miért is volt olyan híres ez a Rigó
Jancsi nevű cigányprímás, hogy 100 éve foglalkoztatja a legjobb zeneszerzőinket, sőt cukrászainkat is!

Rigó Jancsi valódi története
A maga idejében minden lehetséges hírközlési felületet lefoglalt a pákozdi születésű cigányprímás
és a belga hercegné szerelmének története. Hamar
megszületett a róla elnevezett cukrászsütemény, és
elsősorban ennek köszönhető, hogy a magyar emberek zöme ma is pontosan ismeri a mesét, ezért itt
csak nagy vonalakban ismertetem – az egyébként
sok izgalmas részlettel teli – esetet.
A XIX–XX. századforduló tájékán sok pesti cukrász
tett tekintélyes bevételre szert a kor egyik legnagyobb botrányához kapcsolódó sütemény készítéséből és eladásából. A világraszóló események főhőse
Rigó Jancsi cigányprímás volt, aki szakmája egyik
legnevesebb képviselőjévé küzdötte fel magát igen
rövid idő alatt. A későbbi prímás a Velencei-tó partján lévő Pákozd község cigánysorán született, s elég
korán egy nagykanizsai cigányzenekarhoz került,
majd rövidesen külföldön játszott az együttesben,
amelyiknek vezetője felismerte a kisfiú tehetségét.
A kiváló tehetségű prímás hamarosan saját bandát
alapítva zenélt London, majd Párizs előkelő éttermeiben. 1883-tól járta Európát a zenekar, s az előkelő
világ prominens képviselői ismerték meg általa az
egzotikus magyar zenét. 1895-ben Párizsban szerepeltek egy féléves szerződéssel a Champs-Élysées
igen elegáns éttermében, ahol mindenki megjelent,
aki akkoriban számított Európa fővárosában. Többek között gyakori vendég volt itt Chimay-Caraman
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Henri de Toulouse-Lautrec rajza a híres párról (részlet) a kép forrása: cultura.hu

belga herceg is feleségével és barátaival. A hercegnét
a korabeli lapok „csodaszépségű és nagyműveltségű” asszonyként említették. Az aranyszőke hajú
hölgyet hamarosan rabul ejtette Rigó Jancsi – először
gyönyörű hegedűjátékával. Pedig a prímás nem volt
igazán szép, himlőhelyes arca és félszegsége miatt
sem ábrándozott hercegnék meghódításáról.
A zenerajongás azonban hamarosan olyannyira
felerősödött, hogy Rigó Jancsi a Chimay-hercegek
otthonában is zenélt előbb a meghívott főneme-

sek, nagykövetek és bankárok, majd kizárólag a
hercegné szórakoztatására. A zenehallgatásból
szerelem lett, majd 1896-ban Budapestre szökött a
regényes pár. A lázadó hercegné elhagyta csúnya,
házsártos és beteges férjét, de még két kisgyermekét is a dadákra bízta.
A kaland a kor egyik nagyszerű művészét is megihlette – Toulouse-Lautrec csodás rajzot készített a
szerelmespárról. Az újságok címoldalaikon adták
hírül a szenzációs eseményt, s természetesen újság-

írók hada ostromolta a párt interjúkért, fotókért –
ők azonban nem nagyon engedtek közel magukhoz
senkit sem. Pesten Markó Miklós szerkesztő volt az
egyik kivételezett, aki beszélhetett velük, sőt egy
fényképet is ajándékoztak neki aláírásukkal és néhány soros szöveggel. A kevés fennmaradt kép közül ez a legérdekesebb, amely róluk készült együttlétük ideje alatt. (Markó Miklós volt a Régi magyar
urak és híres cigányzenészek históriái című könyv
szerzője és kiadója 1927-ben.)
A belga herceg rövidesen megindította válóperét,
amelynek tárgyalásain a legnevesebb francia és belga ügyvédek mellett a legjobb amerikai ügyvédek is
megjelentek Ward amerikai milliomos – Clara hercegné édesapja – megbízásából. A per tárgya nem
is annyira a vagyonmegosztás volt – ebben hamar
megegyeztek, hiszen Rigó Jancsi ekkorra már jómódú
embernek számított, illetve a menyasszony is rendelkezett a saját (Ward) vagyona felett. Sokkal fontosabb
volt a Chimay név jó csengésének a megőrzése.
A válópernél már csak az esküvő jelentett nagyobb
eseményt. Az akkoriban Magyarországon legnagyobb egyházi méltóságnak számító Rotelli bíboros,
pápai nuncius eskette az ifjú párt, és tanúként az
angol és az amerikai nagykövetek kísérték őket az
oltárhoz. Az esküvőn sokezren vettek részt, utána a
lakomán már „csupán” 450-en fértek el a Duna-parti
Hungária Szálló báltermében terített asztalok körül.
A szenzációs esküvő és főszereplői mindenki figyelmét magukra vonták. Az élelmes kereskedők és iparosok igyekeztek kihasználni az üzleti lehetőségeket, sok mindent elneveztek róluk, és kirakataikat is
az alkalomhoz illő feliratokkal rendezték be. (Weisz
Divatáruházában, a Kossuth Lajos utca 18.-ban például a Párizsból frissen hozatott női ruhákat úgy tálalták, hogy „Clara hercegnő is ilyeneket visel”.)
Fennmaradni azonban egy mára ismeretlen pesti
cukrászmester alkotása tudott, aki egy különleges
süteményt talált ki és készített el az esküvő idejére,
amit még ma is Rigó Jancsi szeletként látunk néhány
cukrászdában. A csokoládés tésztával és habkrémmel
készült sütemény olyan gyorsan elterjedt a város cukrászmesterei között – egy-két nap alatt, hiszen jó üzlet
volt –, hogy ezért nem maradt fenn az alkotó neve.
A világraszóló szerelemnek néhány év után vége
lett. A válás után Rigó Jancsi karrierje – miután
szerelmi bánatát kipihente – még rövid ideig felfe-

A nevezetes fotó Markó Miklós könyvében
a kép forrása: mkvm

lé ívelt. Végül 1927-ben Amerikában halt meg, ahol
már évek óta New Yorkban tengődött szegény sorban, muzsikus társai támogatásából.

Rigó Jancsi színpadi tündöklése – az óbudai
Dankó-premier
A romantikus történet természetesen hamar megjelent a daljátékokban, népszínművekben, sőt az operettekben is. És ebben az óbudai Kisfaludy Színház
járt az élen. Dankó Pista egyetlen önálló népszínműve, a Cigányszerelem dolgozta fel az újsághírekből ismert Rigó Jancsi és Chimay hercegné romantikus történetét, melyet 1898. május 6-án mutatott
be Óbudán a Kisfaludy Színház. Pestről is érkező
és helybéli kíváncsiak tömege lepte el a színházat,
ám a Dankó-nóták behízelgő dallamai sem voltak
képesek tíz előadásnál többet megtölteni nézőkkel.

SZÁNTÓ ANDRÁS
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Tenk Dór a: A San Marco Galéria

2014 óta vagyok a San Marco Galéria kiállításszervezője. Kötődésem a közösségi házhoz igen
régi keletű, egyrészt mivel már gyermekkoromban
is jártam ide pantomimezni és művészi tornázni.
Másrészt pedig édesapám, Tenk László festőművész
révén folyamatosan részese lehettem a kerület művészeti életének, később pedig a T-Art Alapítvány
asszisztenseként is több alkalommal megfordultam a
kiállítótérben, majd a galériában végeztem a szakmai
gyakorlatomat is. Két évvel ezelőtt, amikor a kulturális központ 40 éves lett, alkalmam volt beletekinteni a ház képzőművészeti tevékenységét bemutató
dokumentációba, régi vendégkönyvek, meghívók és
fotók kerültek elő. Nagyon izgalmas volt feldolgozni
a fellelt iratállományt. Ennek a munkának az eredményeként született meg a 40 éves évfordulós kiadvány
képzőművészeti fejezete, illetve saját szakdolgozatom. Idén, amikor felújításra került a San Marco utcai
épület, és a galéria élete újabb mérföldkőhöz érkezett,
úgy éreztem, itt az alkalom összegezni a múltat, a jelent, és megfogalmazni, hogy milyen jövőt tervezünk.

A múlt
A San Marco Galéria 1998 decemberében nyílt
Dévényi János ötvösművész kiállításával, és működik azóta is töretlenül az Óbudai Kulturális Központ
San Marco utcai épületében. A kulturális központ
életében már korábban is jelentős szerepet töltött be a
képzőművészet. Nyolc éven át az épület falai között

működött a Gyémánt László által vezetett Óbudai
Festőiskola. A 40 éves ünnepélysorozat részét képezte az egykori Óbudai Festőiskola tanítványainak
kiállítása, ahol legújabb alkotásaikat mutatták be.
Nagyon érdekes volt látni, hogy a régi tanítványok
milyen irányba fejlődtek, változtak az évek során. Az
Óbudai Festőiskola kiállításának megnyitója 2015ben az egyik legmeghatóbb volt az általam szervezettek közül. Mélyen megérintett az, ahogy a növendékek felelevenítették a régi szép időket.
A kilencvenes években a galéria, a ház közművelődési tevékenységeit kiegészítve, a kortárs képző- és
iparművészeknek, a III. kerületi és ahhoz kötődő művészeknek, művész-tanároknak kívánt teret és helyet
a biztosítani a bemutatkozáshoz, illetve megteremtette annak a lehetőségét, hogy saját óbudai közönsége
megismerhesse a kortárs képzőművészetet. Jellemzően vegyes volt a kiállítások összetétele, amatőr és
hivatásos képzőművészeket, iparművészeket is találhatunk a dokumentumokban. Szinte a kezdetektől
minden évben bemutatkoztak a kerület művész-tanárai és jó néhány évig az Óbudai Fotókör művészei is.
Több nemzetiségi kiállító is megfordult a galériában,
ami bevonzotta az idegen nyelvű közönséget is, és
segítette a diplomáciai kapcsolatok ápolását. A kiállítások a kezdeti időszakban Lőrincz Edina jelenlegi
ügyvezető igazgatónő személyéhez kapcsolódtak.
A galéria az évek során számos neves kiállításnak adott otthont, többek között olyan művészek munkáit állították ki, mint Zsögödi Nagy
Imre, Zeusz-Csákvári Nagy Lajos, Gyulai Líviusz,

Galambos Tamás, Szentgyörgyi József, Molnár C.
Pál, Kokas Ignác vagy El Kazovszkij.
2003-tól szervezzük meg rendszeresen a T-Art
Alapítvány festő támogatóinak kiállítását a Magyar
Festészet Napja alkalmából. Ez a kiállítás kicsi korom óta meghatározó volt számomra, hiszen már
akkor is elkísértem aput a tárlatok rendezésére és
megnyitóira, amikor mindez még csak egy távoli,
megfoghatatlan varázslatnak tűnt. Néhány évvel
később az a megtiszteltetés ért, hogy én magam is
segédkezhetek a kiállítások megvalósításában.
2008 volt az első év, amikor az Óbudai Nyár rendezvény keretein belül is szervezett a ház nagyszabású tárlatot. További kiállítások kapcsolódtak a Szakrális Hét
és a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozathoz.
A galéria életében már a kezdetektől jelen voltak szakmai tanácsadók, például Tenk László festőművész és Horváth Károly színész. Rendszeresek
voltak az óvodai és iskolai csoportok látogatásai,
voltak vetítések, tárlatvezetések és művészettörténeti előadások. A kezdetekben Művészbarát klub is
működött, akik buszos túrákat is szerveztek.

A jelen
2012 óta Garami Gréta művészettörténész segíti a
galéria szakmai munkáját. Az első évben havi rendszerességgel művészettörténeti előadásokat tartott,
majd az előadás-sorozat tematikája folyamatosan
átalakult az aktuális kiállításhoz kapcsolódó programmá. 2013 szeptemberétől Garami Gréta átvette a
kiállítások kurátori feladatait is azzal a céllal, hogy a
kiállítótérben egy szakmailag elismert galéria jöjjön
létre. Garami Grétával 2014-től dolgozunk együtt a
galéria kiállításain. Az évek folyamán kialakítottunk
egy működő, egymást kiegészítő munkamegosztást.
2013 óta többek között olyan művészek munkái szerepeltek a galériában, mint Aknay János,
ef. Zámbó István, Király Gábor, Adorján Attila,
Szabó Ábel, de csoportos tárlaton Radák Eszter,
Tölg-Molnár Zoltán munkáit is láthatta a közönség.
További rangos kiállítók: Krajcsovics Éva, Szurcsik
József, Ganczaugh Miklós, Atlasz Gábor, Lévay
Jenő, Kovács-Gombos Gábor, Völgyi-Skonda Kortárs
Gyűjtemény és Verebes György. A megnyitók kere-

Szurcsik józsef: ember embernek... 2010, akril, olaj, vászon, 125x198
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tén belül számos elismert művészettörténésszel, művészeti íróval dolgoztunk együtt: például Bárdosi
József, Keserü Katalin, Wehner Tibor, Feledy Balázs,
Nagy. T Katalin, Szeifert Judit, Gaál József. A szakmai megnyitó személye mellett mindig is nagy
hangsúlyt fektettünk a zenei produkciók és más
közreműködők kiválasztására: például Mogyoró
Kornél, Meszecsinka együttes, Kézdy Luca.
A kortárs galériák általában a „white cube” jellegű
fehér falú, a szűk érdeklődő kör számára fenntartott
kiállítási módot kedvelik. Ez a San Marco Galériára
egyáltalán nem jellemző. A cél az volt, hogy kihasználva a kulturális központ adottságait, a térben megforduló sokféle látogató jelenlétét, olyan élő kiállításokat hozzunk létre, ahol mind a szakmai közönséget,
mind a más céllal érkezőket is meg tudjuk szólítani.
A kiállításokhoz kapcsolódó művészettörténeti
előadások fokozatosan a művész munkásságát bemutató prezentációvá, illetve az alkotóval (emlékkiállítás esetén tanítványaival, ismerőseivel) történő

interjú-beszélgetéssé alakultak. Ez a keretprogram
a művész személyesebb, emberközeli megismerését
is lehetővé teszi, és fontos szerepet tölt be a galéria-építésben, népszerűvé téve a kiállítóteret.
A kiállítások kísérőrendezvényeként gyerekeknek és diákoknak szóló játékos tárlatvezetéseket
és műhelyfoglalkozásokat tartunk, amelyek célja,
hogy már egészen kicsi korban megismertessük
a gyerekekkel a kortárs képzőművészetet, illetve
segítsük elsajátítani a művek befogadásának képességét. A gyerekek a kiállítás élménye után egy
saját alkotás elkészítésével dolgozzák fel a látott alkotások témáját, technikáját vagy üzentét. Nagyon
szeretek gyerekeknek tárlatvezetést tartani, mert
az olyan értékek, mint a nyitottság, az őszinteség,
bennük még romlatlanul él.
A kiállítótér alapterülete jelenleg kb. 80 négyzetméter. A közelmúltig egységes bordó színű damaszt függöny borította a falakat és az ablakokat.
Idén, amikor a közösségi ház felújításra került, a

Jézus élete című kiállítás a san marco galériában 2017. fotó: Antal István

Markovics Gábor: Személyes tér 2015, olaj, vászon, 90x74 cm

kiállítótér is teljes egészében megújult. A falak semleges színűvé váltak, ami lehetővé teszi olyan kiállítások megrendezését is, amelyekre eddig a bordó
színű függöny miatt nem volt lehetőség. A világos
szín kellemes, bensőséges hangulatot teremt.

A jövő
A galéria küldetése, hogy a San Marco Galéria
Óbuda meghatározó szakmai kiállítóhelye legyen,
„ahol a helyszín adottságaihoz alkalmazkodva, de a
művelődési házas jelleget meghaladva, a kortárs festészet magas színvonalon történő interpretálása a cél,
megfelelő kiállítási körülmények megteremtésével,
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komoly szakmai felkészültséggel, ugyanakkor művészetközvetítő szerepvállalással.” /Garami Gréta/
A galériában amellett, hogy folytatjuk a kortárs
festészet kvalitásos alkotóit bemutató tevékenységet, a jövőben is fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk az óbudai művész-pedagógusok éves kiállításának, valamint a kerületben működő művészeti
iskolák bemutatkozásának. Továbbra is cél, hogy
csatlakozzunk a különböző budapesti és országos
kulturális programsorozatokhoz, kiállításainkkal
jelen legyünk az Ars Sacra Fesztiválon, a Magyar
Festészet Napja és a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozaton, a Budapesti Tavasz Fesztiválon és az
Óbudai Nyár rendezvénysorozaton.
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V O LT E G Y S Z E R Ó B U D Á N E G Y F E S T Ő I S K O L A
Beszélgetés Gyémánt László és Ardey Edina festőművészekkel

Harmincegy éve annak, hogy Óbudán, a San Marco utcában, a hajdani úttörőházban kaput nyitott az Óbudai Festőiskola. Működésének nyolc esztendeje alatt ragyogó tehetségű képzőművész fiatalok sajátították el a szakma csínját-bínját.
Valamennyien korunk elismert és sikeres művészei. Az iskolát Gyémánt László hozta létre.

Ardey Edina és Gyémánt László Fotó: Gordon Eszter

Mielőtt a legendás festőiskola történetét átbeszélnénk, nem árt dióhéjban belemélyedni Gyémánt
László regényes élettörténetébe. A most 82 éves,
Kossuth-díjas festő- és grafikusművész a budapesti Képzőművészeti Gimnáziumot követően tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
folytatta és fejezte be diplomával. Pályakezdőként
pop-art hatású, montázsszerű, szürreális-naturalista képeket festett. Fenegyereknek kiáltották ki
a volt diktatúrában: 1965-ben a bécsi Europahausban állított ki, 1966-ban a bécsi Fuchs Galériában
lett volna kiállítása, találkozhatott volna Salvador
Dalíval, de nem kapott útlevelet; 1968-ban hivatalosan hívták a hollandiai Magyar Napokra kiállítani, de mást küldtek helyette; 1968-ban személyesen Aczél György tiltotta be kiállítását az
Eötvös-klubban… A három „T” közül általában a
tiltott kategóriában szerepelt.
Csoportos tárlat résztvevőjeként utazott Kölnbe
a Künstler aus Ungarn című kiállításra 1970-ben.
Amikor hiába kérte tartózkodási engedélye meghosszabbítását, Londonba ment, politikai menedéket kért, és megalakította a Group Five nevű
művészeti csoportot. Önálló kiállításai voltak
Londonban, Bristolban, Bishops Stordfordban, miközben Magyarországon visszatérés megtagadása
címmel távollétében elítélték. Három évvel később
Bécsbe települt, magánrajziskolát nyitott, galéria
társtulajdonosa és művészeti vezetője lett, tagja az
Osztrák Művészek Egyesületének, önálló kiállításai
után megkapta az osztrák állampolgárságot. 1982ben hazatért, rá három évre sikeres gyűjteményes
kiállítása volt a Műcsarnokban. Egy évvel később
alapította az Óbudai Festőiskolát.
Nevezetesek jazztárgyú képei, jó néhány híres
jazz- és rockzenészről készített portrét, szívesen
festi művésztársait, színészeket, színésznőket,
írókat, filmrendezőket. Kitalált egy új képalkotói
eljárást a fotóemulzió felhasználásával, ami azóta ,,gyémántográfia” néven ment át a köztudatba.
Mindemellett díszletet is tervezett: Samuel Beckett
Godotra várva című drámájához, Darvas Iván felkérésére. Művei hazai és külföldi múzeumokban,
híres magán- és közgyűjteményekben találhatóak.
Mielőtt tető alá hozta a festőiskolát Óbudán, megfordult a fejében, hogy az alkotás mellett tanítson is?

Mindig voltak álmaim, és hittem azt, hogy nemcsak festeni, de tanítani legalább ugyanúgy tudok,
hála Balás Lászlónak, akitől még a Képzőművészeti Gimnáziumban mindent megtanultam.
Tanítványaim közül, akik valaha voltak, nagyjából mindenki a pályán van, és büszke vagyok
rájuk. Főként azért jöttem haza Ausztriából, mert
Somogyi József rektor hívott tanítani a főiskolára.
Nekem ez jólesett, ennek érdekében mindenféle
lépéseket tettem, Horváth István belügyminiszternek írtam kérvényt, hogy engedjenek el engem
a büntetett előéletből. Ez nem volt egyszerű dolog, és mire sikerült mindent elintézni, és hazatelepültem, Somogyi már nem volt rektor. Ekkor
bementem Köpeczi Béla kulturális miniszterhez
elmondani neki, hogy azért jöttem haza, hogy a
főiskolán lehessek tanár. Erre azt mondta, hogy
ezt nem gondolhatom komolyan! Nem vagyok
megbánós fajta, azt sem bántam meg, hogy kint
maradtam, azt sem bántam meg, hogy visszajöttem. Végül is, az ötvenedik születésnapom alkalmából kiállításom nyílt a Műcsarnokban, ami nekem a Parnasszust jelentette.
Belenyugodott abba, hogy nem taníthat?
Azt azért nem: bujkált bennem a kisördög. Az említett kiállításon az I. kerületi tanács művelődési
osztályának vezetője, Markó Aranka felajánlotta,
hogy ha kedvem van, tanítsak a Fő utcai képzőművész körben. Megállapodtunk abban, hogy ingyen
tanítok, de csak olyanokkal szeretnék foglalkozni,
akikben fantáziát látok. Nem akartam az időmet kiszórni az ablakon, és bizony nem sokáig tanítottam
ott. Kiderült például, hogy nincs modellre pénz, el
sem lehet férni, annyian vannak, főként műkedvelő
tehetségtelenek. Ráadásul egy hölgy bepanaszolt,
hogy én nem korrigálok neki, ami igaz volt, mert
nem láttam értelmét. Csakhogy a férje valami nagy
potentát volt, úgyhogy ezzel be is fejeződött pályafutásom a Fő utcában. Viszont a tehetséges tanítványaim, akikkel ott foglalkoztam, tovább akartak
nálam tanulni, ami az én kis műtermemben nem
volt lehetséges, de tettem egy könnyelmű ajánlatot:
amennyiben tudnak szerezni egy megfelelő helyiséget ingyen, és lesznek annyian, hogy össze tudják
adni a pénzt a modellre, akkor vállalom.
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Erre ők mit tettek? Ki mit lépett?

Mit csinált a tanár úr napközben?

Fenyves Gabi, aki azóta izraeli festő, bejáratos volt
valamikor a San Marco utcai úttörőházba, beszélt a
vezetőjével, Badinszky Ernővel, aki nagyon kedvesen fogadott. Elmondtam, hogy kellenének nekem
festőállványok, bakok és olyan szekrények, amibe
a gyerekek elrakhatják a holmijukat, egy dobogó és
egy terem, ahol elférnek. Végül azt kérdezte, hogy
mennyi honoráriumra tartok igényt, de én nem
kértem semmit. Megegyeztünk, legyártatta a festőállványokat, és amit kértem, mind megkaptam.
Így lett 1986-tól 1994-ig abszolút önfenntartó intézményként az Óbudai Festőiskola az úttörőházban, a
San Marco utcában. Amikor az igazgatót kirúgták,
jött helyette egy másik, aki kitalálta, hogy neki kell
a mi helyiségünk.

Nem lehet egy fenékkel két lovon ülni, de meg
kellett próbálnom. Festenem kellett, és szerencsémre volt annyi munkám, amiért pénz is
járt, valamiből fedeznem kellett a költségeimet,
ugyanakkor mindennap készültem az iskolába,
mindennap balhéztam velük, mindennap dühöngtem, és közben örültem az eredményeiknek.
Egy ellenfőiskolát akartam csinálni, és azzal bebizonyítani, hogy mennyit veszített a főiskola,
hogy nem engedtek engem oda tanítani. Összességében nyolc éve volt az életemnek, amire igazán mondom: tartalmas volt!

Hányan és milyen korúak jutottak be?

Szerveztem például dzsessz esteket, hetente jöttek az akkori legjobb előadók: Vukán Gyuriék,
Bontovics Kati énekelt, Berkes Balázs bőgőzött,
Kőszegi Imre dobolt, és még sokan játszottak. Minden évben mentünk művésztelepre, a tatabányai
nemzetközi dzsessztáborba, pénzt kunyeráltam a
minisztériumtól, hogy ki tudjam fizetni. Elvittem
őket a Collegium Hungaricumba, Bécsbe, ahol kiállítást rendeztem nekik – szóval, menedzseltem
is a társaságot. Volt olyan is, hogy együtt buliztam
velük. Befejezésként katalógust is nyomattam az
iskola történetéről.

Átlagban tizennyolc-huszonhat évesek, fiúk-lányok vegyesen. Tizenketten, mert ennyi növendékkel tudtam foglalkozni. Keményen dolgozniuk kellett, nem volt demokrácia, megmondtam,
vegyék úgy, mintha ki lenne írva az ajtó fölé:
ide bejönni nehéz, kimenni könnyű, de aki kimegy, az többé nem jön vissza. Magamért soha
egy lépést nem tettem, de irántuk felelősséggel
tartoztam. Mindennap öt órakor odamentem, és
nyolc-kilencig ott voltam.

Múltak az évek, a tanuláson túl mi minden történt ott?

Gyémánt László: olaj, vászon portrék – Kern András, Bíró Eszter, Bárdy györgy
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Aztán szétszéledt a társaság, ki-ki járta a maga útját. Összejött valamikor a festőcsapat?
Hosszú idő után, 2014-ben nyílt alkalmunk az Újlipótvárosi Klub Galériában a néhai Óbudai Festőiskola
emlékkiállításán találkoznunk: Adorján Attila, Ardey
Edina, Federits Zsófia, Fenyves Gabriella, Garai
Tamás, Kő Ferenc, Mészáros Ágnes, Pálvölgyi Rita,
Pifkó György, Székely Annamária, Törőcsik Eszter,
Zoltai Bea, Votin Dóra voltak a kiállítók, az emlékkiállítás szervezését egyik volt tanítványom, Zoltai Bea
vette a nyakába. Ő állította össze a névsort, és amikor
előzetesen átküldte, észrevettem, hogy hiányzik az
utolsóként felvett és ráadásul egyik legtehetségesebb
tanítványom neve, Ardey Edina, ezért kérdőre vontam. Arra hivatkozott, hogy nem tudja a címét. Igaz,
Edina már tizenhat éve Németországban élt, de 2011ben elvesztett, imádott feleségem, Krisztina címjegyzékében szerencsére megtaláltam az elérhetőségét,
ugyanis Edina és Krisztina, jó barátnők lévén, sűrűn
leveleztek egymással.
Ha már itt tartunk, meséljen innen Ardey Edina!
Sárospatakon születtem, a Sárospataki Református
Gimnáziumba jártam, amikor az egyik nyáron az
Óbudai Festőiskola városunkban tartotta művésztáborát. Rajztanárom azt ajánlotta, hogy ha a rajztudásomat tovább szeretném fejleszteni, jelentkezzem a
táborba. Én megfogadtam, és így ismerkedtem meg

Lacival. Portrékat rajzoltunk, ami engem régóta nagyon érdekelt, így akkor ott ki tudtam kicsit bontakoztatni a tehetségemet. 16 éves voltam, és amikor
elvégeztem a gimnáziumot, felvételiztem az Óbudai
Festőiskolába. Mindennap bejártunk az iskolába,
Laci pedig teljesen önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül tanított. Portrékat festettünk, akvarell is
volt, és jazz szólt a műteremben. Két évig jártam oda.
Mi lett utána, merre sodorta az élet?
Nem jelentkeztem a főiskolára, úgy láttam, nem
tudnék senkitől többet és jobbat tanulni, mint
Lacitól. Münchenbe mentem, portréfestéssel és
porcelánfestéssel foglalkoztam. Rettenetes tragédia
Laci életében, amikor feleségét, Krisztinát elveszítette. Ismertem és nagyon szerettem őt. Annak idején, amikor ők Amerikában voltak, a műtermükben
laktam és dolgoztam, megvan a 23 évvel ezelőtt ott
festett csendéletem – ahová költöztem, vittem magammal. Aztán kaptam egy meghívót az emlékkiállítására, ennek kapcsán jöttem vissza.
Látom, Laci is nagyon szeretne valamit mondani.
Annyival kiegészítem, hogy egyszer csak szólt
nálam a telefon, fölhívott Edina Németországból,
mondta, megkapta a meghívót a kiállításra, de
neki túl nagyméretűek a képei, azokat nem tudja
elhozni. Erre felajánlottam neki, hogy jöjjön, itt a

Ardey edina: olaj, vászon portrék – Kászoni Zoltán, Önarckép, fesztbaum béla
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Az egykori Óbudai Festőiskolások a san marco galériában 2015-ben:
Mészáros Ágnes, Zoltai Bea, Fenyves Gabriella, Ardey Edina, Gyémánt László,
Federits Zsófia, Valerie Haynal, Votin Dóra, Adorján Attila, Pálvölgyi Rita Fotó: Antal István

műtermem, ahol nyugodtan festhet. Megérkezett,
és megfestette a képét. Én éppen meghalni készültem, mert a feleségem, akivel huszonkét évig úgy
éltem, hogy nem volt egy óra, amit nem együtt töltöttünk, az egész világot közösen utaztuk be, meghalt… Emlékére Kárpáti Tamás, családunk barátja
Krisztina-díjat alapított 2011-ben. Azok kaphatják,
kik gondoskodó társként, múzsaként sokat tettek
azért, hogy remekművek vagy kiváló művészi
teljesítmények születhettek. 2017-ben Esterházy
Gitta, Esterházy Péter író özvegye kapta. És még
annyit: megkértem Edina kezét, és megint kedvem
van élni. Ennek is már több mint két éve. Közös a
műtermünk, egymás mellett festünk, és már sok
közös kiállítás áll mögöttünk. Egymást inspiráljuk, együtt utaztunk Amerikába, és az onnan hozott élményekből születik képeink jó része. Edina
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sikeres portréfestő is, de vannak drámai képei,
mint a Saul fia, és persze országos kiállításokon,
biennálékon szinte állandóan jelen van. Régen
volt, hogy Edina is a tanítványaim egyike volt, ma
nagyon büszke vagyok az eredményeire, mintha
közöm lenne hozzá. A legtöbbször csak ülök mögötte, és csodálom, ahogy fest. Azt hiszem, hogy
boldogok vagyunk egymással. Végül is vitathatatlan, hogy minket ez az iskola hozott össze, és mint
kiderült, nagyon megérte nekem, hogy annak idején ingyen tanítottam, mert én kaptam ettől az iskolától a legtöbbet.

VÁCZY ANDRÁS

Ardey Edina: a nagy triumvirátus 2017, olaj, vászon, 50x70 cm
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Gyémánt László: Garai Attila 2005, olaj, vászon, 120x100 cm

Ardey Edina: a csend hangja 2017, olaj, vászon, 120x100 cm
Ardey Edina: Unatkozó Lányok 2017, olaj, vászon, 120x100 cm

40
képző

41
képző

Gyémánt László: Építkezés 1960, olaj, farost, 125×80 cm
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Gyémánt László: Az idő melléktermékei 1963–66., olaj, vászon, 120x90 cm
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Z e k e G y u l a : N yá r i k é p h i d e g n a p o k r a

Sétálni fölvetett fővel érdemes, írtam volt e hasábokon egyszer már, ám ez intelemmel éppúgy
nem lehet betelni, mint a Jéger úr megfelelően
keserű csokoládé fagylaltjával, melyet a tikkadt
nyárban is fehér cukrászköpenyben, különös alakú sapkával a fején mért Bátaszéken, ahol életem
egy korai vargabetűjének hála, bevégeztem általános iskolai tanulmányaimat. Jéger úr boldogan
bicegve nyújtotta felénk a pulton kissé áthajolva
e megfelelően keserű gombócokat, az egyik lábát
ugyanis Doberdónál – avagy Isonzónál, ebben
már nem vagyok bizonyos – hagyta, boldog pedig ezért volt, mert jól csinálta a szakmáját, melyet szeretett, és a hazafias népfront oklevelénél
mindig fontosabb volt számára a csillogás, amely
megjelent a szemünkben, amint sorban álltunk a
pultja előtt. Nem tűnt el teljesen az életemből az a
boldog keserűség azóta sem, hisz ehettem sokszor
Brüll úrék, valamint még a kilencvenes években
is a Vörösvári út harmincvalahány alatti kicsiny
Kakadu cukrászda hasonmód megfelelően keserű csokoládéfagylaltjából, szóval azóta is gombóc
van a torkomban, ha ezekre a hideg, sötétbarna
gömbökre gondolok, és a fülemben, mintha őz lépne ágra, halkan visszhangzik a tölcsér ropogása.
Na, a jó Isten tudja, hogy e képről miért jutott
eszembe az a megfelelően keserű csokoládéfagylalt,
tán – mint rendre – itt is késésben van a tudomány,
és csak ezután fogja kimutatni fehér köpenyében
Amerikában valaki, hogy megfelelő erősségű és
megfelelő szögben eső fénynél némely óbudai ház

faláról is endorfin sugárzik, fotós legyen a tölcséres gépe mögött, aki elkapja. S ha ez így van, ezer
szerencsénk, hogy itt élünk Aquincumban, és felvetett fővel sétálva a katonai amfiteátrum környékén,
ilyen megfelelően boldog házra akadhatunk. Nézzék csak, a zöld levelek épp annyit takarnak belőle,
amennyit a teljes látás érdekében takarniuk is kell,
s orrcimpánkat szinte megcsapja a dús levegő, melyet e kicsiny, zöld erőművek a Lajos utca felől bőven
érkező széndioxidból készítettek. Elektromos vezetékek adnak találkát egymásnak a falon, jelezvén
az aggódók számára, hogy a ház be van kapcsolva
a Föld energiahálózatába, és ha a falak mögött olyanok is élnének, akiket nem boldogítanak eléggé a
fönti emlékek, hát estéről estére törököt foghatnak
kedvenc csatornájukon. Az erkélyek úgy, oly lassan
vonulnak az ég felé, mint a Budapest épületeiből
mára kiveszett páternosterek, amelyek a nevüket –
ugye hallják? – a halálfélelemben támadó vallásos
érzületből kapták. (Vajon hová dobták ki ezeket a
rejtelmes örökmozgókat, s miként volt lehetséges,
már ha így volt, hogy amíg őröltek, egyetlen embert
sem szabdaltak szét?) Itt kapaszkodik végül a falon
ez a kecses, rozsdásan is fiatal zászlórúd, amely –
formája-anyaga tanúskodik róla – egyidős magával
a negyvenes évek elején épült házzal, amely légiós
hadijelvény tartórúd is lehetne, és akkor is szemszűkítőn szép, ha e sorok írója semmilyen zászlót
nem látna szívesen lengeni rajta.
Kivéve talán, igen, azt mégis, a Jéger úr fehér
köpenyét.
Fotó: Oláh Gergely Máté
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AZ ÓBUDAI ZSIDÓSÁG NYOMÁBAN
B e s z é l g e t é s C s e h V i k t o r k u lt ú r t ö r t é n é s s z e l , a z ó b u d a i z s i d ó s é ta v e z e t ő j é v e l

Óbudával kapcsolatban viszonylag kevesen emlékeznek meg arról, hogy itt volt a budapesti zsidóság bölcsője. Pedig ez
a történet nagyon tanulságos, ráadásul olyan kincseket rejt, mint például a XIX. század elején itt tárgyalt kecsege ügy,
ami csaknem az aradi rabbi szakállába került.

Egy olyan zsidó családban nőttem föl, ahol én voltam az első, aki Budapesten született, így nagyon
sokat jártunk vidékre látogatni a rokonainkat. Ez
meghatározó volt az életemben, mert viszonylag
korán szembesültem az elhagyatott zsinagógák
és temetők problémájával, a megcsonkított zsidósággal. Tetszett ez a letűnt kor, ahová visszavágyódtam, így elindult bennem az érdeklődés a
zsidó történelem és elsősorban az észak-kelet magyarországi orthodox-haszid életmód iránt – apai
nagyszüleim innen származtak, akikkel sokat beszéltem erről a zárt, letűnt életről, miliőről. Az első
diplomámat a Műszaki Egyetemen szereztem, de
emellett autodidakta módon sokat olvastam zsidó
témában, a századforduló környékén írt forrásokat,
monográfiákat tanulmányoztam. Aztán zsidó kulturális és ifjúsági szervezetekbe kerültem, ahol a
tudásommal némi nevet is szereztem magamnak.
Eleinte barátoknak szerveztem vidéki zsidó túrákat, erre figyelt fel a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike), és felkértek, hogy írjak egy könyvet a vidéki zsidóságról. Nagyon érdekel a városok
zsidó története, különös tekintettel az embereké.
Egy idő után úgy döntöttem, hogy formális keretek
közé terelem a személyes érdeklődésem. 2017-ben
szereztem abszolutóriumot kultúrtörténész szakon
a Rabbiképző Egyetemen.
Miért érdekli Óbuda?
Mivel Budapesten élek, természetesen az itt élő zsidóság története is foglalkoztat, ráadásul Óbudán
szinte már olyan érzésem van, mintha vidéken lennék. Amikor nemrég meglátogattam egy frissen ide
költözött barátomat, magával ragadott az az érzés,
hogy fel kell hívnom a feleségem, hogy tudassam
vele, jól vagyok, megérkeztem, pedig csak húsz
percig tartott az utazás. Ennél persze fontosabb,
hogy Óbuda tulajdonképpen a budapesti zsidóság
bölcsője. A magyar zsidó történelemre jellemző,
hogy szakaszokra osztható, nincs feltétlenül folytonossága. Menórás sírkövek tanúsága szerint már
a III–IV. században élhettek zsidók az Óbudához
tartozó Aquincum területén, a középkorban több

Fotó: sánta balázs

cseh viktor fotó: dohi gabriella

feljegyzés is beszámol az ittlétükről, de az újkorban
is ez volt az egyik első hely, ahol zsidók letelepedhettek a Zichy család engedélyével, az 1700-as évek
első negyedében. A Zichyeknek ehhez elsősorban
gazdasági érdekük fűződött, merthogy tudták,
hogy – ellentétben más csoportokkal – a zsidók
pontosan fizetnek, így nem meglepő, hogy támogatták őket. Az első rituális központ a zsinagógával, mikvével és vágóhíddal az uradalmi birtok
központjában épülhetett ki. Fontos adalék, hogy a
szabad királyvárosokba csak 1840-től telepedhettek
be zsidók, tehát a nagyvárosoknak ez előtt nem is
lehetett zsidó lakója. A városok körüli településeken, melyek főképpen nemesi birtokok voltak, inkább élhettek zsidók, és nagyjából ez a helyzet állt
fent Óbuda és Pest relációjában is. Az 1840-es törvény azt eredményezte, hogy a régi zsidó hitközségek gyakorlatilag elnéptelenedtek, de mindenképpen veszítettek jelentőségükből, hiszen tagjainak
többsége beköltözött a legközelebbi nagyvárosba.
A főváros területén sem történt ez másképpen,
csupán annyi volt a különbség, hogy Pestre már
1783-tól betelepülhettek zsidók, ezek a „telepesek”
pedig elsősorban Óbudáról érkeztek – ők rakták le
apránként a pesti hitközség alapjait. Így az óbudai
hitközség is fogyatkozni kezdett az 1800-as évek
végére, de a XX. század elején még így is több ezer
emberről beszélhetünk.
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Milyen épített zsidó emlékek vannak Óbudán?
Az első imaház a XVIII. század első évtizedeiben
épült az úgynevezett Bolgár-telken, amit Wagenmeisernek is hívtak. Ez nagyjából ugyanazon a
területen volt, ahol ma is áll a zsinagóga. Az első
zsinagógának nevezhető épület 1733-ban épült.
Akkor már létezett a Juden platz, a „zsidó tér”,
ami a mai zsinagógától délre, a Duna felőli oldalon helyezkedett el, valahol a mostani HÉV-sínek
környékén. A korból vannak hiteles adataink
is, ugyanis 1737-ben volt egy népszámlálás, ami
szerint 43 családban 198 zsidó élt itt. 1740-ben
jegyezték fel az első rabbit, a valószínűsíthetően
morvaországi Iszakhar Dov Juda Oppenheimet
(?–1745), később Nathan Günsberget (?–1783), de
az ő működésükről nem tudunk sokat. Mindenestre az, hogy rabbit hívtak és alkalmaztak, azt
jelzi, hogy ez egy releváns létszámú közösség
volt már a XVIII. század első felében. A második zsinagóga 1767 és 1769 között épült fel, amit
az özvegy Zichy grófnő nemcsak engedélyezett
1765-ben, hanem még anyagilag is hozzájárult
felépítéséhez. Sok esetben a nemesi családok
vagy anyagilag, vagy nyersanyagban támogatták

a tóraolvasó (bima) az 1950-es években...
a kép forrása: egykor.hu
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... és ma fotó: sánta balázs

a zsinagógák építését. Ennek lelki háttere is lehetett: addigra úgymond hozzájuk nőttek a zsidók,
valószínűleg egy-két elöljáróval jobb, személyes
kapcsolatot is kialakíthattak.
1769-ben Nepauer Mátét – aki a kor egyik legnevesebb építésze volt – bízták meg egy nagyobb zsinagóga tervezésével. Ez a felkérés már azt is jelzi, hogy a
zsidóknak elfogadott státusza volt az óbudai társadalomban, különben Nepauer nem vállalta volna a feladatot. Ez a második óbudai zsinagóga egy kívülről
egyszerűbb, a korra jellemző centrális elrendezésű,
kilenc boltozatos barokk stílusú épület volt, amelyben
a bima (Tóra-olvasó emelvény) középen helyezkedett
el, a boltozatot pedig az emelvény körül oszlopok
támasztották alá. Méretét tekintve körülbelül 300 fő
befogadására volt alkalmas, de nem volt nagyobb egy
polgárháznál. Nagyon közel van a Duna, ezért a talaj
nedves, az alapozás pedig nem volt túl jó – oszlopok
ide vagy oda –, az épület megroggyant, ezért 1807-ben
egy részét le is kellett bontani. Egyes vélemények szerint a második zsinagóga bizonyos elemeit beépítették a harmadik, ma is álló épületbe.
A harmadik rabbit (Itzak Kitze, 1786) 1789-ben követte a negyedik, aki a kor egyik legjelentősebb
rabbija volt, Münz Mózes (1750–1831). Ő avatta fel
a ma is csodálható zsinagógát. Az épület tervezésével Landherr András helyi építészt bízták meg,
aki klasszicista stílusban hívta életre az imaházat.
Az alapkőletétel 1820 elején történt. A zsinagógát
Münz Mózes rabbi szentelte fel. Akkoriban ez a
zsinagóga a város egyik büszkesége volt. Landherr
egyébként az óbudaival egy időben tervezte a hunfalvai zsinagógát is.
Kívülről klasszicista, ám belülről késő barokk és
empire elemekből építkezett, a belső tér légies: itt
már nincs szükség arra, hogy a bima négy sarkából induló oszlopok támasszák alá a födémet.
A Tóra-olvasót napóleoni sasokkal díszített obeliszkek és Dávid király hárfájának másai díszítik.
A zsidó tárgyak nagyon gyakran reflektálnak koruk uralkodóházainak szimbólumaira. Az empire
stílus és a sasok inkorporálása Napóleon szeretetéhez és tiszteletéhez fűződik, hiszen ő volt az első
uralkodó, aki egyenjogúsította a zsidókat. Magyarországon ekkor emancipációról még álmodni sem
mertek a zsidók, gondoljunk csak arra, hogy a szabad költözködéshez való jog is csak 1840-től lehet-

séges. 1848-ban ugyan felvetődött az emancipáció
lehetősége, de ez végül csak 1867-ben történt meg,
a recepciós törvényt pedig csak 1895-ben fogadták
el. A festések is gyönyörűek, a Tóra-szekrény körüli
a korban kedvelt trompe-l’œil technikával készült.
Az L-alakban futó női karzatot sűrű rácsozatú mihice (nőket eltakaró rács) zárta le.
Fennmaradt személyes történet ebből a korból is?
Említettem már Münz rabbit. Az ő tekintélyét jól példázza a következő történet, ami messziről indul, de
végül Óbudára érkezik. 1782-ben a prágai és a temesvári rabbik megvizsgálták a kecsegét, és kósernek
nyilvánították a fogyasztását. Miután a temesvári
rabbi 1797-ben meghalt, a morvaországi főrabbi azon
nyomban megtiltotta a kecsegeevést. Ekkor jött a képbe Chorin Áron aradi rabbi – a kor egyik legnagyobb
reformer rabbija –, aki elhatározta, hogy halálában
is megvédi a temesvári rabbit: bebizonyítja, hogy
a kecsege mégis kóser, és írt is erről egy pár oldalas
kis könyvecskét. Válaszul 40 konzervatív rabbi átokkal fenyegette meg Chorint és minden kecsegeevőt.
Erre az aradi rabbi kiadott egy második könyvet is,
amelyben további reformtörekvéseit írta meg, aminek

Münz Mózes a kép forrása: milev.hu
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eredményeképp Márkus Benedikt morvaországi
főrabbi nyomban kiátkozta. Chorin úgy döntött, hogy
elmegy a kor legmeghatározóbb zsidó közösségébe,
Óbudára, és Münz rabbira bízza, tegyen igazságot.
1805. szeptember 1-jén Münz rabbi magához hívta
Chorint, akinek nagy meglepetésére nemcsak Münz
rabbi volt jelen, hanem az aszódi és a zsámbéki rabbik is. Ekkor már sejtette, hogy nem egy könnyed
csevejről lesz ott szó, hanem bét dint (vallási bíróság) állítottak fel ellene. Münz arra kérte, adja írásba,
hogy az ítéletet, amit hoznak, el fogja fogadni. Másnap az óbudai község nagytermében – ahová az eljárás sok érdeklődőt vonzott – Chorint füttykoncert és
fenyegető mozdulatok fogadták, ami azt jelzi, hogy
az óbudai egy konzervatív, hagyományőrző közösség volt. Az ítélet az volt, hogy ha nem vonja vissza
a reformokat tartalmazó könyvét, akkor mindenki
előtt levágják a szakállát, ami az egyik legnagyobb
megszégyenítés, amit egy vallásos zsidóval el lehet
követni. Végül is Chorin visszavonta tanait, így megőrizhette a szakállát. Ezen a történeten keresztül láthatjuk, hogy Óbuda ekkortájt milyen fontos helyet
foglalt el a Monarchia zsidóságában. Egyébként kecsege ügyben a mai napig nincs általános konszenzus – van, aki eszi és van, aki nem.

hirsch Márkus a kép forrása: WIKIMEDIA.ORG
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chorin áron a kép forrása: mAGYARZSIDO.HU

A következő rabbik is ilyen konzervatívak voltak?
Münz halála után Cvi Hirsh Heller (1776–1834) hatalmas talmudista, a korábbi bonyhádi rabbi került
a közösség élére, akit távozásáért a volt közössége
meg is gyászolt, de hamarosan az óbudaiak is gyászoltak, mert alig egy évvel később Heller rabbi meghalt. Ő még egyértelműen a régi világot képviselte.

schreiber ignác a kép forrása: konfliktuskutato.hu

Hellert a tiszabői származású Hirsch Márkus (1833–
1899) követte, aki jesivai (vallási iskola) tanulmányai
után két évig Prágában járt egyetemre, óbudai működése után vissza is tért Prágába, végül Hamburgban lett rabbi, ahol világhírnévre tett szert. Ugyan ő
is konzervatív volt, de nem annyira szigorú, és a világ változásaira nyitottabb, mint Münz. Az 1869-es
magyarországi zsidó szakadás után kialakult hazai
orthodox-neológ viszálykodásban gyakran állították Márkus hamburgi közösségét példának, hogy
ott a tagok különböző vallási gondolkodásuk ellenére is képesek voltak egységesek maradni.
Klein Gyula (1850–1895) volt a következő a rabbiszékben, Óbudán ő vezette be a magyar hitszónoklatot
viszonylag későn, 1887-ben. Az első magyar zsinagógai beszéd feltételezhetően 1817-ben, Nagykőrösön
hangzott el. Klein volt az első rabbi, aki magyar nyelven jelenített meg fordításokat a Talmudból. Klein
rabbi már doktorátussal rendelkezett, több egyetemre járt, tanult haladó és konzervatív gondolkodású
rabbiktól egyaránt. Utána 1896-ban egy évig Ádler
Illés (1868–1924) volt a közösség vezetője, akinél szintén karakteres volt a hagyománytisztelet, orthodox
jesivákban nevelkedett, híresen jó szónok volt, aki
rövid itteni működése után a Rumbach Sebestyén utcai nagyzsinagóga talán leghíresebb rabbija lett. Őt
Wellesz Gyula (1872–1915), a budapesti Rabbiképző,
vagyis egy specifikusan neológ intézmény végzettje
követte, aki irodalomtörténész és a francia glosszák
nagy ismerője is volt.
A következő rabbi a tragikus sorsú Schreiber Ignác
(1891–1922) volt. 1922-ben ő avatta fel az új óbudai
zsidó temetőt. Beszédében kitért arra, hogy „vajh,
ki lesz itt az első temetett? Vajh, nagy ember lesz
vagy egyszerű ember? Tóraismerő vagy egyszerű
asztalos?” A sors fintora, hogy néhány nappal később ő lett az első, mert a zsinagóga előtt elgázolta
az 51-es villamos.
Ezután egy ideig rabbi nélkül maradt a közösség,
míg végül Neumann Józsefet (1890–1964) hívták
meg, de a rabbiszék betöltése akadályokba ütközött. Az volt ugyanis a probléma, hogy Neumann
Brassóban élt, és mivel ekkor már túl vagyunk
Trianonon, lezárultak a határok, nem kapott sem
állampolgárságot, sem beutazási engedélyt a csonka Magyarországra, ahogyan ez történt felvidéki
és erdélyi papokkal is. Trianon az egész országot

sújtotta, tehát ennek semmi köze nem volt az ő
zsidóságához. Csak akkor kaphatott menekültstátuszt és ezzel beutazási engedélyt, ha az erre való
jogosultságát be tudta bizonyítani. A bürokrácia
kanyargós útvesztőiben több évig is kallódott az
ügy, végül csak 1927-ben sikerült Óbudára költöznie. Ő volt a közösség rabbija a vészkorszakban is,
és a Holokausztot túlélve, a háború után is ő maradt
a poszton 1956-ig. Utána az 1960-as évek végéig már
csak vendég rabbik jártak ide, mígnem hosszú évtizedekig megszűnt az óbudai zsidó hitélet.
2010-ben vett új fordulatot az óbudai zsidóság története, amikor az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH) a zsinagógát újra használatba vette, ekkortól működik itt Köves Slomó (szül.
1979) orthodox rabbi is, aki felélesztette az addig
szunnyadó óbudai zsidóságot. Ma már nemcsak
a rendszeres imádkozás biztosított az Óbudai
Hitközségben, hanem a kóser étkeztetés, a gyerekeknek vasárnapi iskola, sőt 2017 szeptemberben a Tímár utca 16-ban megnyílt a Maimonidész
Angol-Magyar Kéttannyelvű Zsidó Gimnázium is.
Milyen más zsidó intézmények voltak Óbudán?
Érdemes beszélni az Óbudai Zsidó Múzeumról is,
amit 1934. április 22-én nyitottak meg. Igazgatója
Gálosi Soma volt, egy jó nevű mosonmagyaróvári
helytörténész és újságíró, akiről szülőhelyén utcát is elneveztek. A gyűjtemény anyagát képezték
az arany és ezüst gyertyatartók, Tóra-koronák,
Tóra-vértek mellett a római kori sírkövek, okiratok
a Zichy családtól és IV. Károlytól, valamint óbudai
zsidó céhek lobogói. A múzeum ünnepélyes megnyitójának meghívóján a Zichy utca 9.-es számú
cím szerepel, ami a mai Óbuda utca 6. számnak felel meg. A kerület ezen részét sajnos teljesen ledózerolták, ma orvosi rendelő van a helyén. A cím alatti
épületben volt a zsidó hitközség székháza, melyről
fennmaradt egy fotó, amin egyébként az 1842-es
alapítású evangélikus iskolát kívánták megörökíteni, ami a szomszédos épület volt. A fotó szép
bizonyítéka annak, hogy sokáig harmonikusan
tudtak egymás mellett élni a különböző felekezetű
emberek. Az Egyenlőség egy 1943-as cikke szerint a
zsidó múzeum már a zsinagóga első emeletén, a női
karzat melletti teremben működött.
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Zichy utca, 1920-as évek, előtérben az evangélikus,
mögötte az izraelita székház a kép forrása: egykor.hu
A zsidó iskolát Magyarországon az elsők között,
1784-ben alapították II. József rendelete nyomán.
A felvilágosult uralkodó kötelezte a zsidó hitközségeket, hogy saját iskolákat tartsanak fenn, ahol a vallási tárgyak mellett világi ismereteket is oktatniuk
kell. Az iskola egy utcára néző egyszintes kis épület volt. A tantárgyak közt szerepelt a betűismeret,

szótagolás, héber olvasás, folyékony német nyelvű
olvasás, a német helyesírás elemi szabályai, a német
szépírás és az elemi számtan. Magyar tárgy ekkor
még nem volt. A tanítás heti 22 órában folyt 2 osztályban. Még nem volt szakképzett zsidó tanító sem,
aki a világi tárgyakat tudta volna tanítani, ezért keresztény tanítók oktatták a zsidó gyerekeket. A csodájára jártak az emberek, a szülők naphosszat álltak
az iskola előtt, és néztek be az ablakon, hogy vajon
mi történik ott, közben pedig nagy hangzavart csaptak. Végül ki kellett függeszteni a zsinagóga ajtajára,
hogy botütés jár mindazoknak, akik hangoskodással zavarják a tanítást. Emellett persze megmaradtak
a régi, úgynevezett zugiskolák is, de azokban nem
tanítottak világi tárgyakat, csak héber olvasást, írást,
Tórát, esetleg számtant.
Amikor II. József 1790-ben a halála előtt a nevezetes tollvonással visszavonta rendeleteit, a zsidók
nagyon örültek, mert ezt az iskolát sok pénzbe
került fenntartaniuk, úgyhogy azon nyomban fel
is számolták, még a padokat is eladták. Bizonyára
elkeseredtek, amikor jött a hír, hogy az iskolát vis�sza kell állítani. Legközelebb 1869-en zárt be az is-

Az óbudai zsidó temető fotó: sánta balázs
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kola, miután a zsidó gyerekek mehettek bármelyik
másik iskolába is. Ez alapvetően jó dolog volt: így
már nem is volt szükség a tisztán zsidó iskolára, a
hittanórákra a rabbi járt ki. Az iskolát az 1920-as
években újraalapították, és ez a Holokauszt utánig,
1948-ig működött, amíg az államosítás el nem érte.
Fontos helyszínek a zsidó temetők is. Az első a
mostani Laktanya és Kő utca sarkán állt. 1737-ben
vásárolták meg a területet a Zichy családtól, és
nagyjából 1870-ig használták. Ide temették az 1831es kolerajárvány áldozatait és Münz Mózes rabbit
is. Az itt dolgozó sírásók többször jelentették, hogy
„bélyeges téglákra” bukkantak a földben. Valószínű, hogy egykor a területen római fürdő lehetett,
bár ezt részletes ásatások sosem támasztották alá.
A temetőt 1950-ben felszámolták, és tűzoltó laktanya, valamint lakóházak létesültek itt. A Laktanya
utca 33. alatt 2015-ben elhelyeztek egy emléktáblát
az első óbudai zsidó temetőre emlékezve.
A Bécsi út és a Laborc utca sarkán is volt egy zsidó
temető a keresztény mellett. 1888-ban nyitották meg,
és építettek hozzá egy hagyományos hármas osztatú
ravatalozó házat, ami azt jelenti, hogy középen van

maga a ravatalozó rész, ettől jobbra és balra a férfi,
illetve a női előkészítő rész, a táhárá helyiségek. Ezt
táborhegyi vagy öreg temető néven is említik a források. Ezt 1938-ig használták, majd 1950 környékén
felszámolták. Ezt követően még évtizedekig sírkőmaradványok hevertek a területen – innen a testeket a
későbbi új temetőbe exhumálták. Érdekes módon, bár
mindent eldózeroltak, még a keresztény kápolnákat
is, valamiért a zsidó ravatalozó megmaradt, amit az
útról most is látni. Ma irodaház, szépen felújították, és
a mózesi kőtáblák is a helyükön maradtak.
A harmadik temetőt, elterjedtebb nevén a szépvölgy-ároki zsidó temetőt az 1820-as évek táján kezdték el használni, és sokáig párhuzamosan működött
a másik kettővel. Ezt szintén 1938 körül számolhatták fel. Érdekessége, hogy a temetőről két művész is
megemlékezik. Ámos Imrének tollrajzai vannak a
pálvölgyi temetőről, Szerb Antal pedig a Budapesti
kalauz marslakók számára című 1935-ös művében
ír róla, tehát ekkor még biztosan megvolt. Azt írja:
„Óbudán már csak az emléküket őrzi a lejtős elvadult gyönyörű pálvölgyi temető. Azóta beköltöztek
Pestre, majd Budára, mert a németek már nem aka-

a bécsi úti ravatalozó házban ma már iroda működik fotó: sánta balázs
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A felújított zsinagóga fotó: sánta balázs

dályozták meg őket ebben. Óbudán már nem maradtak zsidók.” Nyilván ez erős túlzás, mert maradtak,
de jelenlétük annyira már valóban nem volt jelentős.
A ma is létező temetőt 1922-ben a külső Bécsi úton
nyitották, ide exhumálták a többi felszámolt temető halottait, ezért lehetséges, hogy régebbi sírok is
vannak itt. A zsidó hagyomány alapvetően tiltja a
sírok megbolygatását, az exhumálást csak kivételes
esetben teszi lehetővé, de ha felszámolnak egy területet, nincs mit tenni. Tehát Óbudán négy zsidó
temető volt, amiből mára egy maradt.
Hogyan vészelte át a közösség a nagy háborúkat?
Az első világháborúba az óbudai zsidó közösségből
257-en vonultak be, ebből 55-en hősi halált haltak.
A második világháború során az óbudai zsidóknak
más volt a sorsa, mint azoknak, akik a pesti gettóba
voltak zárva 1944 őszétől. A Szálasi hatalomátvétel
után a németek 40.000 munkást követeltek a nyilas
hatóságtól, akik a kérést készségesen teljesítették,
és az óbudai téglagyárban gyűjtötték össze őket.
Ebből 3–4 ezer fő lehetett óbudai. Arról nincs pontos kimutatás, hogy hány áldozata lett Óbudának,
de nagyjából 3000-re tehető ez a szám.
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Mi történt a zsinagógával?
Valószínűleg kifosztották, mint ahogy általában a
többi zsinagógát is. Az ostrom alatt több sérülést is
elszenvedett az épület.
Beszéljünk a jelenről!
A zsinagóga nagyjából az 1960-as évek végéig működött, majd a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK), kijátszva a maroknyi közösséget, eladta az imaházat a fejük felől. A Talmud egyébként
kitér a zsinagógák eladásának problémakörére. Különbséget tesz vidéki és városi között. A vidéki zsinagógát bizonyos megkötések mellett el lehet adni,
ha a befolyt összeget szent célokra fordítják, például Tórát vásárolnak. Ám városi zsinagógát egyáltalán nem lehetne eladni, ami ennek ellenére sokszor
megtörtént a Holokauszt után. Viszont ami fontos,
hogy a XXI. századra újra zsinagógaként funkcionál, az EMIH a 2010-es újranyitás óta az eredeti tervek alapján szinte teljesen felújította, és aktív hit- és
közösségi életet tart fenn.

DOHI GABI

Az Óbudai Múzeum 2017. november 17-én megnyílt, új időszaki kiállításának célja Óbuda történetének vizuális emlékanyagokon, metszeteken, térképeken és vedutákon (városlátképeken) keresztül
történő bemutatása 1600-tól – a város első fennmaradt ábrázolásától – a város 1873-ig történő egyesítéséig. E feltérképezés során olyan kérdésekre
keressük a választ, mint hogy mikor és milyen céllal kerül ábrázolásra az óbudai városrész, milyen
módon és műfajban készül el a kép, valamint hogy
az egyes metszetek és veduták kapcsán beszélhetünk-e hitelességről és topografikus hűségről, és ha
igen, ez mit jelentett ezalatt a közel 270 év alatt.
A kiállítás címe, a „fikciótól a valóságig” arra a
XVI–XVIII. században jellemző komplex gondolkodásra kívánja ráirányítani a figyelmet, amelyet ezen
metszeteket létrehozó rajzolók és metszőmesterek alkalmaztak az információkra éhes korigény kielégítése végett. Mi volt ez az „éhség” valójában, és hogyan
nyilvánult meg az ezt kiszolgáló korabeli „sajtó”?
A tárlat tematikus kiállítási egységekbe rendezve (W. Dilich metszetek, Ostromképek, Mikoviny
Sámuel terem, Duna tematika, Város egység, valamint a Földmérő, illetve a Metsző- és kartográfusműhely kiállítási enteriőr), szisztematikusan
válogatva közli a képes anyagot, valamint az igen
sokrétű és komplex kutatások eredményeit, és rövid fali szövegekben összegzi az adott egységekre
vonatkozó fő problémákat, csoportosítási szempontokat, a tudomány jelenlegi álláspontjait. A kiállítás
nyitóképe egy, az egész kutatást összegző enigma.

Ez a madártávlatra komponált, színezett városlátkép, amelyet 1819-ben metszett rézbe Petrich
András hadmérnök rajza alapján Richter Antal
Fülöp metszőmester, a budai hegyekből felvett
nézőpontból Buda és Óbuda partjait mutatja a
Margitszigettel és az ezeket szimbolizáló eklatáns
épületekkel. A metszet előterében egy – a tradicionális veduta komponálási elveknek megfelelően
– kis hegyrészleten sétáló, beszélgető, nyájat vigyázó figurákból, staffázsalakokból álló zsánerjelenet
látható, amelynek alakjai mintegy kapcsolatot teremtenek a kép nézője és a metszetkép belső világa
között. Ez az életkép felfokozza, felerősíti a plan
veduta monumentalitását, és e korai, XVI–XVII.
századi vizuális sokk lesz az a válasz, amelyet az
1600-as évektől Európa lakosai egy várost bemutató látképtől elvártak. Petrich rajza az itáliai („tájkép
veduta”) és a németalföldi („zsáner veduta”, donátorkép) perspektíva szabályait is alkalmazó táj- és
városlátképek típusát örökíti tovább, kiváltképp,
mivel a kép nézője egy repülő madárhoz hasonlóan
egy magaslati pontból tekint ki a horizontig húzódó, hegy alatt fekvő városra. A korabeli utazó tájrajzoló vagy hadmérnök pontosan így tett az ilyen
fajta veduták megszerkesztése során. Az installáció
ezt a képtípust úgy modellezi le, hogy a színezett
óbudai látképrészletet egy historizáló, ikerablak
mögötti világként ábrázolja, vagyis két látványvilágot ábrázol egyidőben: a kontemplatívabb enteriőrt
és a dokumentarista igénnyel, jelen esetben precízen megrajzolt látványos exteriőrt.

Az első kiállítási egységben Óbuda egyfelől egy
letisztult, a románkori és a gótikus épületekkel tarkított középkori városrészként, a középkori szellemben
fogant várábrázolások formájában látható, másrészről
egy statikus, vagy éppen mozgalmas hadszíntérként
jelenik meg az ún. ostromképek esetében.
Az a két, etalonná váló metszet (és képvariánsai),
amely a legkorábbi fennmaradt Óbuda-ábrázolásokat képviseli, és amelyeket aztán több mint 200 éven
keresztül átrajzoltak, és újrametszett formában publikáltak, Wilhelm Dilich nevéhez fűződik. A rajzoló,
rézmetsző, geográfus és később udvari krónikássá
kinevezett hesseni születésű, tanult fiatalember,
Dilich pályaképe egy „klasszikusnak” mondható,
XVI. századi polihisztor útját mutatja. Életútjának
végigkövetésével nemcsak egy rajzoló és történész
fejlődésére, státuszának változására, presztízsének

emelkedésére, hanem egy korabeli bibliofil gondolkodásra és a XVII. századi „történelmet” dokumentáló könyvalkotásra is példát láthatunk.
Wilhelm Dilich (eredeti nevén: Schaffer vagy
Scheffern) 1571-ben vagy 1572-ben a hesseni Wabernben született. A kasseli iskolák után a wittenbergi, marburgi, majd a lipcsei egyetemeken tanult.
Húszéves korában végigjárta szülőföldjét, és Hessen
jelentős városairól és várairól rajzokat készített,
amelyeket aztán földrajzi-, illetve történeti kiegészítésekkel látott el. Az e korban divatos, metszetekkel
kiegészített, ismereteket közlő könyvek sorába csatlakozik Dilich vár- és városlátképes metszetsorozata, amelyek olyannyira elnyerték Moritz hesseni
őrgróf tetszését, hogy Dilichet udvari geográfussá és
történésszé nevezte ki. Ő ezután Hollandiában hadmérnöki tanulmányokat folytatott, majd – az ural-

Petrich András hadmérnök rajza alapján Richter Antal Fülöp metszőmester rézkarca, 1819 a kép forrása: BTM

Wilhelm Dilich: Alt Ofen, 1600, színezetlen rézkarc a kép forrása: BTM

kodói kegyvesztés és börtönfogság után – 1621-ben
Szászországba menekült. Drezdában már udvari
építészként, kartográfusként (térképész) és hadmérnökként tevékenykedett. Jelentékeny hadmérnöki
és építészi munkásságán túl számunkra metszetkészítői pályája érdekes, amelynek egyik csúcspontja
az 1591-ben Kasselban megjelent Hesseni Krónika
(Hessische Chronik) volt. Ehhez hasonló szellemben
készült el a Magyarországot és a magyarok történetét „feldolgozó”, először 1600-ban, majd 1606-ban kiadott Ungarische Chronica, amelyben a két Óbudát
ábrázoló metszet eredetileg közlésre került.
A lassan fejlődő és differenciálódó középkori alapokon nyugvó krónikairodalom helyét lassan átvette a humanista, átfogó ismereteket is közlő történetírás, és ez a szemléletváltás meghozta azt a városok
és lakosaik, kultúrájuk felé irányuló érdeklődést,
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amelynek eredményeképpen a német krónikairodalom illusztráló műfaját követve részletes és szépen
rajzolt metszetek, vár- és városlátképek egész sora
jelent meg. Ebben az időszakban egy város politikai,
gazdasági, művészeti erejét és befolyását a politikai
központok és épületegyüttesek (várak, erődítmények), illetve a vallási építmények (egyházkerület,
templom, kolostor) jelentették. Természetes tehát,
hogy a középkor végének illusztrációi – legyen az
fametszet vagy rézkarc technikával készült, a sokszorosított grafikai eljárásokat igénybe vevő –, könyvek, vagy önálló metszetes lapok formájában kereskedelmi célzattal forgalmazásra kerülő kép a korai
sajtó szerepét betöltő, messzi tájakra eljutó, mindenféle (gazdasági, kulturális, politikai és egyéb) információkat és híreket is egybefogta. Amit a szöveg, a
nagyarányú írástudatlanság miatt nem volt képes
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közvetíteni Európa lakosai felé, azt az amúgy is
könnyebben befogadható, részlet- és többletgazdag
képes leírással pótolták vagy egészítették ki.
A középkori metszetrajzolás és -készítés megértéséhez tekintsük át Óbuda (Alt Ofen) fennmaradt
két, 1600-ban és 1606-ban készült ábrázolásának
hátterét. A kutatások kimutatták, hogy a mindkét
metszet eredeti rajzát elkészítő Wilhelm Dilich valószínűsíthetően sosem járt magyar földön. A magyar
várakhoz, városokhoz – így Óbudához is – olyan képeket használt fel, amelyeket a magyar hadsereggel
mozgó külföldi, udvari rajzolók készítettek, s e rajzokat aztán a metszetkészítők sokszorosított formában
egész Európában forgalmaztak. Ezek a képprototípusok képezték az egyes ábrázolások alapjait, így
a XVI–XVII. század vizuális élményszerűségének
megfelelően átrajzolták őket, több-kevesebb sikerrel
hűen lemásolták, esetleg két metszetből összerajzolták a képet, a látvány fokozása érdekében „meghamisították” a tájat, megnagyobbítottak épületeket és
így tovább. A fikciószerű tájképek, vár- és városlátképek egész sora került ki a gyakran teljes műhelyeket foglalkoztató metszők és nyomdászok kezei alól.
Dilich első műve a fikciószerűség egyik jellegzetes példája: a vizualitást fokozandó kúp alakú hegyhátakkal, a központi szabályos hegyre emelt, feltehetően középkori királynéi várral, az előtérben látható
épületromokkal, amelyek az 1500-as évek végére a török háborúk miatt sem állhattak itt ilyen állapotban.
A 1606-os Alf Ofen képvariánshoz már pontosabb
rajzot használhatott fel, feltehetően egy, az 1602-es
hadjárat során készült metszetet, amely a terület topográfiáját, illetve az egyes épületek egymáshoz való
viszonyát is helyesen mutatja. Dilich és az illusztrált,
„metszetes krónikairodalom” sikerességét bizonyítja
egyfelől a számos kiadást megért Ungarische Chronica, de még erőteljesebben a számtalan metszetvariáns,
amelyeket még az 1800-as években is újra rajzoltak és
nyomtattak, vagy tájkép formájában megfestettek.
Dilich Alt Ofen-metszetei a maguk eredeti, figurális jelenet nélküli „krónika illusztráció” formájukban 1664-ben jelentek meg Sigmund Birken német
nyelvű Der Donau-Strand (…) című munkájában,
amelyhez Jakob Sandrart német metszetkészítő és
kiadó készítette el az átmásolt, átrajzolt Dilich-metszeteket. A több német és olasz kiadást megélt művet
az itáliaiak is átvették a nürnberg-bolognai kiadású
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L’ Origine del Danubio címmel, amelyhez Lodovico
Mattioli prezentálta a képeket. Dilich metszeteinek
több másolata tovább élt a szintén nagy népszerűségnek örvendő Birken-műben, amelyet már megrendelésekor nagy várakozás övezett, s a gyors
kiadás miatt magyarázható, hogy a nagy művészi
tudással rendelkező Sandrart kénytelen volt az idő
rövidsége miatt korábbi városábrázolásokhoz, így
Dilich metszeteihez fordulni, hogy a már kész képeket felhasználva időben elkészülhessenek a könyv
illusztrációi. A XVII–XVIII. században Birken műve
volt – Sandrart metszeteivel – Dilich képeinek és a
Dilich-feelingnek az egyik eklatáns tovább örökítője.
Domenico Zenoni 1567-ben félbemaradt munkáján kívül az Ungarische Chronica nevezhető az
első, Magyarországot képekben és rövid leírásokban, a lakosok életmódját és öltözködését is bemutató illusztrációkkal ellátott műnek. Ilyen átfogó jellegű munkák majd csak a XIX. században jelennek
meg a nagyobb méretű metszetekkel ellátott, Duna
városait feltérképező utazóalbumok, illetve az ún.
„honi albumok” formájában.
Míg Dilich és követői metszetvariánsain a várak
és erődítmények tisztán, figurák nélkül, a város, a táj
és az épített erődítmények, templomok szépségét és
presztízsét a maguk nagyszerűségében ábrázolták,
addig az ún. „ostromképek”, ostrom- és alaprajz
veduták a meglévő, már elkészült metszettípusokat
alapul véve figurákkal, ostromágyukkal, sátortáborokkal, vonuló és harcoló lovas figurákkal kerültek
benépesítésre. Az Óbudát hadszíntérként bemutató
első kiállítási egységben látható metszetek tanúságai szerint ez a városrész a hadi események egyfajta peremkerülete, illetve a keresztény seregek
állomáshelye volt. A metszetek között egyrészről
Dilich-képtípusokat láthatunk átrajzolt, újrametszett formában. Európában a XVI–XVII. században
– tekintettel a felfokozott, a török háborúk és események iránt megnövekedett információigény kielégítésére – tömegesen jelentek meg az íves „röplapok” és könyvbe kötött haditudósítások műfajához
sorolható metszetek. Ezeket kis füzetekben, a textilnyomódúcokhoz hasonló mintakönyvecskékben
lehetett vándorkereskedőktől, illetve bolttal rendelkező könyvkereskedőktől megvásárolni. Ilyen formában kerülhettek az Ungarische Chronica metszetei Wilhelm Peter Zimmermann rézmetszőhöz,

Wilhelm Peter Zimmermann: Buda ostroma, 1603, színezetlen rézkarc A kép forrása: BTM, Kiscelli Múzeum, Fővárosi Kèptár

aki 1602-ben megrendelésre készítette el az 1603ban Augsburgban megjelent Eikónographiát című
könyvet. A kor érdekessége volt, hogy a már előzetesen elkészült metszetsorozathoz íródott a szöveg,
amelynek elkészítésére Samuel Dilbaum történész
kapott felkérést.
Mindezekből jól láthatjuk, hogy a XVI–XVII.
századi, specifikusan a haditudósításokhoz, valamint a korabeli tudományos igénnyel készült átfogó történelmi, földrajzi, topográfiai, kultúrtörténeti
és politikai állapotokat is prezentáló könyvek és
kiadványok mind írásaiban, mind képeiben meglehetősen pontatlanul, szóbeszéd és szájhagyomány
útján, általában megfelelő kutatás, terepfelmérés
és várostörténeti dokumentáció nélkül készültek.
Ennek ellenpólusaként állnak a XVI–XVII. századi átmeneti műfajként jelentkező, a haderők dokumentálását szolgáló alaprajz veduták, valamint
a katonai céllal megszületett kartográfiai művek.
A tizenötéves háború (1591/1593–1606) idején a bi-

rodalmi seregekkel olasz és pápai csapatok is részt
vettek a magyar városok védelmében, velük pedig
külföldi, elsősorban itáliai hadmérnökök és rajzolók
is utaztak, akik a hazai városok – Budát és Óbudát
bemutató – térképeit helyszíni rajzok, felmérések
alapján a terepen rajzolták meg, vagy a műhelyben
metszették rézbe, és metsző-, illetve nyomdászmesterek segítségével nyomtatták le.
A nagy műveltségű, világlátott olasz hadmérnök, Luigi Ferdinando Marsigli gróf 1682 őszén
csatlakozott I. Lipót német császár és magyar király udvarához azon célból, hogy a „kereszténység
ügyét” szolgálhassa. Marsigli sokirányú munkássága alatt végig utazta a Dunát, hadijelentéseket
készített a török által ostromolt magyar városokról,
állomásozott Óbudán a keresztények katonai táborában, valamint felmérte a víziváros utcáit járva a budai vár bevételének lehetőségeit. Marsigli
térképei az olasz kartográfiai hagyományokat
követve, a precíz topografikus és vízügyi állapo-
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tokat a városrészek veduta ábrázolásaival egyesítve közölte őket. Ez a kettős képalkotási mód még
ikonikusabban jelentkezik Louis Nicolas Hallart
olasz hadmérnök Óbudát is ábrázoló, 22 lapból álló
metszetsorozatán, amelyen Buda 1686-os ostromát
rögzítette több felvételi pontból és képvariánsban.
A városlátképeken feltüntetett szám- és betűjelzések, valamint a középkori ún. mondatszalagokon,
illetve díszített szövegdobozban felsorolt helymutatók és magyarázószövegek a későbbi kartográfiák tematikáját előlegezték meg. (A veduta térképek,
alaprajz veduták, ostromkép veduták szöveges magyarázatai is ezt a tényt bizonyítják.)
Az 1686-os, Budát felszabadító eseményeket
még sok évtizeden keresztül reprezentatív „képes”
albumok és önálló metszetek formájában évenként
vagy évtizedenként közölték, ennek révén az európai köztudatban egy jelentős memorandumnak számított. Unikálisnak mondható továbbá az utrechti
rézmetsztő, Justus van der Nypoort a város 1686-os
állapotát bemutató ostromkép vedutája, amely egyedüliként ábrázolja Budát óbudai nézőpontból.
A hazai kartográfia csak a XVIII. század első
felében, Mikoviny Sámuel (1698/1700–1750) tevékenységével született meg, addig külföldi mérnökök
és térképészek kezei alól kerültek ki az általában

főúri megrendelésre, konkrét céllal (telekhatár kijelölés, bányászati, vízrajzi) készült térképfóliánsok.
Mikoviny korának egyik legműveltebb polihisztoraként mérnök, matematikus, építész és kartográfus
volt, aki a bécsi Jacopo de Marinoni csillagásszal is
kapcsolatban állt. A magát csak egyszerűen „nobilis hungarus”-nak (felvidéki „magyar nemes”) hívó,
Abelován (Ábelfalva, Nógrád megye) született férfi
iskoláit a korszak nívós egyetemein végezte. Az aldorfi egyetemen térképészetet, csillagászatot, matematikát, Nürnbergben rézmetszést tanult, majd
a jénai egyetemen folytatta bölcsészet-filozófiai
tanulmányait. 1723-ban a szász-jénai hercegség térképésze lett, dolgozott Eszterházy József grófnak,
majd az alsó-magyarországi főkamaragrófság kinevezésében udvari kamarai mérnök lett. 1735–1742ben készítette el a bizonyíthatóan pontos helyszíni
rajzok alapján megrajzolt, Budát és Óbudát három
rézlemezen megörökített klasszikus barokk dekórumú vedutáját, amelyet III. Károly megrendelésére,
Bél Mátyás Notitia Hungariae (…) opusába szánt,
és amely a mai napig a legpontosabb és legteljesebb
Buda-Óbuda városrészét ábrázoló városlátkép.
Mikoviny fellépéséig Magyarország földrajzi és
területi felmérésével és térképezésével nagyrészt
francia, német és olasz mérnökök foglalkoztak, s

az ő fölvételei komoly fordulópontot jelentettek a
magyar kartográfia történetében: ő volt ugyanis
az első, aki pontos, helyrajzi méréseken alapuló
térképeket készített, s jelentős elméleti szakirodalmat is létrehozott az utókor számára. A fölmérés
és a térképkészítés magyar földön használatos elveit négy tudományra alapozta: az asztronómiára,
a geometriára, a magnetikára (mágneses megfigyelések) és a hidrográfiára (vízrajz). Elméleteit,
gyakorlatban is alkalmazott tudományos elveit
világosan megfogalmazott írásaiban közölte: a
topográfiai térképezés alapjait az Epistola (1732),
míg az Irányelvek a térképkészítéshez tanulmányt
a Monitium I-II.-ben publikálta.
A kiállítás kuriózuma, hogy az elméleti kutatáson túl szerettük volna megvilágítani az egész metszetkészítés és térképrajzolás problémáját, gondolati,
művészi és technikai alapjait annak érdekében, hogy
a képek fikciószerű konstruálása, a többszöri másolás, átrajzolás, „tömörítés” utáni torzítása is érthetővé
váljon. A földmérés külső helyszínen, csillagászok és
földmérők által használt eszközeit és mérőműszereit
korabeli térképeken, a humanista, művelt polihisztort
a különböző tudományágak attribútumaival illusztrált metszetek előtt mutattuk be. A földmérők igen
korai, 1730–1750-es években térképeken ábrázolt esz-

közei az évszázadok során alig változtak, ezek a következőek: mérőasztal, mérőlánc, mérőléc, dioptria,
kitűző rúd, körző, térképészeti vonalzó, szögmérő,
iránytű (busszola), napóra, távcső és kvadráns. E mérőműszerekből a kevésbé díszes és súlyos, általában
az egyszerűbb fa, vagy olcsóbb kivitelben készült fém
eszközöket vitték magukkal terepre, hiszen a földmérés nehéz, fárasztó és utazást igénylő munkának számított, amely olykor hónapokig tartott. Az alap eszközkészlet mellett a XVIII. század végén, XIX. század
első felében megjelentek a differenciáltabb, összetettebb mérésekre is alkalmasabb szerkezetek (pl. teodolit, asztrolábium), amelyek közül készültek könnyebb
kivitelben terepre szánt műszerek s olyanok is, amelyeket például csillagászati megfigyelőállomásokon
vagy főúri rezidenciákon, kastélyok mellett elhelyezett földmérő műhelyekben használtak.
A másik enteriőr egy, a XVI–XVIII. századi, de
egyébiránt „kortalan” metszetkészítő és kartográfus műhelyt kívánt prezentálni. Erről a polihisztorságot, azaz több mesterségben való jártasságot
megkívánó szakma kapcsán, már a térképkészítés
és metszettorzítás kapcsán szóltunk. Annyit azonban érdemes tudni még róla, hogy e műhelyek a
középkorban a főleg német és itáliai mesterekkel
szoros együttműködésben dolgoztak, és a budai

Mikoviny Sámuel: Pest-buda látképe, 1775
Mikoviny rajza után andreas és joseph schmutzer készítették a három lemezből álló rézmetszetet A kép Forrása: BTM
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Zeller sebestyén 1753-as rézmetszete mikoviny sámuelt
ábrázolja, háttérben a pozsonyi vár a kép forrása: oszk
vár körül csoportosultak, illetve Budán működtek.
Fő tevékenységük az udvar számára, a humanista
műveltség igényeit kiszolgáló, megrendelésre készült könyvek, kódexek és udvari krónikák képes
illusztrációinak megrajzolása vagy lemásolása, illetve sokszorosított grafikai eljárással – fametszet formájában való – nyomtatása volt. A reneszánsz budai
kultúra eltűnésével, illetve a török háborúk idején a
magyar földön dolgozó művészek és mesterek vagy
elmenekültek, vagy olyannyira kevés megrendelést kaptak, hogy műhelyt sem tudtak fenntartani.
Egyedül a magyar főúri megrendelések, illetve az
egyházi mecentúra jelentett egészen a XVIII. század
végéig egy biztosabb megélhetési módot számukra,
de ők – a kevésbé képzett és kvalitásos hazai mesterek hiánya miatt – metszeteiket inkább a jelentős,
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presztízsértékű művészeti és metszőközpontokban
készítették el (Augsburg, Bécs, Nürnberg stb.).
A XVIII. században Buda mellett a Bécs közelségében lévő Pozsonyban folyt élénk könyv-, térkép- és metszetkereskedelem. A magyarok közül itt
dolgozott Zeller Sebestyén, azon Schutzerek neves
osztrák rézmetsző mestere is, aki Mikoviny Sámuel
rajzait (veduták, térképek) ültette át lemezre. Látjuk
tehát, hogy a rajzoló és metsző személye ugyan találkozhatott egymással, de a legtöbb esetben külön
munkafázisokat és folyamatokat jelentett a képes
illusztrációk és térképnyomtatások során. A térképeken és vedutákon gyakran különböző nyelvű és
betűtípussal ellátott szövegek is olvashatóak voltak, vagyis az ötvösök között helyet kapott betűszedők és éremvésők, valamint nyomdászmesterek
munkája szoros együttműködésben volt a metszetkészítő és kartográfus műhelyeken belül.
A kiállítás első nagy teremegysége tehát az
Óbudát ábrázoló metszeteken és térképeken keresztül bemutatja a középkori, újkori vizuális gondolkodást (torzítás, a vizuális „sokk” létrehozása),
a képalkotás elméleti (hagyományos kompozíciószerkesztés, kanonizált vedutarajzolás), gyakorlati
(terepfelmérés, földmérés) és technikai hátterét,
valamint egy XVII–XVIII. századi földmérő és egy
ugyanebben a korokban dolgozó metszetkészítő,
-rajzoló munkáját és eszközeit.
A kiállítás következő, Város egységében már a
töröktől való felszabadulás utáni városújjáépítés korából, a XVII–XIX. századból származó, klasszikusan
az óbudai városrészt bemutató, a városi életmódot
prezentáló metszeteket válogattunk össze, amelyek
mellett már a fejlettebb és differenciáltabb magyar
térképkészítés eklatáns példáit is bemutattuk. E metszetek esetében a téma és az alkalmazott művészeti
műfajok sajátos keveredéséről, illetve sokszínűségéről beszélhetünk. Óbuda újkori városújjáélesztése
dacára az ábrázolás tekintetében egyrészt a városhoz még mindig a középkori szellemiségben készült
térkép veduták típusait, illetve a Buda ostromához
készített rajzokat használták fel, s a művészek jellemzően a tájba életképeket, staffázsalakokat, sétáló és beszélgető figurákat helyeztek el (Binder János
Fülöp Budát Pest felől ábrázoló metszete). Binder
volt a XVIII. században az egyetlen Budán működő
rajzoló és rézmetsző mester, aki több metszetén is

megörökítette Óbudát épületeivel és a táj topografikus jellemzőivel, általában egy budai esemény kisugárzásaként. Binder és kortársai munkássága révén
a magyar sokszorosított grafikai művészetet sokáig
uraló barokk stílus is megjelent, amely elsősorban
a szakrális, nyomtatott ima- és tézislapokon, valamint kalendáriumok képes mellékleteiben került
kiadásra, és ezeken egy-egy épület- vagy városrészt
vedutaszerűen mutattak be, amint az egy, a kiscelli
trinitárius kolostort ábrázoló kegyképen is látható.
A veduták és azok átmeneti műfajai (ostrom veduta, alaprajz veduta stb.) mellett a térképek is fontos szerepet kaptak már ebben a korszakban. A török hódoltság előtti időkből származó, klasszikus
értelemben vett várostérkép jelenleg nem ismert,
csak városias jelleget mutató veduta térképek maradtak fent. A XVII–XVIII. század fordulóján Pest,
Buda és Óbuda az újjáalakulás, az újjáépítés útjára
lépett, azonban a Rákóczi-szabadságharc (1703–
1711) idején megtorpantak a földmérési és térképészeti munkafolyamatok, és majd csak a birtokrendszerek kialakulásával kezdődtek újra az átfogó
kartográfiai munkák. A hétéves háború (1756–1763)
már célzottan és nyomatékosító erővel sürgette a
császári hadvezetést arra, hogy elrendelje egy, az
egész országot bemutató, központosítottan irányított, részletes katonai térképsorozat elkészíttetését.
Mária Terézia és II. József uralkodása alatt indultak
el az egész országot érintő katonai felmérések, amelyek közül az első 1863-ban kezdődött el. A XVIII.
századtól a katonai felmérésekkel együtt számtalan
térképtípus jelent meg, amelyekre méltóképpen kívánunk reflektálni a tárlat egyes egységeiben.
A települések földbirtokosai – így Óbudán a
Zichyek is – uradalmuk felmérése céljából mérnököket és térképészeket fogadtak, hogy birtokuk területéről és annak viszonyairól tényszerű adatokat kaphassanak, amelyek kivéltképp a telekügyi vitákban
kerültek elő saját igazuk bizonyítására. A XVIII. század második felében Óbuda kamarai uradalommá
vált, és ennek következményeként kamarai földmérők és mérnökök több alkalommal is felmérést készítettek a településről és annak környékéről. E metszett,
színezett, de sokszor csak kéziratos térképek formájában elkészült fóliánsok a precíz mérések alapján
rögzített topografikus viszonyokon, határokon túl a
korszak fontos dokumentumai is, mivel kiegészítés-

ként társadalom- és kultúrtörténeti adatokat tartalmaznak (pl. jobbágynévsor, épületalaprajzok stb.).
A XIX. század folyamán egyre több Óbuda területét
érintő, önálló térképészeti alkotás is készült, amelyek
különböző szempontok – pl. a rendszeressé váló kataszteri felmérések – alapján mutatták be a települést,
majd a század második felében kiegészültek az egyre
szükségesebbé váló területfejlesztési tervekkel, amelyek szélesebb spektrumban a főváros egyesítésének
vonatkozásában bontakoztak ki.
A XIX. században e fentiekben vázolt, a térkép
és veduta sajátos műfaji keveredésére kínálkozik
példaként a spanyol gróf, Carlo Pinto Vasquez megrendelésre készült, a kor művészeti igényeit is kiszolgáló, Pestet, Budát és Óbudát is bemutató, holland
típusú kompozíciós sémákat követő keretlátképekkel, vedutákkal tarkított térképsorozata (1837), valamint egy különleges, az ideal-vedute-t és plan vedutát ötvöző, korai metszetvariánsokat felhasználó,
ovális keretképes, színezett látkép, amelyet V. J. A.
Schlosser készített el 1870 körül.
Schlosser műve már a XIX. század megváltozott,
új szellemiségű, a bécsi udvar által irányított és az
osztrák, a francia, valamint a brit művészetek által
meghatározott, az alkalmazott művészetekben (az
iparművészetben, az illusztrációművészetben, a metszetes albumok műfajában, a képes sajtó tekintetében)
jelentkező tendenciák eklatáns példáját képviseli.
A Petrich által készített, több külföldi rajzoló utazó által lemásolt városlátkép már a korábbi kisebb metszetekhez képest plakát méretben jelent meg, körülötte
szintén kész metszeteket ovális keretképek sorláncában közölt miniatürizált vár- és városképekkel. A magyar művészetben kuriózumnak számító metszet gigantikus és reprezentatív mérete egyértelműen utal
annak kereskedelmi értékesítésének céljára.
A két kiállítóteremrészt átfogja, és padlómatrica
formájában vizuálisan is összeköti az a Duna-tematika, amely a tárlat öt egységének egyike. A Duna
folyó minden térképen, városlátképen megjelent, a
hazai kartográfia történetében a török utáni időszakot követő városújjáépítést követően megszületett
vízrajzi térképeken konkrét módokon is, az árvíz
elleni védműépítések és folyószabályozások kapcsán, meder keresztmetszetes térképek, átépítési
rajzok révén. Pest, Buda és Óbuda területének vízrajzát egységesen bemutató térképek mellett Óbuda
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területével, pontosabban a Duna óbudai szakaszával kapcsolatban már a XVIII. század második felétől készültek felmérések, vízrajzi térképek, amelyek
a folyó érintett szakaszát a szárazföldekkel és a szigetekkel együtt ábrázolták.
A Dunával kapcsolatos veduták ebben a korban
egy új igény kielégítésére születtek meg, elsősorban
osztrák és német rajzolók, festők és metszők műveiként. Az 1820–1830-as években osztrák mintára
tömegesen jelentek meg az önálló metszetlapként
árusított, esetleg a nyomtatott sajtóba színezett, reprezentatív formában bekerült, önálló mellékletként
funkcionáló város veduták. Leggyakrabban azonban képes albumban kerültek publikálásra, amelyek
utazóalbumként vagy földrajzi, etnográfiai és műve-

lődéstörténeti ismereteket is közvetítő, magyar területen ún. „honismereti albumként” vagy „viseletkódexként” terjedtek el. Az albumokat aztán színezett
és igen magas művészi fokon elkészített, topográfiailag hű vedutákkal látták el, amelyeken kosztümös
staffázsalakok és zsánerjelenetek illusztrálták az itt
lakók mindennapi életét. E metszetek elkészítése évtizedekre biztos megélhetést nyújtott számos, még a
XIX. században is elsősorban osztrák és német művészek és egész műhelyek számára. Így volt ez Jacob Alt
és fia, Rudolf Alt mesterek esetében is, akik kezdetben közkedvelt, festői szépségű tájakat és városokat
örökítettek meg, s a biedermeier táj- és veduta festészetet a szárazabb, de igen játékos és élénk rajzi tudással ötvözték. Az 1820 és 1826 között Bécsben kiadott,

Óbuda látképe, jacob alt litográfiája, 1820–1826 a kép forrása: BTM

óbuda a margit szigetről, Franz Jaschke festménye, 1825 a kép forrása: BTM

nagy népszerűségre szert tett Donau-Ansichten (…)
című utazóalbumban két Óbudát ábrázoló metszet
is elkészült, amely tipikus, kedvelt veduta nézőpontból, a Margitszigetről tekintett az óbudai partok felé.
Franz Jasche ugyanabból a nézőpontból festi meg tájképét. A magyar és osztrák művészeti akadémiák és
iskolák tájképfestői közül Telepy Károly és Brodszky
Károly képsorozatként Óbudát is rögzítő, jellemzőbb
látképeit megfestett kisméretű, a magas művészeti
kategóriában számon tartott olajfestményei a szintén
presztízsértékű sokszorosított grafikának műfaji átültetését, átörökítését jelentik.
A kiállításon a felnagyított képmásolatokon és
a műhelyeket bemutató eredeti műtárgyakon túl
az egységekben kubusok alatt elhelyezett, korabeli
könyvek is láthatóak, amelyek a metszetek valódi
méretét és állapotát hívatottak prezentálni. Ezen
kívül két hanganyag is meghallgatható a falakon elhelyezett füleseken, amelyekből az egyik Mikoviny
kartográfiai elméleti munkásságának rövid kivo-
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natát tartalmazza, míg a másik két külföldi utazó
Óbudával kapcsolatos emlékét hivatott rögzíteni.
A vizuális fikciószerű veduták a szövegfikciót is bemutatják, vagyis azokat a különböző pontatlanságok,
hibák és áltézisek alapján, XVIII–XIX. századi külföldi utazók által Óbudáról szóló „meseszerű” történeteket, mint amilyen az is volt, hogy a budai várból kis
idő alatt át lehet sétálni az óbudai városrészbe.
Az Óbudai Múzeum 2018. április 30-ig látogatható
kiállítása – a hagyományos, a tudományos kutatásokat összegző kiállításrendezésen túl – egy XVII–XIX.
századi sokrétű vizuális látás- és gondolkodásmódra
kívánt reflektálni, valamint ennek produktumait bemutatni úgy, hogy a műhelyenteriőrökkel a technikai
eszköztárat és eljárásokat is prezentálja.
(A tanulmány részleteiben felhasználta az Óbudai Múzeum „A fikciótól a valóságig” kiállítás faliszövegeit.)

A szerző művészettörténész,
muzeológus, az óbudai múzeum munkatársa
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Zsidi Paul a: Mithras isten titokzatos kultusza Aquincumban

Aquincum sokszínű vallási életének egyik
jellegzetes, ugyanakkor legtitokzatosabb eleme
Mithras kultusza volt. Megjelenése Aquincumban
a Kr. u. II. század közepe utáni időszakra tehető, a
kereszténység elterjedésével feltételezhetően egyidejűleg. A kultuszesemények színhelyéül szolgáló
szentélyek berendezési tárgyai, leletei csak nagyon
hézagosan tájékoztatnak a szertartásokról. A vallásról szóló kevés irodalmi forrás és a csak valamivel több ábrázolás alapján azonban körvonalazni
lehet a szentélyekben folyt eseményeket, beavatási
szertartásokat.
A kultuszt a római időszakban is homály vette körül. A csak nevében perzsa eredetű vallás
előzmények nélkül és hirtelen bukkant fel Rómában és a Duna mentén, valamint a Rajna vidék
katonai érdekeltségű területein. A mithraikus
közösségek általában 20–50 fő körüli, egymással szoros kapcsolatban álló csoportot alkottak.
A szentélyek méretéből nagyobb közösségekre
nem lehet következtetni, mivel a kultuszesemények a falakon belül tartózkodó hívők jelenlétében történtek. A közösséghez tartozást nagy
valószínűséggel titokban tartották. Ez lehet az
oka annak, hogy a kultuszhelyek a városon belül,
kerítés mögötti magánházak szomszédságában
vagy városon kívüli birtokok kerítésfalain belül,
elrejtve a kívülállók szeme elől helyezkedtek el.
Az aquincumi légiótáboron belül, egy magasrangú tiszt házában feltárt mithraeum ritka és
különleges helyzete egyértelműen utal a vallás

katonasághoz fűződő szoros kapcsolatára. A közösség tagjai, akik csak férfiak lehettek, beavatási szertartásokon estek át. Ennek részletei csak
nagy vonalakban ismertek. A beavatás egymást
követő hét fokozata, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig: a holló, a nymphus (jegyes), a katona,
az oroszlán, a perzsa, a heliodromus (napfutár)
és az Atya. A vallás külsőségeiben uniformizált,
tartalmában kanonizált volt, amit a templomok
egységes kialakítása és a benne található szobrok,
reliefek, freskók tudatos kompozíciói is mutatnak
Rómától Germániáig, Britanniától Kis-Ázsiáig.
A képek elmesélték a hívőknek Mithras sziklából
való születését, életét, ugyanakkor a képek és ábrázolások jelképei is voltak a hatalmas kozmikus
körforgásnak. Az ábrázolások a szertartásokon
folyt cselekményekről adnak némi felvilágosítást, azonban a „Mithras-liturgia” szöveges részei nem maradtak ránk.
Míg a keresztény gyülekezetek összejöveteleinek színterei a városban a magánházak egyelőre meghatározhatatlan helyiségei lehettek, a
Mithras-hívők közösségei számára jellegzetes
kultuszhelyek, úgynevezett Mithras-szentélyek
épültek. Ezek feltárt maradványai és a maradványok között előkerült kultusztárgyak, feliratos
emlékek alapján tudjuk nyomon követni a vallás aquincumi kultuszát. A Mithras tiszteletéhez
kapcsolódó kultuszesemények és a gyülekezet
befogadására is alkalmas szentélyek a polgárváros feltárt területén, körzetek szerinti egyenletes

elosztásban helyezkednek el. Az ásatások eddig
négy Mithras-szentély maradványát hozták felszínre, azonban az előkerült feliratos és szobrászati emlékek alapján ennél több helyszínen is
tisztelték az istenséget a városban és közvetlen
környékén. Egy-egy szentély állt az északi és a
déli városfal közelében, valamint egy a város keleti szegélyén, míg egy szentély a városközpontban került elő. Néhány mithraeum feliratos emlékei megörökítették a szentélyalapító nevét is.
Így az északi városfal közelében, egy mozaikkal
díszített lakóház maradványainak társaságában
álló épület több fogadalmi oltárkövének tanúsága szerint a mithraeum gazdája Caius Iulius
Victorinus, az akkor már colonia rangú város
önkormányzatának tanácstagja (decurio) volt.
De Mithrasnak szentelt kultuszhely állt Marcus
Antonius Victorinusnak, az aquincumi városi ön-

kormányzat tagjának háza mellett is. Symphorus
és Marcus dedikációja áll a déli városfal közelében feltárt mithraeum kultuszképén. A többször
átépített szentély a mithraeumok jellegzetes téglalap alakú alaprajzát mutatja. Az előcsarnokból
nyíló, fogadalmi tárgyakat is tartalmazó cella
két hosszanti oldala mentén egy-egy megemelt
pódium volt a szertartást figyelemmel kísérő
hívők számára. A barlangszerűen kiképzett, befelé lejtő helyiséget a nyugati oldalon a kultuszkép és a szentélyberendezés számára kialakított
szentélybelső zárta le. Ez rejtette egykor a misztériumok központi jelenetét, a bikaölést ábrázoló kultuszképet. A jelenetben Mithras a bikán
térdelve annak nyakába tőrt döf. A küzdőket
számos mellékalak veszi körül, kutya, skorpió,
kígyó. A Mithras-misztériumok leggyakrabban
előforduló ábrázolása mind asztrológiai, mind

a xix. század végi feltárt Marcus Antonius Victorinus féle mithraeum
az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkjában a képek forrása: BTM
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A bikaölés jelenete a Symphorus mithraeum kultuszképén

Az aquincumi légiótáborban feltárt mithraeum festett
kultuszképe Mithras életének ábrázolásával
lent: egy felnagyított részlet
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pedig misztikus jelentéstartalmat hordoz, a fény
és a sötétség, a jó és a rossz harcát mutatja be. Az
apró darabokra tört fragmentumokból összeállítható kultuszkép a szentély egyéb berendezésével
együtt feltehetőleg a IV. század elején szándékos
rongálásnak esett áldozatul.
A két vallási irányzat, a Mithras-hívők és a keresztények közösségei – annak ellenére, vagy éppen azért, mert mindkettő a kis közösségek tagjainak személyes vallásos élményt ígért s az isten
előtti egyenlőséget – harcban álltak egymással a
hívők megszerzéséért. A harc a keresztények javára

dőlt el, ahogy az Jeromos írásából is kiderül, nem
küzdelem nélkül: „Néhány évvel ezelőtt a ti rokonotok, … Gracchus, amikor a Város praefectusa
tisztségét viselte, ugyebár átkutatta és felforgatta
Mithras barlangját, és szétverte minden csodás erejűnek tartott kultuszképét, ahol a holló, nymphus,
katona, oroszlán, perzsa, heliodromus és atya beavatást nyertek, és ezekkel ez előzetes biztosítékokkal elérte, hogy ő maga megkeresztelkedhessen.”
(Levelek, 107., ford. László L.)

(A szerző régész, a BTM főigazgató-helyettese)
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dr. Magyar-Hárshegyi Pirosk a: Tengeri luxus
o sz t r i g a Pa n n O n i á b a n

Abban a korszakban, amikor a Római Birodalom hódításainak csúcspontjára érkezett, és elérte
legnagyobb kiterjedését Britanniától a mai Irán területéig, és a jól szervezett távolsági kereskedelem
jóvoltából szinte minden beszerezhetővé vált, Pannoniában is megjelent egy különleges, a tengertől
távol eső tartományban luxusnak számító étel: az
osztriga. Számunkra egykori itteni fogyasztásukat
már csak a kagylóhéjak jelzik, de ezek rengeteg új
információval szolgálnak, hogy megismerjük pl. a
korabeli étkezési szokásokat, a fizetőképes társadalmi csoportokat, a kereskedelem szervezettségét.
Bár még mindig nem tekinthető gyakori régészeti
leletnek az egykori római provincia, Pannonia területén az osztrigahéj, az utóbbi évek kutatásai során megnövekedett az ismert darabok száma. Az erre vonatkozó adatok első összegzése és a téma iránti figyelem
felkeltése Mócsy András régész nevéhez kapcsolódik,
aki elsőként közölt egy, a mai Zalalövő területén végzett feltárásaiból származó római kori osztrigahéjat.
Az azóta eltelt több mint három évtized alatt Winden
am See-ből (Sásony, ma Ausztriában) (1), Arrabonából
(Győr) (1), Savariából (Szombathely) (?), Sallából (Zalalövő) (2), Gorsiumból (Tác) (2) és Aquincumból (Budapest) (15) vált ismertté római kori osztrigalelet.

Történeti áttekintés
Az első „osztrigafarmot” (ostrearum vivarium)
az írásos források alapján C. Sergius Orata (Kr. u. II.

század vége – I. század eleje) a Kr. e. I. század elején
hozta létre a Lucrinus-tóban. Ennek és hasonló telepítéseknek a történetéről viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. A kiterjedt osztrigatenyésztésről azonban mindenképp tanúskodnak az
írott és a régészeti leletek.
Ezek alapján Itálián (Brundisium – mai
Brindisi, Baiae és Puteoli a Nápolyi öbölben) kívül
Britanniában (Rutupiae – mai Richborough, Kent
m., Nagy Britannia) lehettek a legnagyobb osztrigatelepek. Ismert még Narbo és Burdigala (mai
Port Vendre és Bordeaux, Franciaország); Ebora
(Evora; mai Portugália); Cercei szigete Leszbosz
mellett; Leucas; Aktion (Görögország); a Gabèsöböl (Tunézia); a Nílus-delta és a mai Törökország
területén Cyzicus; Chalchedon, valamint Ephesus
mint a római világ híres osztrigatenyésztő helyei.
Licinius Mucianus, aki Nero uralkodásának (Kr. u.
54–68.) idején egy ideig Syria provincia helytartója volt, olyannyira járatos volt a korszak különböző helyeiről beszerezhető osztrigái között, hogy
rangsorolta is őket, és első osztályúnak a cyzicusi
osztrigát tartotta, mivel nagyobb, édesebb, puhább,
szárazabb, fehérebb, mint az összes egyéb helyről
származó. A híres római gourmet-szakácsköny írójánál, M. Apicius Gaviusnál (Kr. u. I. század) is több
recept szerepel ezzel az igen drága hozzávalóval.
Az osztrigatelepek egyik fajtája három római
vésett díszű üvegpalack ábrázolásai – mint amilyen az ún. Populonia Palackon (Corning Museum
of Glass inv.n. 62.1.31.) is szerepel –, valamint nép-

rajzi párhuzamok alapján egy fakeretekre erősített, vízben lógó kötelek alkotta konstrukció volt,
amelyeken az osztrigák éltek. A kötelek segítségével könnyedén lehetett „szüretelni” is őket. Nem
ez volt az egyetlen módja az osztrigák tartásának:
négyszögletes fakádakat is alkalmaztak. Számos
tengerparti római villagazdaságban találunk nagyobb medencéket, amelyeket haltenyésztésre és
valószínűleg osztrigatartásra használtak. Elterjedt
technika volt, hogy tetőfedő cserepeket, vagy nagyobb kerámiatöredékeket helyeztek a vízbe, és
hagyták az osztrigalárvákat megtelepedni rajtuk,
mivel így könnyebb volt később a vízből kiemelni
őket. A víz hőmérsékletére azonban figyelni kellett,
mivel 10 ˚C alatt és 29 ˚C fölött az osztrigák megállnak a növekedésben, illetve elhalnak.

Szállítás, vásárlás, ajándékozás, fogyasztás
Mindenképp drága, nem mindennapi fogásként
tálalták fel az osztrigákat Pannoniában is a lakomákon. Tudjuk, hogy Diocletianus császár idején
(Kr. u. 284–305) 100 db osztriga (c. 10,5 kg) 100 denariusba került. Ez akkoriban kétharmada volt egy
legionarius havi zsoldjának. Ára miatt igen becses
ajándék is lehetett, Vindolandában (mai Bardon
Mill mellett, Nagy-Britannia) maradt fenn olyan levéltöredék, amelyben a levél írója 50 osztrigát küldött ajándékként. Ahogy azt C. Domitius Primus
sírversében olvashatjuk, mindenképp a kellemes

élet szimbólumává vált az osztriga (és a falernumi
bor) fogyasztása.
Erre azonban nemcsak a drága lakomákon, hanem a költséges gyógyászatban is sor kerülhetett: a
julio-claudiusi dinasztia idején, a Kr. u. I. században
élt orvos, A. Cornelius Celsus kifejezetten egészséges, fogyasztandó éteknek javasolta a római elit tagjainak a Lucrinus-tavi osztrigát. Ezt a kagylót igen
sokfajta betegség gyógyítására alkalmazták, ahogyan azt id. Plinius, teljes nevén C. Plinius Secundus
Maior (Kr. u. 23–79.) Naturalis Historia című művében részletesen leírja – különösen mérgek közömbösítésére ajánlották, illetve magát a kagylóhéjat porrá
őrölve fogfehérítésre is használták.
Az osztriga nagy távolságra történő szállítása
problematikus lehetett a római korban, mivel ez
alapvetően egy gyorsan romlandó étel, folyamatos
odafigyelést igényel. Az osztrigákat a szállítás közben életben kellett tartani, hogy ehető állapotban érkezzenek célba. Egy ilyen szállítási bravúrról számol
be Naukratiszi Athénaiosz (Kr. u. 200 k.), miszerint
Traianus császár (Kr. u. 98–117.) után elküldték volna
a fogyasztandó osztrigát a pártus hadszíntérre.
Akad arra is példa, hogy kerámiaedényekben
(amphorában) sós-halszószos-ecetes lében szállítottak osztrigát. Egy másik módszer mindenképp
a tengervízzel töltött kádakkal, illetve hordókkal
rendelkező hajókon való szállítás lehetett. Úgy tűnik, ha az erős vásárlói igény és pénzügyi háttér
megvolt, akkor nem jelenthetett problémát a római
korban sem az osztriga célba juttatása.

bem téri osztrigáK a képek forrása: BTM
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Eredet
Az előkerült osztrigahéj leletek eredetének
meghatározása igen problematikus, mivel morfológiai alapon nem különíthetőek el a különböző tengerekben élő egyedei. Izotópanalízises vizsgálattal
is csak hozzávetőlegesen határozható meg eredetük pontosabb régiója.
A pannoniai lelőhelyekről előkerült héjak valószínűleg Aquileiából, Triesztből vagy az Isztriáról
szállított osztrigákhoz tartoztak. Nemrégiben például a Poreč melletti Loron római kori villa medencéiből kerültek elő osztrigaleletek, amelyekkel
bizonyítani lehetett az itt a Kr. u. III–IV. században
folyó tenyésztést. Az Aquileia–Salzburg útvonalon
igen jól kimutatható volt az osztrigák egykori szállítási útvonala, több mint 100 különböző lelőhelyen
fordultak elő Ausztria, Svájc és Dél-Németország
területén. Ez alapján hasonló útvonalat feltételezhetünk a Borostyánkő Úton és a Duna-part felé vezető szakaszon is, amelyen kb. 5–6 nap alatt érkezhetett meg az Adria partjáról ez az egzotikusnak
számító étel. Ez reális is lehetett, mivel a teljesen
hermetikusan záródó kagyló akár még két hétig is
elél, ha a megfelelő hőmérsékletet biztosítják.
Pannonia Inferior helytartói székhelyén,
Aquincumban, amely a mai Óbuda területén helyezkedett el, az eddig előkerült osztrigahéjak java
része a római helytartói palota és az ún. „katonaváros” díszes villaépületeinek feltárásaiból származnak (Folyamőr u.; Meggyfa u.; Hajógyári helytartói
palota). Ezek mind a Kr. u. II. század közepe – III.
század elejére keltezhető együttesekből származnak. Egy darab ismert az ún. Polgárváros környékéről (Anikó u.), illetve 3 darabot a legkorábbi ró-

mai katonai tábor környezetében (Víziváros, Bem
tér) feltárt, Kr. u. II. század elejére tehető anyaggal
betöltött szemétgödörben találtak a régészek. Az
osztrigafogyasztás feltűnése a Kr. u. II. századi
Pannoniában nem véletlen: Aquincum esetében
– ahonnan eddig a legtöbb héjleletet ismerjük –
egyértelműen összefügg azzal, hogy Kr. u. 106-tól
ez lett Pannonia Inferior tartomány székhelye, és az
ezt követő időszak, amely a Kr. u. III. század elejéig-közepéig tartott, volt a legprosperálóbb a municipium, majd colonia rangot elnyert település életében. A többi ismert lelet Salla-Savaria-Winden am
See-Arrabona és Gorsium ásatásaiból szépen jelzik
azokat az útvonalakat, amelyeken nemcsak magának az osztrigának a szállítása történt, de a Dunáig
felvonuló római hadsereg és a fontos kereskedelmi
szállítmányok is haladtak.
Csak a felső társadalmi réteg, valamint a jól fizetett római katonai parancsnokok engedhették
meg maguknak azt a fényűzést, hogy osztrigát hozassanak maguknak – nagy valószínűséggel az
Adria-partvidékről. Az osztrigák
héjai a lakomák után valószínűleg a termek mozaik
padlóján végezték, ahogyan azt pl. egy római
ún. asàrotots òikos-mozaikon („sepretlen padló”, Museo
Gregoriano Profano,
inv.n. 10132.) látható
(képünkön), ahonnan
aztán a szemétgödrökbe kerültek.

képző

A m i k o r „ s z ó lt ” C s i l l a g h e g y, j ö t t e m
Beszélgetés Szemlér Magdolna keramikussal

A Csillaghegyi Közösségi Házban működik egy kerámia műhely, amelynek foglalkozásait és vezetőjét imádják az oda
járó gyerekek, a felnőtt és nyugdíjas korú emberek, akik családtagjaikkal is szívesen alkotnak színes kerámiatárgyakat a
kör vezetőjének segítségével. Szemlér Magdolnát a műhelyéről, látogatóiról és önmagáról is kérdeztük.

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Mikor és milyen céllal jött létre a Csillagműhely?
Amikor nyolc-kilenc évvel ezelőtt nyugdíjba vonultam, az itteni kerámiát oktató pedagógus nem vállalta a további tortúráját annak, hogy itt nem volt
kemence, ezért a kiégetéshez az agyagtárgyakat az
Óbudai Művelődési Központba kellett szállítani,
majd visszahozni. Én pedig nagyon lelkes voltam,
mert mindent meg kívántam tenni a gyerekek alkotása érdekében, ezért az autómmal elvittem kiégetni, majd visszahoztam a tárgyakat. Korábban
a Csillaghegyi Közösségi Ház kertjében található
kisházban volt a műhely, de ott már nehezen fértünk el, ezért aztán, amikor mintegy négy-öt évvel
ezelőtt lehetőség adódott rá, ezt a pincét rendbe
hoztam, és itt kialakítottam a műhelyt.
Úgy látom, ma már van kemence. Arra hogyan sikerült szert tenniük?
Ahhoz az önkormányzat jóvoltából jutottunk hozzá. Megpályáztuk, és így kapta meg a Csillaghegyi
Közösségi Ház a kemencét. Ez óriási előrelépés
volt a korábbi szállítgatások után, amitől rendkívül boldog voltam. Aztán a gyerekek egyre többen
jelentkeztek a szülőkkel együtt, hogy szeretnének
közösen agyagozni, hogy közös tárgyakat készít-

hessenek. Ezért a szerdai napon két csoport van,
délután háromtól fél ötig, majd azután fél öttől
hatig. Nagypapák, nagymamák és apukák is jönnek óvodás gyerekekkel is. Én ezt szerettem volna
eredetileg elérni, hogy a családtagok együtt alkossanak. A felnőttek oktatásánál pedig az volt a cél,
hogy például a nyugdíjasok is hasznosan tevékenykedjenek, a szabadidejüket kellemesen töltsék el,
aminek a lehetősége itt adott.
Jelenleg mintha egyfajta átalakuláson menne keresztül a műhely. Mi a változás oka?
Nagyon szerettem volna az egyik fal áthelyezésével bővíteni a teret, ugyanis néha annyian vagyunk ebben a helyiségben, hogy már nem férünk
el, de ez most nem valósulhatott meg. Kaptunk
viszont a régi könyvespolcok helyett új, a munkák
tárolására alkalmasabb polcokat. Ennek a polcrendszernek a kialakítása van most folyamatban,
s így talán még egy asztalt is el tudok helyezni a
műhelyben.
Említette, hogy szerveznek családoknak is programokat, illetve tudhatóan a tevékenységeket
gyakran egy-egy ünnep vagy évforduló tematikájával kötik össze. Miért jó ez?

Minden évben Óbuda Napján kint vagyok a Mátyás király úton, ahova rengetegen jönnek agyagozni. Közülük sokan vannak, akik kedvet kapnak
máskor is az alkotómunkához, s aztán eljönnek
ide hétköznapokon is. Minden évben lehetőséget
teremt a Csillaghegyi Közösségi Ház ezen kívül is
egy szombati napon, hogy jöjjenek az érdeklődők,
amikor ingyen agyagozhatnak fent a nagyteremben is. Ez azért jó, mert a közös tevékenység összehozza a családokat, az egyes korosztályokat.
Honnan jönnek ide foglalkozásokra az emberek?
Gyakorlatilag mindenhonnan jönnek. A környékről is sokan érkeznek, de például a Bécsi
úti Óbudai Waldorf Iskolából is már harmadik
éve járnak ide gyerekek. Gyakran csoportosan
hozzák Csillaghegyre őket a szülők, akik vagy
együtt alkotnak velük, vagy egymással is elbeszélgetnek, vagyis jól érzik a foglalkozásokon
magukat mindannyian. Jönnek aztán a Fodros
Iskolából is a gyerekek, akiknek szoktam tartani
karácsony előtt ajándékkészítő foglalkozást, illetve még a krisnások is eljárnak hozzám.
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A műhelyben rengeteg félkész vagy elkészült
munka látható, amelyek rendkívül mutatósak.
Kiállítják néha a kész műveket?
Ezeknek a tálaknak, amelyeket itt lát, a technikáját
kifejezetten a kerámiaedények készítése iránt érdeklődők részére találtam ki. Egy tálban helyezzük el az agyagot, s ahogy az különböző nagyságban, formában belekerül, két egyforma munka
nem készül. Mindenki az egyéniségének megfelelően formázza, attól függően, hogy ki mit szeret,
hullámosabb vagy szabályosabb alakot készít.
Mindez, vagyis az, hogy azonnal látható eredmény születik, a gyerekeknek és a felnőtteknek is
sikerélmény. Aztán a növények szeretete inspirált
arra, hogy növényeket nyomjunk az agyagba, illetve kiderült, hogy a régi csipketerítők mennyire
alkalmasak ugyanilyen felhasználásra, mert ezek
érdekes mintákat eredményeznek. Az elkészült
tárgyakat általában hazaviszik az alkotóik, de
időről időre kiállítjuk őket. Amikor évente a fenti
nagyteremben tartunk foglalkozást, olyankor ezt
egy kiállítással is egybe szoktuk kötni. Ezzel csak
az a gond, hogy néhány nap után le kell szedni,
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77
állást, mert rögtön a Budapesti Porcelángyár tervezője lehettem. Ott hatalmas lehetőségeket kaptam
a színes fürdőszoba programban, aztán a mintás
csempék tervezésében is szerepet vállaltam. Majd
ezt követően 1982-től voltak önálló kiállításaim.
A rendszerváltozás után kezdtem el tanítani, mert
a Jóisten megint megsegített, amikor a Harrer Pál
Általános Iskola igazgatójának az volt az elképzelése, hogy kézműves osztályt indít. Rajzot is taníthattam, kézműves foglalkozásokat is tarthattam, tehát
minden lehetőségem megvolt, hogy gyerekekkel
foglalkozzam. Amikor pedig nyugdíjba mentem,
akkor „szólt” Csillaghegy, s én jöttem.
A XIX. századi festő, Szemlér Mihály az ősei közé
tartozik?

mert olyan sűrű a Ház programja, hogy általában
újabb kiállítást kell ott berendezni.
Vannak olyan tanítványai, akik folytatták a mesterséget, és esetleg a művészeti pályát választották?
Amikor még iskolában tanítottam, jó néhány gyereket indítottam el a képző gimibe. A tanítványaim
akkor kerületi és budapesti versenyeket is nyertek.
Volt olyan időszak, amikor három helyen is tanítottam: az egyik az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi
Általános Iskola és Óvoda volt, a másik az Aelia
Sabina Alapfokú Művészeti Iskola, a harmadik pedig az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola.
Ön mivel tölti az idejét, amikor nem itt tart foglalkozásokat?
Nem elég, hogy keramikus vagyok, a hobbim az állattenyésztés. A másik nagy szerelmem a növények
és a kert. Vannak húszéves virágaim is, amiket
nagyon szeretek, de már kinőtték a lakást. A növénymániámból eredt már annak idején is, hogy
szerettem volna nekik egy kaspót, ami díszíti őket,
ami emeli a növény színvonalát, és jól érzi magát
benne. Amikor az Iparművészeti Egyetemen 1971ben végeztem, a diplomamunkám porcelán étkészlet volt. Ezután egyedül az évfolyamon én kaptam
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intézmény

Barbi néni, ötös!
AZ ÓBUDAI CSILLAGHÁZ CSODÁI

Mindig érintettek között éltem, és most magam is azzá váltam – vallja magáról Horváthné Illés Barbara, az óbudai
Csillagház Általános Iskola vezetője. Súlya van ennek a mondatnak, hiszen az érintettek, akik között évek óta él, halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyerekek, ő maga pedig nemrég egy gázolás következtében elveszítette bal lábát.

A nagyapám apja volt ő. Ez a család művész ága.
A felmenők között volt operaénekes, színész, baletttáncos, műkorcsolya bajnok. De ezen az ágon több
volt a lány, mint a fiú, amin apám teljesen ki volt
borulva, így én vagyok az utolsó Szemlér.
Nemcsak Óbudán dolgozik, hanem itt is lakik.
Hogyan került Óbudára?
Ez is egy csoda. Rendszeresen jártam Óbudára agyagért, amikor szóltak nekem, hogy az egyik ház a
környéken eladó. Ez 1981-ben történt. Pénzem nem
volt, de gondoltam, megnézem. Be volt futtatva vadszőlővel a ház, ami engem teljesen lenyűgözött, és
megdicsértem a sok érdeklődő közül egyedüliként
a növényzetet, mire az eladó néni azt mondta, hogy
nekem eladja a házat, ha péntekig hozok neki 300 ezer
forintot; be is költözhetek, s a többit majd valamikor
kifizethetem. Így történt, s azóta itt élünk a családdal,
a Kossuth-díjas filmoperatőr férjemmel, és a már felnőtt három gyermekemmel. Immár 36 éve élek Óbudán, és imádunk itt lakni. Amikor először idejöttem
Csillaghegyre, mindjárt bevetettek Óbuda Nap alkalmából egy utcai agyagozásra, s akkor megdöbbentem
ezen a családias hangulaton. Ez nekem fontos. Jönnek
hozzánk a családok a gyerekekkel, mindenki barátságos és közvetlen, ami nekem testhez álló, mert én még
életemben nem vesztem össze senkivel.

BODZAY ZOLTÁN

Fotók: Fábián Nóra

„Barbi néni, ötös!” – kiabálták a gyerekek az első
napon, amikor Barbara a baleset után először belátogatott az iskolába, és megmutatta kis tanítványainak, hogy a kerekesszékből felállva, már mankóval
is tud tenni pár lépést.
– Megható volt, ahogyan ugyanazt a dicséretet és
biztatást kaptam vissza tőlük, amelyet ők hallanak
tőlünk, pedagógusoktól nap mint nap. Persze néhányan először megijedtek, amikor a kerekesszékben
megláttak. De kollégáim előre felkészítették őket.
Mint mindent, ami körülöttük zajlik, úgy azt is elmagyaráztuk nekik, mi történt velem, így ma már
nyitottan kezelik a helyzetet, persze mindegyikőjük a maga fogalmai szerint – meséli Barbara.

Vásárolunk, ügyet intézünk, könyvtárba járunk
Mindegyikőjük a maga fogalmai szerint… Mert a
Csillagházban (hivatalos nevén: Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és EGYMI) minden gyerek máshol tart a fejlődésében. Valamen�nyien mozgáskorlátozottak, amelyhez enyhe vagy
középsúlyos értelmi érintettség társul. Van olyan
kisgyerek, amelyik fut a folyosón, és van olyan, aki
a mindennapi élet legegyszerűbb tevékenységeiben
– mint például a kanál szájhoz emelése – is megsegítésre szorul. Valamelyik tanulónak a beszéd nem
jelent problémát, és van olyan, aki úgy került ide,
hogy szavait csupán a család értette.
– Nálunk 5–6 fős osztályok vannak, mert a gyógypedagógus kollégáknak a tanórán sokféle módon
kell differenciálniuk, hogy minden gyerek a saját
készségeinek, képességeinek megfelelő tempóban
haladhasson. De azért van, ami közös: például mindenki kommunikáljon mindenkivel, függetlenül attól, milyen módon képes azt megtenni. A jól beszélő
gyerekek megtanulják, hogyan értsék meg nembeszélő társaikat, akik pedig azt gyakorolják, hogyan
értessék meg magukat. Egyetlen kisgyerek sem
adhatja fel, egyik sem érezheti, nem érdemes, mert
engem úgysem értenek meg. Bennünket, felnőtteket
is frusztrál, amikor nem tudjuk a környezetünket
befolyásolni – magyarázza Barbara, aki végzettségét
tekintve gyógytornász és logopédus. Mint mondja,
a mozgás- és beszédterápia igen jól egészítik ki egymást, sőt, feltételei is egymásnak.
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Horváthné Illés Barbara

– A kommunikációt nemcsak egymás között és a tan
órákon gyakoroljuk, hanem rendszeresen kijárunk
a városba. Vásárolunk a boltban, ügyet intézünk a
postán, ellátogatunk a könyvtárba. Jól ismernek már
minket Csillaghegyen. Ráadásul ezzel érzékenyebbé tehetjük a mikrokörnyezetünket, hiszen akikkel
találkozunk, megtapasztalhatják, hogy mi másképpen boldogulunk, de egy nem beszélő gyermek is el
tudja magyarázni a hivatalban, mire van szüksége,
és egy kerekesszékes is ügyesen be tud vásárolni a
piacon. Közben a mi diákjaink szintén tanulják az
életet. Az a célunk, hogy a valóságot tanítsuk nekik,
kézzelfoghatóan, megtapasztalva, amit csak lehet.
A Csillagház elkötelezett és szakmailag is kiemelkedő munkáját az óbudai képviselőtestület a 2017es évben a Fischer Ágoston Szociális Díj odaítélésével ismerte el.

Ki az erős?
Nemcsak a gyerekek lépnek ki az épület falain kívülre, a Csillagház is nyitott, hogy minél többen ismerjék meg őket. A legközelebbi terv egy játszótér

kialakítása az iskola udvarán, ahol épek és érintettek együtt játszhatnak majd.
– Mert a közös élmény, a közös játék az, ami elmoshatja a kölcsönös félelmeket. Nem arról kell beszélni,
hogy sajnálatra méltóak, hanem partnerek, mindenben. Lehet, hogy az élet bizonyos területein fizikailag
megsegítésre szorulnak, de önálló személyiségek.
Feladatunk, hogy kialakítsuk az igényt és képességet
a diákokban arra, hogy önállóan dönthessenek.
Ennek a kölcsönös megismerésnek a terepe a középiskolások kötelező közösségi szolgálata is, amelyet szintén teljesíthetnek itt.
– A saját gimnazista fiam is szeretné a szolgálat
idejét nálunk letölteni. Kislányommal együtt szívesen jönnek a Csillagházba. A fiam szokta mondani:
Anyu, de jó lenne, ha a mi iskolánk is olyan lenne,
mint a tiétek! Egy kritikus kamasz szájából azért ez
nem mindennapi dicséret – nevet Barbara.
– A szülőket arra biztatjuk, amikor ránk bízzák kisgyermeküket, hogy higgyenek abban, náluk jobban
senki sem ismeri őket. Mindnyájunknak el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk mindenhatók, viszont
friss szemmel nézünk a gyermekre, így minden esélyünk megvan arra, hogy a benne rejlő összes erőt,
képességet felfedezzük. És ami a legfontosabb, hogy
a gyermeknek jó iskolás évei, boldog gyermekkora
legyen, mert ez neki ugyanúgy jár, mint ép társainak. A szülők ideérkezésükkor különböző szakaszaiban járnak annak a gyászfolyamatnak, hogy
elfogadják, sérült a gyermekük. Vannak, akik már
elvégezték ezt a munkát, és vannak, akik még az út
elején járnak. Pedig jó lenne, ha mindez a korai szakaszban megtörténne (a gyerekek többsége ugyanis
a születése körül vagy az alatt kerül oxigénhiányos
állapotba, így alakul ki a maradandó idegrendszeri
károsodás). De ehhez a családoknak sokkal több támogatásra lenne szükségük. A szülők mégis helytállnak. Többen közülük mondták nekem a baleset
után, milyen erős vagyok. Szerintem ők az erősek.
Valójában, akik ismerik Barbarát, tudják, hogy nagyon erős. Különben hogyan tervezné a teljes vis�szatérést az iskolába, hogyan tanulna járni, hogyan
tudna támasza lenni családjának, közös élményeket
nyújtani saját gyerekeinek? És hogyan tudná annak
a tavaly januári napnak az eseményeit, amely mindent megváltoztatott, könnyek nélkül, tárgyilagosan feleleveníteni és elmesélni…?

Hálás vagyok az életemért
– Férjem édesapját kísértem fogászatra, hazafelé
tartottunk, és ugyan már nehezebben mozgott, de
azt javasolta, ne taxival, hanem trolibusszal menjünk – idézi fel Barbara, mi törtért azon a tragikus
napon. – Leszálltunk a troliról, a piros lámpánál várakoztunk, hogy zöldre váltson, amikor annyit láttam, hirtelen egy fehér autó száguld felém, és nem
lassít... Az utána következőkből arra emlékszem,
hogy a földön fekszem, elviselhetetlenül fáj és nagyon furcsán áll a lábam.
Életveszély. Mentő. Kórházba száguldás.
– A legszorongatóbb érzés az volt a rohamkocsiban,
hogy nem tudtam, mi történt apósommal, még azt
sem, őt is elgázolta-e az az autó. A mentős kollégák
annyit mondtak, megpróbálják stabilizálni az idős
úr állapotát. Nem sikerült… Mi van a koponyám-
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ez a ház LEGYEN A HEGYOLDAL NAPPALI SZOBÁJA
Beszélgetés az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének vezetőivel

Néhány buszmegállónyira az Eurocenter fölött, kertes házak között, a Toronya utca sarkán áll egy, a környékbeli villákhoz képest egyszerűnek ható épület. Nem egy család otthona, hanem a kerület dimbes-dombos részein élők közös
nappalija. Hivatalos nevén Táborhegyi Népház, az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének székhelye.

mal, gerincemmel? Ezt már a kórházban, amikor
a CT vizsgálatról kitoltak, akkor kérdeztem, mert
meg akartam tudni, hogy a legfontosabb részeim
épen maradtak-e. Megtudtam, hogy igen. És azt is,
hogy a lábamat térd fölött amputálni kell. Akkor a
fejemben szinte vicces módon azonnal beindult a
gyógytornász modul: oké, ez a sérülés jól rehabilitálható, még járni is megtanulhatok újra. Az intenzív osztályon, a műtéti altatásból felébredve láttam:
a térdemet is sikerült megmenteni! Hálát éreztem.
Hálát, hogy élek. És azt, hogy így még jobb esélyekkel indulhatok a gyógyulás felé.

Még soha olyan csönd nem volt itt
Barbara mindent meg is tesz a gyógyulásáért, májusig a kórházban, azóta otthon. Plasztikai műtét,
sebkezelés, fertőzés utáni antibiotikumos kúra, protézis felhelyezése, járni tanulás, először mankóval,
azután anélkül… Ezek most a mindennapjai, és a
teljes rehabilitáció után jöhet a munka. Mint mondja,
mindez nem ment volna, nem menne kollégái megtartó közössége nélkül. Pedig nekik sem volt könnyű
feldolgozni mindazt, ami Barbarával történt. „Még
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soha ilyen csönd nem volt az iskolában” – mondják a
tragikus baleset napjára visszaemlékezve.
– Értük is felelős vagyok. De elsősorban a saját gyerekeimért – fűzi hozzá. – Akik egyébként éretten, bölcsen kezelik, ami velünk történt, azt, hogy fél napig
azt sem tudták, mi van velem és a nagypapával. Őt
váratlanul elveszítették, és én már sohasem leszek
olyan, mint azelőtt. Megváltozott az életünk. Szembesülnek azzal, hogy megnézik az édesanyjukat az
utcán… A felnőtté, tehát az enyém a feladat, hogy
mindezeken átsegítsem őket. Miközben igenis be
kell vallanom a veszteségeimet. Összehasonlíthatatlanul nagyobb energia az élet megszervezése, a közös programok kialakítása. Az édesapjuk kerekes
székes, támogatását ezért meg kell oldani. Segítségre
szorulok, amit meg kell tanulnom kérni és lelkiismeret-furdalás nélkül elfogadni. Nagyon hiányzik a futás – az elmúlt hónapokban csupán a fájdalomtól és
a margitszigeti futókör látványától sírtam el magam
egyszer-kétszer. Engem ez a mozgásforma kapcsolt
ki a mindennapok mókuskerekéből, azt az érzést
szeretném még egyszer visszakapni. Bízom benne,
hogy talán ez a tervem is sikerülni fog…

SZEKERES P. MÓNIKA

fotó: óhegy egyesület

– Nem vagyok alapító tag, de a megalapítás évében, 1989ben léptem be az
egyesületbe – kezdi
a közkeletű nevén
csak Óhegy Egyesületként emlegetett
szervezet bemutatását Felcsuti László,
aki szabadideje jelentős részét a szervezet
elnöki tisztjével járó
benyóné Dr. Mojzsis dóra teendőkkel tölti, magánemberként pedig
sikeres építész. – Lényegében úgy jöttünk létre, hogy
itt volt ez az ingatlan, a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori székháza, de egy időben itt volt a közeli
iskola tornaterme is. A pártélet nagyjából kikopott
a házból, de még itt működött a helyi Vöröskereszt.
A rendszerváltás után az épület kerületi tulajdonba

került. Rástartolt néhány új párt, ám akkor a helybéliek is felébredtek, és egyesületet hoztak létre, amely
már pályázhatott a házért. Él egy olyan helyi legenda, hogy az akkori elnökünk bement az önkormányzathoz, és közölte, hogy ha nem kapjuk meg a házat,
akkor „elvisszük, amit oda vittünk”. Mivel a ház
eredetileg társadalmi munkában épült, amit számos
fotó is bizonyít, ez az érv nyomósnak bizonyulhatott. Érdekes szájhagyomány, ám valószínűleg az
állhatott a kedvező döntés mögött, hogy a pártok
belvárosi ingatlanokra vágytak, a kerületben pedig
méltányolták, hogy a helyiek egy valóban működő
közösség nevében lépnek fel.
– Amikor az ide költöző, vagy már itt élő családoknak kicsik voltak a gyerekeik – én is hasonló helyzetben voltam –, érezhetően fellendült a közösségi élet
– emlékezik Benyóné Dr. Mojzsis Dóra, az egyesület
másik motorja, aki civilben régész és az Óbudai Múzeum munkatársa. – Jöttek az ötletek, hogy csináljunk ökörsütést, rendezzünk „Ki mit tud?”-ot, közös
programokat, és jöttek a családok gyerekestül. Min-

fotók: hernád géza

denki jól érezte magát. Az akkori fiatal családosokból alakult ki a mostani egyesület „kemény magja”,
30–40 fő, akikre ma is lehet számítani.
– Nagyjából 370 tagunk van, körülbelül a felük fizeti be rendszeresen a jelképesnek tekinthető tagdíjat.
– veszi át a szót az elnök. – A tagok közül 40–50-en
vesznek részt aktívan a programok létrehozásában,
megvalósításában, és nagyjából 15-en vannak azok,
akik folyamatosan részt vesznek a mindennapi tennivalókban, aktívak az elnökségi munkában, kezelik az egyesület pénzügyeit, pályázatokat írnak,
újságot szerkesztenek, fenntartják a ház rendjét stb.
Rendezvényeinket, a programokon résztvevők számát tekintve a Táborhegyi Népházat a Hegyvidék
művelődési házának tartjuk. A klasszikus és hagyományőrző rendezvények mellett – mint például
az Óhegy Napok, a Táborhegyi Szüret, a disznóvágás, a farsang – havonta nyílik új kiállítás, de van
angol társalgási kör, filmklub, bridzsklub, torna- és
táncfoglalkozás is. Azt mondtuk, hogy „ez a ház
legyen a hegyoldal nappali szobája”. Ide bárki bejöhet, megmutathatja magát, festményeit, műveit,

de kerülje a megosztó témákat. Ez az álláspontunk
a közösség szempontjából is alapvető: ne nézzük
egymás politikai álláspontját, vallását és vagyoni
helyzetét, ugyanakkor szellemi, erkölcsi értékeit és
közösségépítő gondolatait tiszta szívvel fogadjuk.
A ház jelenleg is az önkormányzat tulajdona, amit
a fenntartás fejében használ az egyesület. Az éves
költségeinket főleg pályázatokból, adományokból
kell előteremtenünk. Számíthatunk önkormányzati támogatásra, a nagyobb felújításoknál kapunk is
segítséget, de a rezsi kitermelésére kénytelenek vagyunk a teremhasználóktól rezsi hozzájárulást kérni. Fontos szempont ilyenkor az, hogy a teremhasználók tevékenysége is közösségi érdeket képviseljen.
Olyan legyen, amire az itt lakóknak egyébként is
szükségük van. Amikor például egy zenekar keresett próbahelységet nálunk, nem mentünk bele, mert
nem találtuk mögötte a közösség érdekeit.
Visszakanyarodva az egyesület tevékenységére,
jelentős szerepünk van a területünkön lévő műemlékek fenntartásában is. Éppen átadtuk a felújított
Jablonka Parkot az Ecker-kereszttel 2006-ban, ami-
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felcsuti lászló a szent donát kápolnában fotó: hernád géza

kor valaki fölnézett a Szent Donát kápolna boltozatára, és észrevette, hogy a dongaboltozat meg van
repedve, süllyedve. Összefogtunk, hogy megóvjuk
az összedőléstől. Mindent mi csináltunk, a tervezéstől a kivitelezéség. Az önkormányzat is segített,
de a munka oroszlánrésze általunk megkeresett
vállalatok, cégek közreműködésével és a hegyi emberek társadalmi munkája révén készülhetett el. Az
érdemi munkát szakemberek végezték, a belső festmények restaurálását szakrestaurátor végezte, tehát
alapos és időtálló munkára törekedtünk. A kaput
műemléki javaslatok alapján és jóváhagyásukkal
gyártattuk le, mert addig egy borpince kapuja volt
a kápolnán. Harangöntő jött ki megjavítani a harangot, és automatikával látta el. Azóta minden délben
hallani, hogy van egy kápolnánk a hegyoldalon.
Akkoriban indult el az úgynevezett „vacsora házért” kezdeményezésünk is. Volt vacsora a Jablonka Park kiépítéséért, a kápolnáért, a kertért és
sorban a nagyobb projektjeinkért. Valami finomat
főztünk, meghirdettük a drága vacsorajegyet, és

elfogadtunk további adományokat is. Voltak, akik
a vacsorajegy mellé jelentős adományt adtak. Ezzel
nemcsak segítettek, hanem igazolták, hogy céljaink
helyesek, egyetértenek vele.
Aztán következett a Kiscelli Kálvária rendbetétele.
Első lépésben a műemlékes kollégáimmal elkészítettük és engedélyeztettük a helyreállítási tervet.
Még folytak a Donát kápolna munkái, de miután az
elkészült és átadtuk, belevágtunk a kálvária felújításába. A háború után elődeink kétszer is helyreállították az összedöntött stációkat. Nagy érdemük,
hogy az utókor számára mai napig megmaradt a
Kiscelli Kálvária. 2012-ben, amikor számba vettük a feladatokat, már összetört, kifakult képeket
láttunk, néhány eredeti kvarchomokkőből készült
stáció között beton és műkő stációkat is találtunk
– szóval műemléki szempontból kaotikus állapotok
fogadtak. A műemlékesek bevonásával úgy döntöttünk, hogy jó minőségű budakalászi mészkőből
újítjuk fel mindegyik állomást, és új stációképeket
helyezünk el rajtuk.

– Honnan lett minderre pénz? – merült fel bennem a kérdés.
– A kiscelli templomban rendeztünk egy jótékonysági koncertet a kálváriáért – ad magyarázatot az elnök.
– Döbbenetes volt. Életem egyik legszebb élménye.
Komoly előkészítő munka, csodálatos eredménnyel.
A Golgota Gospel Kórus támogatott minket fellépésével. A koncertre 5 ezer, 10 ezer és 15 ezer forintos belépők voltak. Az egyesületben harminc segítőnk kapott
tíz-tíz jegyet, amit el kellett adnia. Volt, aki tizenötöt
kért. Végül megtelt a templom. A 100 tagú kórus előadásán ötszáznál több néző jelent meg, így a felújításba
azonnal bele tudtunk vágni.
Később a Kálvária szoborcsoport restaurálásához
2013-ban a Társaskörben rendezett jótékonysági rendezvényen a Liszt Ferenc Kamarazenekar ajánlotta
fel koncertjét, az Óbuda Kulturális Központban pedig
Tenk László felkérésére neves színészek és előadók
szerepeltek. A TenkArt Alapítvány tíz neves óbudai
művésze festményeit ajánlotta fel kisorsolásra azok
között, akik a legdrágább jegyet vásárolták meg.
Nagy siker volt, mert mindkét alkalommal teltház
volt. Óbuda Önkormányzata ekkor jelentős támogatásban részesítette a szoborcsoport felújítási munkáit.
A felújított Szent Vér kápolnát 2015-ben, nagypénteken adtuk át ünnepélyesen. Tíz év alatt öt hegyvidéki műemléket újított fel egyesületünk, amire nagyon
büszkék vagyunk. És végül a Hegyvidék egykori,
1855 és 1986 között működött téglagyárainak állítottunk emléket a Népház homlokzati falán kialakított,
állandó helytörténeti kiállítás keretében, ahol a téglagyárak gyártott termékeit helyeztük el.
– Mekkora területre terjed ki az egyesület tevékenysége, hol vannak a határai? – terelem vissza a
szót az egyesületre.
– Én azt gondolnám, hogy a havonta megjelenő újságunk, az Óhegy-Hírek terítési területére – válaszolja
az elnök –, a Kolostor utca és a Harsány lejtő között, a
Remetehegyen, Testvérhegyen és a Táborhegyen. Az
ingyenesen szerkesztett és terjesztett, 3.000 példányban megjelenő újság az egyesület tevékenységén túl
bemutatja a Hegyvidékét érintő közügyeket, a hegyoldal történetét, természeti értékeit, közterületi kérdéseket, az általános iskola eseményeit, a hegyi lakosok munkáját, erősítve mindezzel a lakók helyhez
való kötődését, lokálpatriotizmusát. A lap költségét
nekünk kell kigazdálkodni, mert az újság ingyenes.

jótékonysági koncert a kiscelli kastélyban
fotó: Óhegy egyesület
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Szerencsére helyi vállalkozók szívesen hirdetnek
benne. Természetesen a cikkírás és a szerkesztés is
társadalmi munkában zajlik. Legutóbb a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatását is élveztük.
– Vannak minden évben visszatérő rendezvényeink, rendezünk szüretet, disznótort, farsangot –
veszi át a szót Dóra. – A szüreti mulatság mindig
egynapos. Reggel busszal indul a társaság, idén
Pilisborosjenőre mentünk. Ott van egy kis früstök, utána szüret, és megmutatják a gyerekeknek,
hogyan kell használni a metszőkést. A szüretelés
után visszajön a társaság a házhoz, itt a leszedett
szőlőt kipréselik, a mustot természetesen lehet
kóstolni, haza is lehet vinni, és közben a teremben
borászati előadásokat lehet hallgatni. A bográcsban rotyog a pörkölt, amit az Óhegy idei legjobb
szakácsa abszolvál. A hegyi asszonyok évek óta
betanulnak valamilyen táncot jeles események
alkalmából, idén dunántúli karikázót jártunk.
A Békás zenekar húzta a talpalávalót, amíg csak a
kedves közönség bírta.

Az évet hagyományosan egy hatalmas Mikulás
bulival zárjuk. Ilyenkor fölballag a társaság a Virágos-nyeregbe, ahová lovon jön a Mikulás, közben az
úton krampuszok állítják meg a felfelé gyalogolókat.
Amelyik gyermek hajlandó a krampusznak énekelni,
szavalni, az szaloncukrot kap cserébe. Fent tábortűz
körül énekelnek a gyerekek, majd amikor megérkezik
a Mikulás, minden gyerek megkapja személyesen a
csomagját. Ez elég nagy rendezvény, négyszáz szülő és gyerek általában összejön. A Pizza Paradicsom
minden évben támogatja az ünnepséget finom pizzáival. Főzünk teát, csinálunk forralt bort egy jelképes
összegért, hogy költségeink megtérüljenek. Délelőtt
a legkisebbekhez idejön a Mikulás a házba, mert ők
nem biztos, hogy bírják a hegymászást.
Nagy buli a disznóvágás is. Amikor elkezdtük, még
itt a kertben szúrta le a böllér, de az EU-s előírások
miatt mostanában már nem élve érkezik ide a disznó. Így is egész napos a program a pörzsöléstől kezdve a feldolgozásig: kolbász- és hurkatöltés, fő a leves
a fazékban, a legvégén pedig disznótoros vacsora.

fotók: hernád géza

A nyár eleji rendezvényünk az Óhegy Napok, aminek én vagyok a szülőanyja, és 2017-ben már 15. alkalommal rendeztük meg. 2002-ben találtam ki, nem
meghazudtolva régészi mivoltomat: abból indultam
ki, hogy kevesen ismerik Óbuda középkorát, mindenkinek a római kor jut az eszébe. Az első alkalommal még főleg előadások voltak, kirándulás és egy
kis főzés, de a második évben eljött a Szent György
lovagrend is Visegrádról. Szerepünkhöz heteken
keresztül varrtuk a középkori ruhákat. Volt kürtösünk, dobosunk, udvari bolondunk, solymászunk,
aztán együtt fölgyalogoltunk a hegyre, az iskolához,
mert ott jó nagy az udvar. Ott zajlott a lovagi torna,
íjászat, Toldi-verseny, a legjobb lovag megválasztása,
akinek verset kellett írnia a szíve hölgyéhez. Este pedig lakomával zártuk a napot. Az évek során három
napos lett a rendezvény, hogy mindenki megtalálja
azt a programot, amihez igazán kedve van.

A kisgyerekes szülők körében tavaly megindult az
ún. „családi vasárnap” című rendezvénysorozat
szervezése is, ahol bábszínház, kézműves foglalkozás, tánc, arcfestés foglalkoztatja a gyermekeket.
Van egy nagyon kedves házaspár a tagok között,
ahol a férj ír származású, a feleség magyar, itt laknak a hegyen, és ők indították el tavaly a beszélős,
mesélős, angol nyelvű klubestet.
– Most már csak azt mondják meg, hogy miért csinálják?
– Mert nem vagyunk normálisak. Éppen ma beszéltünk arról, hogy ha kapnánk havi alapbért,
nem vállalnánk el hivatásos munkánk mellett. Inkább ingyen, lelkesedésből, szeretetből, egy közösséget szolgálva csináljuk, ráadásul azt, amire van is
igény. Így egészen más.

VIG GYÖRGY
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VICCES HANGVÉ TEL, POÉN, MORBID HUMOR, A TÖBBI NEM ÉRDEKEL
B e s z é l g e t é s T e r n o v s z k y B é l áva l

A Kerék utcában működő Magyar Rajzfilm Kft. egy barátságos kis szobájában minden kedden összeülnek a magyar
animáció régi nagy mesterei baráti eszmecserére. Ternovszky Bélával a kézzel kiszínezett régi szép időkről és a számára
már kicsit idegen, tökéletesen rajzoló komputer animációs jelenéről beszélgettünk.

Úgy indult, hogy Nepp Józseffel, akivel majd ötven
évig egy szobában dolgoztunk, a Pannónia Film
stúdió megszűnése után a Batthyány téri Angelika
presszóban kezdtünk el találkozgatni. Idővel több
kollégánk is csatlakozott, majd felvetődött a kérdés,
miért nem a Kerék utcában ülünk le. Tíz éve alakult
ki a keménymag: Jankovics Marcell, Mezei Bori,
Eleőd Bernadett, Bleier Edit, Ordódy Judit, Kő Edit
és jómagam, és a társaság mindig kibővül alkalmi
vendégekkel is. Sajnos október óta Nepp József nélkül beszélgetünk.
A MARA, a Magyar Rajzfilm Kft. felfogható a
Pannónia rajzfilmes részlege utódjának?
Amikor 2000-ben eladták a Hűvösvölgyi úti épületet, a részleg ideköltözött, és hozta magával a
Pannónia nevet. Itt élte utolsó éveit a filmstúdió.
Itt készült A rege a csodaszarvasról, Az ember tragédiája és különböző sorozatok. Aztán a Pannónia
Filmvállalat lassú agónia után megszűnt, a maradványa MARA néven itt folytatta. Én már nem
voltam a Pannónia tagja, Nepp Józseffel és néhány
kollégámmal egy kft.-t hoztunk létre Stúdió 2 Kft.
néven. A MARA most már inkább egy produceri cég, tehát nem állományban tartott munkatársakkal dolgozik, hanem produkciókra pályázik,
illetve, ha egy rendezőnek van egy ötlete, felkéri
a céget, hogy pályázzon, és gyártsa le a filmjét.
A MARA bérel egy termet az épületben, ahol a
rajzfilmes tanfolyamokat tartják.
Készül még máshol is animációs film?

a mézga család

Szerencsére igen. A kecskeméti stúdiót Mikulás
Ferenc kollégám egyben tartotta, és léteznek kisebb filmstúdiók is. Pályáznak, vagy nagyobb
külföldi bérmunkát vállalnak. Sok film készül,
csak nem olyan egy helyre koncentrált formában,
ahogy az egykori Pannóniában történt. Akkoriban ennek rengeteg előnye volt: ismertük egymást, tudtunk egymás munkáiról, módunkban
állt alkotó módon, nemcsak kritikusan beleszólni, és tanultunk a másiktól.

ternovszky Béla fotók: hernád géza

Emlékszem, a rajzfilmek stáblistáin sokszor
ugyanazok a nevek bukkantak fel, a néző talán
nem is tudja az emlékeiben különválasztani a forgatókönyvírót, animátort, rendezőt...
Foki Ottótól Nepp Józsefen át Dargay Attiláig dolgoztunk egymás filmjeiben, például Jankovics Marcell
János vitézében. A rendező személye adott volt, a
többiek, ki mihez értett a legjobban, tették a dolgukat.
Én az animációban, a mozdulattervezésben, a rajzolt
figurák színészi játékában voltam a leginkább otthon.
A Mézga család készítésében animátorként kezdett, aztán bekapcsolódott a rendezői munkába.
A Mézga család volt az első fecske a későbbi nagyon gyümölcsöző, a Magyar Televízió és a Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült
sorozatok sorában. Amikor a tizenhárom epizód
szinopszisával és a pilótafilm forgatókönyvével a
hóna alatt Nepp József ellátogatott a televízióba,
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az illetékesek azonnal rámondták az áment. A kiszabott rövid határidőre nem volt felkészülve a
stúdió, a forgatókönyvek írása közben már fel kellett álljanak a stábok, és új kollégákat is alkalmaznunk kellett. Az első széria rendezését Nepp maga
is el tudta látni, viszont az óriási siker után olyan
gyorsan rendelte meg a tévé a folytatást, hogy egybefolyt az összes munkafázis. A Vakáción a Mézga
család már meghaladta egy ember teljesítőképességét, és a rajzi folyamatok irányítására szükség
volt egy társrendezőre.

karakter összegyúrásából születtek. Például a szekánt, mindenen zúgolódó szomszéd; a tulajdonképpeni családfő, az erélyes anya; a munkahelyén
és otthon is meghunyászkodó, szervilis apa. Hiszen
ezek archetípusok. Az én családomban sértődéshez
vezetett Hufnágel Pisti bekerülése a sorozatba.
Apám unokatestvérének a férjét ugyanis Hufnágel
Imrének hívták, és nem lehetett meggyőzni őket,
hogy nem én sugalltam Neppnek, hogy az egykori
kérőt, később rendőrség által körözött szélhámost
róla nevezzék el.

kifejezhet. Nekünk szimbólumokkal kell operálni, gesztusokkal, egész testtel és mozgással. Ilyen
szempontból talán nehezebb dolgunk van. A Walt
Disney-nél színészekkel előre lejátszatják a jeleneteket. A mimikát, a közeli arckifejezéseket is átrajzolják a színész arcáról. Nálunk erre nem volt se
pénz, se mód, kénytelenek voltunk a saját rejtett
vagy nyilvános színészi adottságainkat bevetni,
illetve élni vele.

Úgy képzelem, hogy a figurák karakterét, kinézetét létező személyek ihlették. Jól képzelem?

Ez nagyon tetszik. Előfordult, hogy egyes szereplők fizimiskáját hús-vér ember ábrázatához
igazították?

Az együttlét a Pannóniánál az évek során nagyon
progresszív eredményt hozott. Amikor elindult a
kereskedelmi televíziózás, azt hittük, hogy most jött
el a Kánaán, sorra kapjuk a megrendeléseket, és a
rajzfilmgyártás újabb reneszánsza következik be. Pont
az ellenkezője történt. A királyi televízió megrendelései megszűntek, az állami dotáció helyett a piaci alapú
finanszírozás lépett be, a kereskedelmi tévéknek pedig sokkal olcsóbb volt a reklámidő áráért külföldről
vásárolni sorozatokat és egész estés filmeket.

Természetesen minden figurának megvolt a modellje. Konkrét személy is, de többnyire a mindenki ismeretségi körében fellelhető, több jellegzetes

Kevés lehetőség van a figura arcát premier plánban megmutatni, pedig az arc rengeteg mindent

pumukli

Egy összeszokott kollektíva sok mindenre képes...

És önök nyilván nem tudtak faragni a saját gyártású filmjeik költségvetésén...
A saját gyártású film elég macerás dolog. Először is
minimum két évig készült egy sorozat. Amikor teljes
egészében a tévé rendelkezésére áll, csak akkor kezdik
el vetíteni. Nem kockáztatnak, hogy esetleg a gyártó
félbehagyja. Két évig viszont benne van a pénz.
Az alkotók addig nem is tudnak mással foglalkozni?
Általában tíz-tizenkét ember intenzív munkájáról
van szó. Ha nagyobb stábbal, nagyobb kapacitással
rendelkezik a filmkészítő produceri cég, akkor több
projektet is tud csinálni egyszerre. A Pannóniás
korszakban egy időben készültek tévésorozatok,
egész estés filmek, de hát akkoriban közel háromszáz ember dolgozott állományban.
Az egész estés filmeket mennyi idő alatt hozták
tető alá?
A János vitézt Petőfi Sándor születésének százötvenedik évfordulóján, 1973-ban kellett bemutatnunk,
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így az időtől sürgetve, kényszerből egy év alatt
elkészült. A normál átfutás a mi technikai feltételeink és kapacitásaink mellett, ahogy a sorozatok
esetében is, két év volt.
Gondolom, a komputertechnika elterjedésével
felgyorsult a munkafolyamat.
Valamennyire igen, és közben a munkatársak létszáma redukálódott.
A 1986-os Macskafogó még hagyományos kézi
munkával készült, de a harminc évvel későbbi második rész készítésében már komputert is
használtak. Olvastam, hogy ön kicsit beleásta
magát az új technika rejtelmeibe, aztán „feladta”.
Megtanultam kezelni a számítógépet egy bizonyos szintig, de az animációs programokat már
rábíztam fiatal kollégákra, ők anyanyelvi szinten
beszélik, némi képzavarral szólva, a komputertechnikát. Megtörtént az a csúfság velem, ami még
korábban nem. Olyasmit nem kértem soha animátortól, operatőrtől, sem senkitől, amit én magam
ne tudtam volna megcsinálni. Eljött az idő, amikor
azt mondtam, hogy van egy elképzelésem, ti tudjátok, hogy kell, csináljátok meg! És akkor ők mozgásprogramok segítségével kivitelezték. Például
valaki beleesik a vízbe. A feladat az, hogy a csobbanást, a vízgyűrűket ábrázoljuk, milyen tempója
legyen, milyen legyen a fröccsenés koronája – ennek elkészítéséhez anno bizonyos fizikai elveket
kellett tanulmányoznunk. Ma a számítógépes
program megcsinálja a vízcsobbanást, és olyan tökéletes hullámzási gyűrűket produkál, hogy már
vissza kell butítani.
Biztos, hogy jó ez a tökéletesség? Régen megvolt
a bája a kis bizonytalanságnak, félrecsúszásnak.
Mi ezzel áltattuk magunkat, hogy van bája, érződött
a jelenet megoldásán a kézművesség és az eredetiség. Ez olyan, mint a zenészeknél az élő koncert. Ha
esetleg az angolkürt egy kicsit mellévisz, vagy egy
tempót késik az egyik hangszer, annak egész más a
varázsa, mint amikor a stúdiófelvételen minden tökéletes, olyan túl steril. Mi hízelegtünk magunknak,

91
képző

hogy az a kis baki, karakterelcsúszás teszi eredetivé
és hitelessé. De van olyan program is, amelyben a hibát is beprogramozzák, hogy ilyen szempontból is a
tökéletesség látszatát keltsék. A számítógépes technika ellen senki nem ágál, hogyha így a manuális
munkája könnyebbé válik, vagy kevesebb időt kell
ráfordítani. A korosztályom tagjainak zömét már
nem érdekli, nem akarja megtanulni – amit csinál,
azt a hagyományos kézi módszerekkel oldja meg.
Mennyire lehetséges még a hagyományos módszerekkel dolgozni?
A kihúzás, kifestés megszűnt, a kézi rajzolás létezik, a rajzokat beszkennelik, és a komputer végzi
el a kifestést, a színezést, sőt, a hagyományos értelembe vett operatőri munka is feleslegessé vált, és
még folytathatnám a technikai részleteket. A néző
tökéletes produktumot lát, és ma már ez elvárás is.

Az ön filmjeinek elengedhetetlen kelléke a vicces
hangvétel, a poén, a morbid humor. El tudna képzelni „komoly” rajzfilmet is?
Nem. Az engem nem érdekel. Vannak kollégáim,
akiket a filozofikus tartalom, vagy a társadalmi
problémák rajzfilmbeli boncolgatása érdekel, példának Jankovics Marcell Sziszifuszát említeném.
Egyébként kialakult egy nézői elvárás, tehát amikor annak idején a Miki egér vagy a Popeye népszerűvé vált, az emberek körében megnőtt az igény
a gegfilmek, a humoros filmek iránt. Magyarországon ez a vonulat a Gusztáv-filmekkel terjedt el a
moziban: a híradó és a nagyfilm között vetítették,
és amikor a Gusztáv főcímzenéje fölhangzott, már
kacagás futott végig a nézőtéren. Ezt az elvárást
semmibe venni dőreség lenne. Van olyan rajzfilmes, aki azt mondja, na, nem, ez a blődli és viccelődős műfaj neki primitív.

Grabowszki, Teufel és Buddy

Grabowszki

Az ön filmjei közül talán csak a Pumukli az, ami
egyértelműen gyerekközönségnek szól. A többi, a
Mézga család, a Doktor Bubó, a Macskafogó vagy
éppen a Gusztáv megcélozza a felnőtt nézőket is,
és a gyerekek számos részletet nem értenek, illetve nem is érthetnek. Gondolok például a Doktor
Bubó vicces orvosi diagnózisaira, az epizódok végén elhangzó tanulságokra.
A Bubó, ahogy a Mézga is, nem a televízió ifjúsági
főszerkesztőségének megrendelésére készült, hanem a szórakoztató főszerkesztőség számára. Családi filmeknek hívtuk, ahogy a Macskafogó-filmeket
és az Egérút című egész estésemet is, amelyek kortalan korosztálynak szólnak. Olyan filmeket csinálok,
amiket nemcsak mint néző élvezek, hanem miközben készítem, akkor is. Hatéves kortól a gyermek
számára is élvezhető, mert van egy primér filmes
cselekmény, mese, plusz vannak adalékok, finomságok, poénok, amik az idősebb korosztályok számára ínyencségek. A Pumukli rendelt film volt, tehát
nem én választottam ki. Mondhattam volna nemet
is, de teljes mértékben azonosulni tudtam a bájával,
a kedvességével, a hangulatával, és remek német
színészek játszottak benne. Technikailag nagyon
bonyolult volt összehozni az élő szereplőket a rajzolt
figurával, például ahogy Éder mester tenyerében fi-
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cánkol Pumukli, de kellemes és szórakoztató film,
egy jó végeredményt produkáló munka lett belőle.
Kapott visszajelzéseket, hogy a gyerekközönség
hogyan reagált a rosszcsont Pumuklira? Nem
kezdtek el otthon ők is dorbézolni, és nem próbálták szeretteik idegrendszerét tönkretenni?
Nem igazán rosszcsont Pumukli. Nem ártó szándékkal rossz, inkább egy csintalan, az emberi világot nem teljesen ismerő gyerek, és így követ el
csínytevéseket. Nagyon szerethető kis rosszcsont,
ha már így említette. A ténykedéseinek kétségtelenül van hatása a fiatalokra, de ezek elenyészőek
és nem bántóak. Ausztriában voltam síelni, és egy
Pumukli nevű hotelbe jártam ebédelni. Ott kiderült, hogy ő az én figurám, és onnantól kezdve állandóan rajzolnom kellett az ottani gyerekeknek.
Amúgy a rajzfilmmel kapcsolatban vádként el szokott hangzani, hogy agresszivitásra neveljük a gyerekeket, és ne csináljuk ezt. Hogy a Tom és Jerryben
állandó az agresszió, egymás gyilkolászásáról szól.
Én azt mondom, jó, jó, de hát mindent túlélnek...
És ők barátok egyébként...
Persze. Például a Macskafogó első részében az amerikai producer kérésére ki kellett hagyni egy jelene-
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folytatódik. Kihúzást, színezést már nem tanítanak, szaktörténetet, művészettörténetet, bábkészítést, képesforgatókönyv készítést igen. A magasabb fokú képzés az Iparművészeti Egyetemen
folyik.
Ön már régebben is kötődött Óbudához, hiszen
lakott itt.

Gusztáv

tet. Amikor Teufel és Safranek az ajtó mögött üvölt,
az ajtón lefelé svenkelt volna a kamera, és az ajtó
alatti résen vér folyt volna ki. Nem, vér ne legyen!
Végül is csak minimális változtatásra kényszerültünk. Nagyfokú szabadságot élveztünk, mert a producer időszakosan tönkrement és eltűnt, és addig
mi békésen megcsináltuk a filmet.

A MARA-nál folyó rajzfilmes oktatásban részt vesz?

A filmjeikből számos bemondás, duma, poén elhíresült és szállóigévé vált az idők során. Kriszta
tiszta gyagya, egy forintért megmondom. Hogyan
viselte ezt a fajta generációkon átívelő sikert?

OKJ-s képesítéssel fognak rendelkezni. Otthon,
számítógépen ma már gyakorlatilag mindenki tud
rajzfilmet csinálni. A tanfolyamra bárki jöhet, de
azért valamennyire tudjon rajzolni. Itt megkapja azt
az alapképzést, amivel, ha mázlija van, talál munkát.
A képzés munkalehetőséget nem biztosít a továbbiakban. Egy tanfolyam időtartama egy vagy másfél év.

Ez egy jó érzés. Jó érzés, hogy ezek akár harminc-negyven év távlatából is működnek, és van
tanulsága is. Az, hogy az animációs film kopása
sokkal kisebb, mint az élőszereplős filmé, ami már
nem hat úgy, idejétmúlt, a tempója, a ritmusa elavult. A Hófehérke vagy a 101 kiskutya, vagy akár
a Mézga, a Bubó ugyanúgy friss ma is, és nem érzi
rajtuk az ember a port, az elöregedést. Időtállóbbak.
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Nem. Pannóniás kollégák egy-egy évfolyamot elvállalnak, de ők már a fiatalabb garnitúra.
A tanfolyam elvégzése után milyen papírt kapnak kézbe a fiatalok?

A manuális rajzfilmkészítésből mennyit tanítanak még meg?
Kézzel rajzolnak, a rajzokat beszkennelik, a további tanulás a számítógépes animáció világában

Fiatal korunkban Zuglóban laktunk a feleségemmel, ő gyártásvezetőként dolgozott a Pannóniában. A harmadik lányunk megszületése után
kinőttük a Kacsóh Pongrác úti lakást. Az ideális
az lett volna, hogy Budára, a Pannónia közelébe
költözünk. Anyagi lehetőségeink a félmegoldáshoz voltak elégségesek, tehát maradtunk a fele
távolságnál, és sikerült egy négyszobás lakást vásárolnunk. 1982-től tizenöt évig éltünk a Viador
utcában. Amikor a lányok nagyok lettek, vettünk
Pomázon egy házat, hogy nyaranta kint legyünk,
majd pár év után úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy kint is maradunk. Az óbudai lakás a
lányaimé lett, és ma is megvan.

dr. bubó

A nyolcvanas, kilencvenes években akkor belakta itt a környéket.
Hát hogyne! Nagyon szerettem a kertvendéglőket, a Kerék, a Fenyőgyöngye a kedvencem volt.
Itt teniszeztem a Pamutnyomóipari Vállalat egyesületének pályáján, Peterdi Pál újságíró volt a
szakosztály vezetője. Aztán a III. Kerületi TTVE
teniszpályáján is ütögettem a labdát, ma már nem
tudom, mi van a helyén. Lejártunk a Római-partra, azt a területet nagyon szeretem és jól ismerem. Gyerekkoromban Pomázon laktam, HÉV-vel
jártam be gimnáziumba, utazás közben láttam,
hogy a Hajógyári-sziget kis Duna-ágában nagy
fürdőzős élet folyt. Harminc évvel később már
nem voltak fürdőzők a folyó erős szennyezettsége miatt. Kimentem a kutyámmal a Duna-partra,
a Hajógyári-sziget végében megfürdött, és kapott
egy olyan bőrfertőzést, amibe évek múltán bele is
pusztult. Mostanra már rengeteget tisztult a Duna,
és élvezhető, állandóan járunk ki Szentendrére és
a Rómaira is fürdőzni.
Tervez filmet készíteni?
Nem. Részt veszek az MTVA Mecenatúra bírálóbizottság munkájában, és ezzel már ki is zártam
magam a pályázat lehetőségéből, mert összeférhetetlen a kettő. A Magyar Művészeti Akadémia
tagja vagyok. Azt hittem, hogy ez csak titulus és
rang, de nem. Az MMA aktívan működő szervezet,
programok vannak és agilitást igénylő feladatok.
Pomázon önkormányzati képviselőként dolgozom,
szóval aktívan lefoglalom magam a mindennapjaimban. Van két lovam, lovagolok. Olyan nagyon
nem hiányzik a manuális munka.
És a város? A kötelező dolgain kívül azért bejön
Budapestre?
Be-bejárok a faluba, édes Iluskám – ahogy János vitéz énekli a daljátékban. Be-bejárok egy-egy programra, például, ha egy barátom azt javasolja, hogy
nézzem meg ezt vagy azt a filmet, egy-egy koncertet,
kiállításmegnyitót. Különben nem vágyom már be.

KABAI JÓZSEF
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P É N T E K O R S O LYA : A v a l ó b a n m o d e r n í r ó
S Z Á Z H Ú S Z É V E S Z Ü L E T E T T H A M VA S B É L A

A magyar irodalom átpolitizált és nagyrészt politika-orientált irodalom. Jó ideig nem is lehetett más,
hiszen a XVIII–XIX. században, az újkori magyar
kultúra bölcsőjénél egyszerre volt tét az irodalmi
magyar nyelv megteremtése, valamint a Habsburg
központosítással szemben a független Magyarország megőrzése és a modern ország megteremtése.
Kazinczyék korára datálható az író mint nemzetmentő, az író mint a magyar ügy védelmezője,
az író mint az ország és Európa közti tolmács szerep: ő volt, aki síkra szállt a magyar nyelv államnyelvvé tételéért, és elsősorban ő volt, aki Csokonai
ürügyén saját „nyugatos” értékrendje mentén vitába keveredett a debreceniekkel a keleti rokonságot
kereső műveltségeszmény miatt.
Bár a Szerb Antal által a „szentimentalizmus,
éterikus idealizmus és borongó hazaszeretet”
kulcsszavaival megjelölt Kölcsey személyében ezzel
szinte egy időben azonnal megjelent egy másik írástudói magatartás Magyarországon – „Én semmitől
nem undorodom inkább, semmint parányi individuumok keskeny körében törpékkel vívni s pletykavilágban paródiát játszani”, írta saját magáról és
a hazai szellemi horizontról –, a kártyás-boros-politikus elittől iszonyodó, a német filozófia emelkedettsége felé forduló költő lehetséges új írói szerepének
az emléke elenyészett a szabadságharc hevületében.
A magyarság Petőfi népe lett, a magyar költő
és írástudó pedig az intermezzoszerű vajdás borongás ellenére a Nyugatig Homo politicusszá vált.
Persze számtalan egyéni út létezik az arany kö-

zépúttól a romantikus mesébe csomagolt politikáig Jókai-módra, de az első, ettől gyökeresen eltérő
írói út majd csak a Nyugat folyóiratig és a Homo
aestheticusszal, Kosztolányival, valamint jó barátjával, Karinthyval dereng fel, aki a magyar irodalomban először viselte a filozófus clown maszkját.
Hogy aztán Babits feddő szavára – bűnösök közt
cinkos, aki néma –, Móricz, a Munkakörös Kassák
és a szociográfusok intéseire, majd a háború utáni
újbeszéd iránt elkötelezett fényesszelek-nemzedék
végtelen naivitására alapozva megteremtődjék a régi-új alapokon az újfajta politikus író. Aki, ha nem
tud együttműködni a hatalommal, mint Juhász
Ferenc, még ellenállásában is politikai, mint az újholdasok, akiknek eredetileg esztétikai alapú külön
utassága óhatatlanul politikai svungot kapott.
Így, végigrohanva a főbb magyar írói attitűdök,
az írók, tágabban véve a szellem emberei, azaz az
írástudók és a politika hol kínos, hol érthető szoros
viszonyának történetén, szembetűnő, hogy még a
relatíve egzisztencialista alapozású nyugatos életművek sem a létbölcselet mentén állnak szemben
a korábbi írói, írástudói, politikai – „nemzetmentési” – alapvetéssel. Hanem több-kevesebb megszorítással, ahogy említettük, mindvégig a Homo
politicus mint író – a nemzetmentő Kazinczy, a
képviselő, a másik utat kifutni képtelen Kölcsey, a
forradalmár Petőfi, a Jónás-Babits, az Árvácska nevében szóló Móricz, a népi Illyés, a tragikus sorsú
József Attila – áll szemben a kis létszámú Homo
aestethicus-válogatottal, amelynek bizonyos vo-

natkozásaiban talán tagja lehet Kölcsey vagy
Kosztolányi, esetleg Tóth Árpád.
De hol van a magyar irodalomból a valódi tradíció és az egyetemes létbölcselet alapján álló írástudó?
Hol van az, akinek immár nem a nyelv és az ország
megmentésének feladata, és nem is a jónási szerep a
horizont, és még csak nem is a szépség koldusa?
Kié az első olyan írói életmű, amely, noha magyar nyelven jött létre, független az időtől, nyelvtől,
tértől, akár Goethéé vagy Dantéé, mert az emberlét
élményére olyan módon kérdez rá, hogy kérdése és
válaszkísérlete az időben és a térben bárhol megáll?
Az első univerzális, a magát a világ mércéjével és nem a lokális mércével mérő írástudó a magyar kultúrában Hamvas Béla. Annak ellenére is
ő, hogy a kihívásra Madách Imre már megpróbált
választ adni, ám az egyetlen mű, Az ember tragédiája, amely remekműnek elég, életműnek azonban
kevés, zárványként szervesült bele a magyar irodalomba. Folytathatatlan kísérlet maradt, a világ
egyéb nyelvein pedig nem igazán vált ismertté.
Az új szellemi attitűd, amelynek Hamvas a magyar történelem eddigi legsötétebb időszakában legjelentősebb képviselője lett, a Nyugat fénykorával
párhuzamosan, csöndben, máig feltáratlan áramlatok mentén jelent meg a magyar szellemtörténetben.
Erre a bölcseleti-tradicionális alapozottságú új
magyar írástudói szemléletre elsősorban a radikalizmus és a sokfókuszúság jellemző: míg Baktay Ervin
az indiai és a buddhista tradíciót szólaltatta meg magyarul, a Kerényi Károly- és a Hamvas Béla-féle Sziget-kör már nemcsak az „egzotikumról” szóló egyéni
beszámolót, de új szellemi alapállást jelentett. Nyomukban már ott volt Szabó Lőrinc és a Hamvas-tanítvány Weöres Sándor, akinek keze nyomán pedig
körvonalazódott a magyar bölcseleti líra, amely brutálisan szakított minden addigi magyar poétikai hagyománnyal, a Homo politicus és a Homo aestheticus
attitűdjével is, míg a festészetben az Európai Iskola
körvonalazta az új, tradicionalista-modern vonalat.
(Bartókra azért nem térnénk itt ki, mert az unikális
életműre a fordított alapállás a jellemző: a lokális, magyar és nemzetiségi népi zenei hagyomány alapján
teremtett univerzálist, és nem az univerzális szellemi
hagyományból táplálkozva hozott létre sajátot.)
A formálódó friss, új szellemi köröket a személyes
konfliktusok és a háború zilálták szét, 1947-től pedig

segédmunkásként tiszapalkonyán

immár nemcsak különutasnak, de ellenségnek számított a tradicionalista-bölcseleti alapokon álló írástudó.
A korán elhunyt Bartókot a nácik, az emigrációban
három évtizedet töltő Kerényi Károlyt Lukács György
kényszerítette külföldre, az Európai Iskolások körét
szétzavarták, míg maguk számolták fel a festészeti
egyesületet; Baktay jó indus módjára ugyan megtalálta a helyét, de inkább már csak tudós indológusként,
és nem a Szanátana Darma tolmácsolójaként működött, Weöres pedig 1956-ig szilenciumon volt.
Az országban, amelyet vasfüggönnyel választottak le Európától, és ahol egy év alatt zavarták
szét a szabadság kis köreit, és ahonnan elzavarták
vagy elhallgattatták a valóban nagy szellemeket,
az idén százhúsz éve született Hamvas Béla mindeközben megteremtette a magyar és az egyetemes
szellemtörténet egyik legjelentősebb életművét.
Az, hogy Lukács György őt is szilenciumra ítélte, köztudott, mint ahogy az is, hogy gyakorlatilag
az asztalfióknak írt, míg megalázó munkából kellett
élnie, így az utólagos felháborodásról és a konklúzió
levonásának szükségességéről szóló bekezdést kihagynánk – annál is inkább, mert az írástudók helyzete semmivel sem lett könnyebb azóta sem.
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Érdemes inkább visszatérni ahhoz, ami ezen
eszmefuttatás kezdőpontja volt. Hamvas az első
olyan írástudónk, akinek életműve minden elemében következetesen:
– tradicionalista-bölcseleti-filozófiai alapon áll;
– egyetemes ihletettségű, és teljesen érintetlen a
napi politikai-közéleti helyzettől, tehát gyökeresen szakít a homo politicusi attitűddel;
– az életmű minden darabja semleges esztétikailag;
egyfajta gondolati-bölcseleti esztétikája ugyan
van, de ez a megformáltság semmiképp sem
artikulálódik nyelvi vagy vizuális-nyelvi síkon,
mint mondjuk tanítványánál, a költő Weöres
Sándornál (itt jegyezzük meg, a hamvasi életmű
leggyengébb, líraként már-már kellemetlenül
színvonaltalan része épp a szűk költői oeuvre);
– akkor is lényegtelen a vizsgálatakor, hogy mikor
és hol jött létre, ha a lokális hagyományból is merít (gondolunk itt elsősorban az Öt géniuszra);
– semmilyen értelemben nem kötött nemcsak térhez és időhöz, de egyetlen kultúrához és nyelvhez sem, origója éppúgy az összes tradíció, mint
ahogy az összes tradícióban élő emberhez, egy
általánosságban vett, bármikor, bármely korban
élhető emberhez szól;
– mindezek ellenére mégis a magyar írott kultúra
egyik legnagyobb kincse.
Vagyis: ha a magyar szellemtörténetbe való beágyazottság aspektusából vizsgáljuk a hamvasi életművet, kijelenthető, hogy Hamvas Béla volt az első
olyan magyar filozófus-író – bár pontosabbnak érezzük az „írástudó” kifejezést –, akinek életműve által
a magyar írott kultúra csatlakozott a világ írott kultúrájának több ezer éves hagyományához; ily módon
Hamvasé az első univerzális és több darabból álló,
programként végigvitt életmű a magyar irodalomban. (Azt, hogy programként végigvitt, a már említett madáchi fejezet miatt kell hozzátennünk.)
Paradox, ám logikus módon az ős-ellenség
Lukács György volt, aki ugyanebben a korban
Nyugaton ismert, a lokális kereteken túlmutató
életművet tudott létrehozni. Nem tisztünk, hogy
a lukácsi életmű értékállóságáról találgassunk,
annál is inkább, mert a védai-bibliai-buddhai
tradicionalista-filozófiai alapon álló hamvasi
életművel való összevetéskor szükségszerűen
vagy Lukácsot kellene tradicionalista szem-

szögből elemezni, ami lehetetlen és nevetséges,
vagy Hamvast a marxista esztétika és politikai
filozófia boncasztalán szétszedni, ami szintén az,
így hajlamosak lennénk elfogadni, hogy mindkét
életművet az annak megfelelő szellemi alapállásból tekintsünk érvényesnek. Egyszerre.
Hamvas tehát a magyar szellemtörténet felől
nézve két forradalmat is véghezvitt: megteremtette
a magyar nyelvű tradicionalista-bölcseleti irodalmat, és közel másfél évszázad után lerázta magáról
a magyar irodalomban addig kizárólagosan létezhető „politikus író”, „nemzetmentő író” és/vagy az
„esztéta író” bilincsét. Az által, amit vállalt, és ami
nagyobb vállalás volt, mint ami itt megszokott, szét
is rombolta az addigi ketreceket.
Ha viszont Hamvast annak tekintjük, aminek
ő magát: az univerzális szellemtörténetbe ágyazott
életmű létrehozójának, érdemesebb és logikusabb
az életművet is abból a szempontból vizsgálni, hogy
miként viszonyul az emberiség össztudásához.
A hamvasi életmű három fő vonulata: a bölcseleti-szellemtörténeti munkák, az esszéjellegű és művészetelméleti munkák és a szépirodalmi munkák.
Noha nem érdemes vitatkozni azon, hogy
Hamvas Béla életműve – a már említett, gyenge költői
próbálkozáson kívül – egyenletesen magas színvonalú, azt az elején érdemes elismerni, hogy a három
egység, bár koherens rendszert alkot, nem egyformán
erős. Ennek részben műfaji okai vannak: a Babérligetkönyv könnyed, inkább irodalmi teljesítménynek elkönyvelhető írásai, amelyeket a szerző saját bevallása
szerint is azzal a céllal írt, hogy ebéd után vagy közben, tengerre néző nyugágyban lehessen élvezni őket,
nyilván nem mérhetők össze az Anthologia humana
vagy a Scientia Sacra inkább filozófusi vagy tertöni
attitűddel megszerkesztett darabjaival, sem az egyetlen magyar létregény, a Karnevál lapjaival. A tertön
buddhista fogalom: a tudatkincs-fellelőt jelenti, akinek nem szükséges tanult embernek lennie. Lehet a
legegyszerűbb, írástudatlan mester is, aki meditáció
által, vagy azáltal, hogy valamely rinpocse reinkarnációja, a buddhai tanítás olyan, korábban elrejtett
aspektusát, elemét „fedezi fel” meditációban, hirtelen
meglátás által vagy álomban, amely hozzásegítheti a
gyakorlót a teljesebb megértéshez.
Bár az oeuvre kiadása lezáratlan – a Medio, a
hivatalos életműkiadó által utoljára megjelentetett
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kötet e sorok írásakor a 2016-os Nehéz nem szatírát írni –, a legjelentősebb darabok nagy része
mind hozzáférhető. A kiadó tájékoztatása szerint
az életműsorozatból hat-hét kötet van még hátra,
a következő, Álarc és koszorú című könyv címadó
írása nagyobb lélegzetű, jelentős mű, csakúgy, mint
az ötvenes években született A hagyomány antropológiája munkacímű befejezetlen írása, valamint
a Biblia és romantika című kötet, Szabó Lajossal és
Tábor Bélával folytatott beszélgetéstöredékei is.
Az eddig hozzáférhető életműrész és a várható,
fontos, ám az életműről alkotott képünket alapvetően már át nem rajzoló kiadatlan kötetek alapján
pedig úgy tűnik: a hamvasi oeuvre két súlypontja a
tradicionális vallási és filozófiai rendszerek, az egyetemes emberi tudáskincs egyéni aspektusból való
feltárása, valamint egy – a magyar, és megkockáztatjuk: a világirodalomban is – egyedülálló regény. Így
tehát Hamvas elsősorban az Anthologia Humana, a
Scientia Sacra, a Patmosz és az Ősök nagy csarnoka,
valamint a Karnevál írójaként alkotott nagyot.
Mivel, mint említettük, koherens és következetesen végigvitt életműről van szó, természetes, hogy
az a tudás, amely a Véda vagy a Buddha tanításainak
alkalmazásából ered, nemcsak a védikus filozófiáról
vagy a Buddha beszédeiről szóló életműrészben jelenik meg, de akár egy, a nyári levesekről szóló rövidke írásban is, vagy a Karnevál alapvetésében – amely
regényt, itt jegyezzük meg, részben éppen azért nem
képes kanonizálni a magyar irodalomtörténet, mert a
továbbra is legfeljebb esztétikai alapvetésre képes kutatóknak nincs meg a valódi megértéséhez szükséges
létbölcseleti tudásuk, és nincs is milyen skatulyában
elhelyezni a művet, mivel épp létregény nincs több
a magyar irodalomban –, máshonnan nézve pedig
Hamvas valamiféle társalkotói attitűddel, mindenféle filológiai igény nélkül közelít a vallási-filozófiai
szövegekhez, amelyek egy részét nyilvánvalóan csak
fordításból, esetleg csak közvetítők által ismerhette.
Utóbbi miatt kritizálják a filológus tudósok és vallástörténészek, vagyis az életmű az irodalomtörténetnek
túl vallásbölcseleti-filozófiai jellegű, míg a vallásbölcseletnek és a filozófia tudományának túl irodalmi.
Itt jutunk el a tertön fogalmáig. Az európai hagyománytól, legalábbis a romantika korától teljesen
idegen ez a fajta írói, „filozófusi” attitűd, hiszen az
újkori európai kultúrában legkésőbb a reneszánsz-

ban megjelenő zsenikultusz a XIX. században újjáéledt, bármilyen írói-szellemi teljesítménynél pedig
alapkövetelménnyé vált, hogy a szerző „újat mondjon”, lehetőleg új formában. (Mára hovatovább az is
kötelező, hogy botrányos formában tegye.)
Hamvas Béla épp a fent említett tertöni típusú
hozzáállás okán nem felel meg ennek: a szellemtörténeti munkák szerzőjeként nincs több mondanivalója, mint a Védába, a Tórába vagy a Buddha
beszédeibe rejtett tudatkincs sajátos felmutatása és
értelmezése – máskor a Tarot szimbolikájából vagy
épp a Shakespeare-drámákban megjelenő archetípusok és döntéshelyzetek értelmezéséből indul ki,
hogy az emberiség univerzális és a szent iratokban
hozzáférhető tudását árnyalja.
Hamvas írástudói attitűdje ilyen módon nem a
teremtői, klasszikus művészi attitűd, hanem a középkor letűntével Európában elsüllyedt magyarázói attidűd. Hamvas nem „eredeti”, mert nem akar
az lenni, és végső soron valószínűleg nevetségesnek is találná az eredetiség iránti igényt, lévén a
Védánál vagy a Tóra-magyarázatnál „többet” nem
lehet adni, legalábbis, ha az ember nem homo politicusi, nem homo ludensi és nem homo aestheticusi
alapállásból alkot mint művész. (Ami természetesen nem érvényteleníti az ilyen attitűddel létrejött
életműveket, mint például Fellinié és Kosztolányié,
és ami természetesen nem érvényteleníti a hamvasi
életmű azon szakaszait, a rántott levesről a tengerben való fürdőzés optimális módjának leírásáig,
amelyekben Hamvas átkalandozott a Homo ludens
vagy a Homo aestheticus területére.)
A művek egészen speciális csoportját képviselik
a prózai munkák, elsősorban a főmű, a Karnevál,
amellyel kapcsolatban, mint említettük, a legfőbb
gondot az jelenti, hogy a XIX. század óta megcsontosodott, a zseni- és az eredetiségkultuszra mint
az érték fokmérőjére építő irodalomkritikusi vagy
irodalomtörténészi hozzáállással megközelíthetetlen. Ugyanilyen megközelíthetetlen annak, aki a
nyelvi-esztétikai unikalitás szempontjából kívánná
értékelni, és annak, aki nem ismeri fel a mű mögött
a különféle szellemtörténeti hagyományokat.
Mielőtt azonban némileg jogosan felvetődne,
hogy egyáltalán lehet-e a Karneválhoz megfelelően
közelíteni egyszerű olvasóként, olyan olvasóként, aki
nem a Védával és Buddha beszédeivel kel és fekszik,

Molnár sándor kiállításán 1968-ban

szeretnénk pontosítani: nem a Karnevál olvasásához
szükséges alapképzettség minimumát akarjuk körvonalazni, hanem azt, hogy mi az a mód, ahogy nem
fog sikerülni az optimális olvasat. Hogy melyek azok
a megcsontosodott előítéletek, bevett rögeszmék az
európai prózahagyomány oly fiatal regényfejezetének
vélt tanulságaitól a nyelvi-esztétikai kívánsághorizonton át az aktualizáló olvasásig, amelyek miatt rendre
kudarcba fullad a Karnevál-olvasás oly sokaknál.
Tanácsot adni felesleges – egy javaslattal mégis
élnénk: érdemes lenne a Karneválhoz, ehhez a korát
jóval megelőző, az univerzális emberi tudás birtokában írt hatalmas, modern commedia dell’arte freskóhoz úgy közelíteni, ahogy a középkori ember a vásári
színjátszók produkciójához vagy Shakespeare nézői,
esetleg a rejtélyes Homérosz hallgatói az egyetlen,
sokfejezetes emberi történet különféle drámákban
és eposzokban, történetdarabokban artikulálódó
darabjaihoz. A modern ember elvárásain túllépve, a
mindannyiunkban ős-tudásként élő élettörténet-variációkra való ráismerés hajlandóságával és nem
utolsósorban humorérzékkel: talán meglepő, de a

Karnevál bizonyos aspektusból a magyar irodalom
legszórakoztatóbb regénye, amely annak, aki például vevő az Örkény- vagy a Karinthy-féle abszurdra,
nem nagyon okoz csalódást.
Ha sikerül az elvárásoktól akár csak fél lépéssel ellépnünk, nem szükséges annak a tudásnak a birtoklása, amely egyébként soha nem jelenik meg tolakodóan a regényben, nem artikulálódik direkten, csupán a
nézőpontban, egy-egy toposzban érhető tetten.
Ha képesek vagyunk erre az elvárások nélküli olvasói attitűdre – amely Hamvas tanítványánál,
Weöresnél olyannyira nem okoz gondot, hogy óvodától egyetemig terjedő spektrumon értjük és olvassuk,
pedig ugyanolyan írástudói alapállásból született,
mint a hamvasi életmű –, a regény könnyen lehet az
egyik kulcs az életműhöz, amelynek fajsúlyosabb, filozofikusabb része valóban csak nagyobb elszánással
tárul fel. Annak viszont, aki nem rest hozzá, megingathatatlan szellemi alapállást biztosít.
A képeket a Hamvas Béla Hagyatékkezelő engedélyével közöljük.
(hamvasbela.com, mediokiado.hu)

100

101

séta

séta

102
s é ta

Fé ja Endre: A z öregember sé tá i

Az öregember, Remenyik Zsigmond Őszi séták című elbeszélésének megtört, idős embere
délutáni sétáit rótta a megszokott útjain, Óbudán.
Éppen úgy, mint az élete alkonyához ért író, aki a
vásárcsarnokban tett napi szemlélődése után, átmenve a Szabadság hídon, a budai oldal felé tért.
Idős korukban az emberek álmai és útjai gyakorta a múltjukba vezetnek. Régi utcákat, házakat
keresnek föl. Előtűnnek a kedves vagy fájó, majd
lassan megszépülő emlékek, rég távozott szülők,
barátok és életüknek egykori állomásai. Remenyik
Zsigmondnak – szülőhelye, Dormánd mellett –
gyakorta a dél-amerikai kalandozásainak színhelyei és olykor a régi Óbuda képei merültek föl.
Elbeszélésnek hőse, az egyedülálló, családtalan agglegény az óbudai Lajos utcában élt, és
onnan indult délutáni sétáira. Forintos órabér
fejében egy asztalosmester kislánya kísérte, akivel egy házban lakott. Az író által jól ismert régi
utakon ballagtak. A háromórás séták után a kislány keresete naponta három forintot hozott népes
családjának. A Lajos utcából indultak, egy régi,
sárgára festett óbudai házból, ahol az udvarban az
asztalos műhelye és lakása volt, szemben az öregember szobájával.
„A ház udvara hosszú és keskeny, amellett
rideg és dísztelen. Magányos ecetfa áll az udvar
mélyiben, megkopasztva és csupaszon, akár egy
csonttá soványodott, oszlófélben lévő nagy madár. A fa alatt zöldre mázolt, kopott hordóban
oleánderbokor. A sarokban vízcsap, csatorna és
fából összetákolt illemhely, melyet a lakók közö-

sen használnak, mert ez még régi ház, talán több
is, mint százéves, talán kétszáz éves is van már; a
gazdát, a ház tulajdonosát még sohasem látták a
lakók. A szomszéd házban kocsma van, túl azon
egy híres halászcsárda, ahonnan éjszakánként
zene szól, tambura vagy cigányzene… Most még
csend van, csak a közeli Dunáról hallható egy-egy
elnyújtott kiáltás, vonuló hajók ütemes pöfögése,
és időnként vijjogó sirályok.” Az udvar sivárságát
fokozták az őszi hangulatú képek; ez is az egykori Óbudához tartozott: a kétkezi szegény emberek
világa. Mégis megható melegség búvik meg ebben
a szomorúságban, amikor a kislány és az öregember kapcsolatát megismerjük.
Sétáik a Hármashatár-hegyre, a Margitszigetre
és az óbudai Duna-partra, a Hajógyári-sziget közelébe vezettek, ahol a lassan gördülő hullámokat
és a vonuló hajókat nézték. Miután a férfi nyugdíja
megérkezett, amit már mindketten nagyon vártak,
kávét és friss kalácsot vettek a szigeten. A megtört
öregember és a kislány lélekben egyre közelebb kerültek egymáshoz. Hasznos volt ez a belső kötődés
mindkettőjüknek. Bácsinak szólította, és az idős
ember sok mindent elmondott néki a világ dolgairól. Értékeket akart átadni, melyeket a hosszú élete
során szűrt le. A szigeten egy padra mutatott: itt üldögélt Arany János.
„– Itt írta öregkorában a szép verseket. Azután ő
is meghalt, mint általában a többi tisztességes öreg
emberek… Ez a világ rendje, és ez ellen az emberek
közül senki sem tiltakozik.
– A bácsi is meghal? – kérdezte a kislány.

– Bizony – válaszolta az öregember, és egy pillanatra megállt a nagy fák alatt. – Méghozzá, ha
lehet, szeretném, ha tisztességesen. Ha lehet, minden szörnyűséges jajgatás nélkül, számomra ez
lenne a legkívánatosabb dolog ezen a világon – a
tizenkét éves kislány most találkozott először az
elmúlás gondolatával.
– Utazott már a bácsi hajón? – kérdezte később a
kislány, s az öregemberben ekkor feltámadt a múlt.
– Végig a tengereket! – válaszolta; látott indián
falvakat, őserdőket, ahol kívüle talán még senki
sem járt.
– Ez az, amit tőlem nem vehet el senki. De ennek most már vége, elmúlt és nem jön vissza többé
soha…”
A kislány pedig, aki eddig csak a maga szűk kis
világát ismerte, csodálattal tekintett az öregemberre. Az öreg azonban megnyugtatta, hogy elég az,
amit már ismer.
„– Az a te korodban éppen elég. Nem kell föltétlenül mindenkinek bebarangolnia a világot,
mint ahogy én tettem ifjúkoromban. Az effajta
vállalkozás teméntelen szenvedéssel jár, szenvedéssel, keserűséggel, megaláztatással. Amellett, hogy az emberek itt is, ott is egyformák. De
még a hegyek is, az erdők is, a mezőségek is és
a folyók… Ez afféle játék csak az életben, aminek a tanulságait mind meg lehet találni fenn a
Széchenyi-hegyen éppúgy, mint a szigeten, vagy
akár itt a Duna-parton, Óbudán.”
Amikor utóbb fogyott az idős ember ereje, egyre rövidültek a séták, a kislány végül reája segítette
a kabátját, és már csak az udvaron járkáltak, kézen
fogva. Az öregember pedig mesélt:
„– Itt, ebben az utcában, nem is messze ettől a
háztól lakott egy magyar író, Krúdy Gyula volt a
neve. Általában az írók nagyon szerették ezt a környéket, sokan élték le az életüket itt Budán. Egy
egész nemzetet tanítottak, az egymást soron követő emberiséget. Tisztességre, becsületre, egymás
iránti megértésre tanították az embereket, és még
arra is, hogyha meghalnak, haljanak meg nyüszítés
nélkül, ahogy emberhez illik, tisztességesen. Mint
ahogy az öregek után, akik kidűlnek, jönnek a fiatalok, ahogyan én is jöttem az én apám, anyám,
elődeim után… Egyszóval ebben nincs semmi hiba,
semmi csodálatos dolog, ami ellen lázadozhatná-

remenyik zsigmond a kép forrása: pim

nak az emberek. Csak ezeknek az íróknak, ezeknek
a szegény íróknak a tanításait ne felejtsék el soha…
– Megértetted ezt, kislányom? – kérdezte az
öregember, miközben még mindig a kapufélfának
dőlt, háttal a keskeny Lajos utcának.”
Azután nemsokára mindent beborítottak a falevelek, és lassan közelített a tél. Hetek múltán, ebben az őszvégi szomorúságban a kislány már hiába
várta idős barátját, elmaradtak a séták. Napokig kereste, az utcán közeledőkben a bácsi hajlott alakját
vélte fölfedezni, majd a Duna-partra is kiment, de
mindhiába, végül mindent megértett: megeredtek
a könnyei, és sírt keservesen.
Remenyik Zsigmond munkásságát végigkísérte a földi élet teljességének, értelmének, értékének
és színeinek megismerési vágya, munkáiban talán
ezért tűnnek elő gyakorta az önéletrajzi elemek:
nem térhetett ki előlük. Így történt ez élete helyszíneinek megjelenítésével is, ahol – többek között – feltűnnek az óbudai képek. Egy helyen az
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újpesti rakpartról ír, ahol a kikötött uszály felé,
amikor „… már késő este van, kilenc óra is elmúlt,
vagy éppen most van kilenc óra, mert a túlsó óbudai partról gyenge harangkongást sodor az újpesti rakpart felé a szél valamelyik szegény óbudai
templomból. A sziget és mögötte az egész óbudai
part sötét, alig egy-két lámpa világít csak hunyorogva, homályosan és messziről. Az égbolt viszont
tele van csillagokkal.” (Hajók a Dunán, 1960). Az
író mindenütt a hangulatteremtés mestere. Ott is,
ahol egy vidám evezős társaság az óbudai partról
indul Leányfalu felé.
A magányosság érzése – amit az előbbi munkájából is megérezhettük – már gyermekkorában jelentkezett az írónál. Remenyik mindig a

az őszi séták című novellát tartalmazó kötet
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maga útját járta, amely a szerénységgel, a gyakori nélkülözésekkel és a belső magánnyal volt
kikövezve. Az alkati vonások mellett a családi
örökségben, göröngyös életútjában és a környező
világ szorításában is sejthetjük a hátterét ennek
az életérzésnek, a fájó egyedüllétnek. Az öregedő
író bévül, lélekben még inkább magára maradt,
s éppen olyan szerényen élt, mint novellájának
idős embere.
Remenyik Zsigmond élete végén a rövidebb
lélegzetű prózai művek, az elbeszélés és a kisregény felé tért, melyekben a múlt átélt élményei elevenednek fel: gyermekkorától kezdve, a
Dél-Amerikában töltött évein át az idős kori megtörtségig. 1960-ban, két évvel halála előtt „szakadt ki” belőle az Őszi séták, ő is az öregemberrel
együtt szemlélte a múló életet. Hasonlóan búcsúzó és egyik legmeghatóbb írása Az idegen. Utolsó
éveiben bévül formálta ezt a munkáját, majd egy
budai kórházi ágyon, végső napjaiban fejezte be.
Távozóban e földi világból, lélekben visszatért
oda és azokhoz, akik között valaha a kalandot kereste, akik között egy ideig boldog és otthon volt.
Dél-Amerika nincstelenjeihez, valamint sosem
felejtett halottaihoz: Águidához, a fiatal indián
lányhoz, egykori élettársához, és korán elhunyt
gyermekükhöz, a még karonülő kis Izabelhez.
Szívszorító ez a látomás: úgy érezte, már várják
őt, és képzeletében feléjük indult, belépve a limai
temető kapuján. „Vártalak, egyetlenem… – mondotta az indián lány. – Most együtt vagyunk…
Nézd, itt a kis Izabel! Neked is közöttünk van a
helyed.” Szinte megírta saját halálának látomását: az életét summázta a részben önmagáról formált Máhner Antal sorsában, mert aki magányos
és idegen volt az életben, az magányos és idegen
a halálban is.
Pedig Remenyik Zsigmond, aki egyidős volt a
XX. századdal, életútja során sokat tett az emberekért, a közösségért; írását ezzel a tanulsággal fejezte be: nem lehet magányosan élni a világban, idegenül az emberek között… A földi sorsot lezáró írások
ezek, bennük a számunkra is értékes vallomásokkal. 1962. december 30-án hunyt el, immár ötvenöt
éve nincs közöttünk, s az író, életművével együtt,
részese lett az utókor feledésének.
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Gyimesi L ászló: Mi különbek volnánk, arr a mérge t vehe t sz!
Részlet egy soha el nem készülő regényből

Nagy ravasz vagy te, szerkesztőkém, mondhatsz
akármit. Ülsz itt a két deci vörösborod mellett, órákat ülsz, szót se szólsz, csak nézel magad elé. Azt
hihetné az ember, hogy megkukultál, vagy valami
szerelmi bánat kínoz, csak ülsz és nézel, mint Balogh
Tamás a hirtelen elpárolgott muskotályosa után...
Ülsz, nézel, és igen, igen, hegyezed a füleidet.
Aki nem ismer, egyszerűen spiclinek gondolhat, olyan önkéntes rendőrnek, vagy mi a fenének,
hiszen csak annyit láthat, hogy figyeled, ki miről
beszél. A Burma mondja ilyenkor, hogy hagyjunk
békén, mert éppen dolgozol. Jó vicc, dolgozol… Már
nem is emlékszel arra, hogy milyen is az a munka.
Talán még arra sem emlékszel, hogyan párolgott el
a Balogh Tamás muskotályosa.
Még hogy én ittam meg, amíg kiment a mosdóba! Tudhatod, hogy én csak végveszélyben iszom
muskotályost. S egyébként is, az ember ilyet nem
tesz a barátaival. Más meg nem járt az asztala környékén, még a Rabbi is behúzódott a sarokba, nincs
más magyarázat, mind a párolgás. A folyadékok
párolognak, nyáridőben pedig nagyon gyorsan.
Meg is magyaráztam a Baloghnak, amikor visszajött, hitte is, nem is a dolgot, csak akkor békült meg,
amikor hoztam neki egy kisfröccsöt.
Na de a munkánál tartottunk. Hogy lehetne
órákat kuksolva, egy pohár bor mellett dolgozni?
Ezt még a Burma se fogja velem elhitetni. Arról
hablatyolt, hogy valamiféle motívumokat gyűjtesz,
meg témát, ami nem annyira az utcán, inkább a
kocsmapulton hever… Elküldtem volna őt mele-

gebb helyre, de a Tanárúr igen bólogatott a süketelésére, őt meg nem akartam megsérteni.
Pedig tudtál te igazából is dolgozni, miért tagadnám! Fogadjunk, hogy arra nem emlékszel,
hogyan ismerkedtünk meg! Nem, nem, nem a csónakházban, oda később kerültem, amikor meghalt
az öreg gondnok, az ő helyét kínálták. Dolgoztunk
mi együtt korábban a Gázgyárban, a kemencén, hol
máshol. Igaz, hogy rövid ideig, de voltunk egy partiban is. Ott neveztek el Gutentágnak, úgy éljek.
Nem, nem azért, mert sváb lennék, más oka
van. Fogadjunk, nem emlékszel már az igazi nevemre, a Szabó Gyulára! Senki sem hív már így,
magam se mozdulnék, ha ezt kiabálnák utánam.
A kemencén hét Szabó is dolgozott, és akkor a gyár
többi üzeméről ne is szóljunk. S ahogy hajdan a
falukban, itt is mindenki kapott egy ragadványnevet. Nem mind volt csúfnév, néha a származására
utalt, mint a bajomi Szabónál, vagy a börtönmúltra, mint a huszonnyolcas Szabónál, arra még én
sem emlékszem, miből lett a csumi Szabó neve, a
béna Szabót, vagy a tüdőbajos sovány Szabót nem
kell magyaráznom… Mi ketten a verigúd Szabóval
egy közös kalandról kaptuk a nevünket. Azokban
a zavaros ötvenhatos, novemberi napokban mi is
elindultunk a zöld határra, el is jutottunk a sógorokhoz, ott aztán a lágerben elválasztottak egymástól bennünket.
Én Németországba kerültem, mert okosan úgy
diktáltam be a nevem, hogy Schneider… A haver meg egész Angliáig sodródott. Mesélhetnék,

illusztráció: ligeti blanka

de legyen elég, hogy nem tellett el egy év, már
mind a ketten itthon voltunk. A gyárba is vis�szavettek bennünket, na, nem egészen úgy, mintha mi sem történt volna, de nagyobb baj nélkül.
A Verigúdnak könnyű volt a visszatérés, úgy kellett a kemence-kőműves, mint egy falat kenyér.
A szakik sokat faggatták az angliai hónapokról,
meg arról, hogyan tanult meg (állítása szerint két
hét alatt) angolul, de lassan rá kellett jönnünk,
hogy a teljes angol szókincse a very good kifejezésre szorítkozik. Innen kapta a ragadványnevét,
amit holtig büszkén hordozott.
Ezt kikérem magamnak! Hogy az én német szókincsem meg a Guten Tagra korlátozódna… Olyan
folyékonyan beszélem a németet, mint a Tanárúr,
bárki megmondhatja! Amikor csapatostul jártak
ide az endékás lányok, nem egyszer hívtak a csónakházakba tolmácsolni, úgy éljek, tán még a mostani német miniszterelnöknek is segítettem eligazodni a parton. No, de ez régen volt. A Gutentágot
a kemencés művezető, a Józsi bácsi ragasztotta
rám, hogy folyvást emlékeztessen a németországi
vendégszereplésemre. Aztán lassan mindenki így

szólított, a csónakházba már vittem magammal az
új nevem, s ma sem ismer másként senki. Nem is
bánom, hiszen már ezen a néven vonultam be a faházba, na meg a magyar irodalomba is, ugye.
No, de nem nyelvészkedni ültem ide melléd,
nem is értek hozzá, mondjuk így. A munkáról beszéltünk, meg arról, hogy ki mit nevez munkának… Mert én ezt a vakvilágba bámulást semmiképpen sem hívnám annak. Bambulásnak inkább,
hiszen öregszel már, szerkesztőkém, jogos a dolog,
a Rabbi is el szokott bambulni, csak ő azt hazudja, olyankor magában imádkozik. Te meg dolgozol,
ugye, na persze.
Pedig azon a kemencén valójában dolgoztunk,
nem is akárhogyan. Akit egyszer megfürdetett a
gázgyári eső, sosem mossa le a nyomát magáról. Te
sem, én sem, mi már így maradunk. Magyaráztam
a Burmának, hogy mi is volt az az igazi munka,
csak vigyorgott, főleg, amikor a filmkészítésről is
elmondtam neki a véleményemet. Mert az sem egy
munka, nekem elhiheted. Hogy miért nem maradtam a gyárban? Sok oka van annak, de a legelső az,
hogy a csónakházi álláshoz szolgálati lakás is járt,

abba hiba nincs, de mi mégis különbek voltunk.
nem valami luxus, egy húsz négyzetméteres garVéget nem érő mesék, fergeteges ugratások, valózon, teakonyha, zuhanyzó, vécé, még előszobára
di és elképzelt kalandok értek egymásba, holtig
is futotta, afféle belépőre. Elég volt az egy embertartó barátságok szövődtek, s hiába fordult kettőt
nek, még most is ott laknék, ha le nem dózerolják
is azóta a világ, ezek nagy része megmaradt, ma is
a csónakházamat… Kellett dolgozni ott is, az nem
gyakran segítenek át a bajokon. Úgy éljek. Ezek az
vitás, karbantartani azt a rengeteg hajót, kenut,
újak meg két korsó között a kütyüiket nyomkodják,
kajakot, evezőst, tisztaságot teremteni, festegetni,
ilyen okos telefon, olyan laptop, meg mi a csoda…
mégis a magam urának érezhettem magam. Se
Soha egy önfeledt neparti-mester, se művezető, se párttitkár nem
„Azért szeretem a Tóbit, aki különben vetés, egy igazi beugratás. Még olyat is látok,
dirigált, ettem, ha volt
nagy
csibész,
mert
kiírta
a
faházban:
hogy az egy asztalnál
mit, ittam, ha volt mit,
ülők egymással csetelés hidd el, mindig volt
nálunk nincs wifi, beszélgessetek!
nek, ugye, így mondmit. Ha nem csurrant,
Hogy
azt
a
Pofapénz
írta
ki?
ják, nehogy beszélgetni
csöppent, nem hinném,
kelljen. Azért szeretem
hogy hallottál panaszNem mindegy? Igaz, ami igaz, ott
a Tóbit, aki különben
kodni. És jöttek a havemég beszélgetünk.”
nagy csibész, mert kirok, régebben a csajok
írta
a
faházban:
nálunk
nincs
wifi, beszélgessetek!
is, vidáman éltem. A Törpe imádta lakkozni a haHogy azt a Pofapénz írta ki? Nem mindegy? Igaz,
jókat, néha sötétedéskor úgy kellett mellőlük elzaami igaz, ott még beszélgetünk. Már aki, ugye,
varnom. A Sunya a piacfelügyelet után, ha talált
mert olyan is akad, aki csak kukán ül a két deci vövalamit, azért, ha nem, azért, gyakran benézett,
röse mellett. Dolgozik!
imádta a gépezeteket, rendben tartotta a csörlőket,
Látod, szerkesztőkém, már több mint egy órákerekeket, drótköteleket, és hihetetlen történeteja beszélek hozzád, te meg csak néha vakkantasz
ivel elkápráztatta a vendégeket. Eveztek-e? Hát
egyet. Lehet, hogy a Burmának van igaza, tényleg
nemigen. A Burma kijárt a vízre, ma is megteszi
témát meg olyan izét, motívumot gyűjtesz? Ez lennéha a haverjával, egy kétpár-evezőssel, de a töbne a munkád? Hiszen akkor piszok kizsákmányobiek még a zuhanyozóban is kerülték a vizet. Nem
ló vagy! Én teszem ki itt a lelkemet, adom az ötleszámítva persze a Balogh Tamást, aki mindent kiteket, neked csak majd le kell írnod. A könnyebb
próbált, nem volt még egy ember, aki annyiszor
végét fogod a dolgoknak, így igaz. Írni mindenki
borult volna a vízbe, mint ő, a vízimentők lassan
tud, csak nem mindenkinek van hozzá kedve. Jól
már örökbe is fogadták. De aztán – jobb a békesség
mondom, ugye?
– inkább eltiltották a Dunától. Hivatalosan azért,
A Rabbiból is jól kiszedted a történetét, úgy élmert nem volt vízi jártasságija, no persze, azért.
jek.
Én ugyan másként írtam volna meg, de így se
Emlékezhetsz, vidám volt az élet, különbnek
lett rossz. Kijött belőle, hogy mi különbek volnánk
éreztük magunkat mindenkinél. Keményen dolezeknél a maiaknál, arra mérget vehetsz. Mi az,
goztunk, de sohasem fáradtunk bele, minden este
hogy volnánk?! Vagyunk!
jutott valami a lazításhoz. Dolgoztunk, mondom,
Ne feledd szavad, de arra még válaszolj, kapsz
nem mereven bámultunk a semmibe, mint most
pénzt ezekért a marhaságokért, azaz, hogy meg
egyesek. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc
ne sértselek, irományokért? Egy jó üveg belga söróra szórakozás… Ahogy a Feró énekli. És tudod,
re futja belőle? Előre is köszönöm. Kettőre? Annál
hogy a három dolog igencsak összefolyt. Ki mondja
inkább. Éppen itt jön a Balogh Tamás, neki is kérmeg, hogy a Törpe dolgozott, pihent vagy szórakohetnél mindjárt, ha belefér, két deci muskotályost, a
zott, amikor a kajakokat lakkozta? Mert én nem, az
kevésbé párolgósból.
biztos. Öröme telt benne, nem vitás.
– Lehetne három? – telepedett melléjük Balogh
Azt mondod, hogy ma is nagy élet van a parton?
Tamás.
Nem is tudom. Ezek a fiatalok is isznak rendesen,
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– Hát az a kornyadt kárókatona ottan? Mire vár?
Tán a pipájával akar halat fogni? – élcelt a sportsapkás ifjú a Bagolyvár Dunára néző teraszán. Állával
a nagydarab, javakorabeli, szalmakalapos valaki
felé bökött, aki egy régimódi, recsegős nádszékben
gubbasztott a parton, és keservesen szívta komisz,
rosszul szelelő pipáját.
A pincérleány – Palikámnak, a gazdának leánya,
amúgy Piroska nevezetű – nem nevetett föl. Meghökkent pillantást vetett a nyegle ismeretlenre, aki nem
sokkal ezután olyan sápkóros, pörcehagyott túrós
csuszát kapott, amilyenre nem akadt még példa a
konyhájára büszke vendéglő krónikájában. Még most
is szalad tőle a hasa, ha közben meg nem állt.
Pedig hát mi volt a vétke, istenem? Megakadt a
szeme a leányon, és könnyű markával beszédszöcske után kapott. Ennél érdekesebbet meg nagy hirtelen nem bírt fölfedezni ezen a piros-fehér kockás,
rizlingillatú világvégén.
Hanem azért még, mert valaki nem óbudai, nem
való hetykélkednie, sem kapkodnia, egyik sem vezet jóra. Annyi téma lapul szanaszerte, fölpattanni
készen, mint szeplős varrólány az iparosok rendes
évi bálján. Egy mopszot utánzó felhő lebegett éppen arra, abból is üde, nyárias nyitás kerekedett
volna. A Schwabinger-malom végtelen kelepelését
sem nevezte ma még senki a Duna szívverésének.
Miért kellett ennek a sportsapkás csábkocsonyának
éppen Muskátira ráhibáznia? – a nevezetes piktorra, kinek nagyérmet nyert főműve, az Annabella
vízre száll a Bagolyvár belső termében függ? S ha ez

nem volna elegendő, még azzal is meggyanúsítania
Muskátit, hogy vár?
Holott a mester, mióta az első tavaszi reggelen
kiült a folyó partjára, hogy azután minden nap órákat töltsön ott, soha, egyetlen pillanatig sem várt. Ha
egyszer, másfél év előtt Annabella szelíden kérlelő
tekintetére kurta biccentéssel megfogadta, hogy nem
vár, akkor nem is fog várni, punktum. Élni fog és
mulatni, ezt is megfogadta szépen, engedelmesen.
S ugyan mi volna annál különb élet és virgoncabb
mulatság, mint ülni nádszékében a parton azzal a
komisz, csökönyös pipával a szájban, és a legmegfelelőbb szöget keresni az újabb remekműhöz, amely
még az Annabella vízre száll sikerén is túltesz?
Muskáti dolgozik – ezt mindenki így tudta ezen a tágas óbudai világon, s egyszerre tisztelték őt e nagyszabású rákészülésért és az állhatatos nem-várásért.
Türelmetlenkedni senki nem türelmetlenkedett. Nincs is nagyon divatban errefelé, de meg
emlékeztek is reá, hogy az addig tevékeny piktor,
miután belehabarodott Annabellába, nemhogy
újabb festménnyel nem jelentkezett, de még a helyi vendéglők és korcsmák cégéreire kanyarított,
színes felírásoknak és kacskaringóknak is búcsút
mondott.
– Festek én, hogyne festenék – felelte Palikám
dohogására gyöngéd, holdkóros mosollyal. – De
mostanság Annabella zöldbarna szemébe festem a
képeimet.
Ebben lehetett is igazság, mert a néma leány,
ki vászonfehér, riadt kíváncsisággal foglalt helyet

a nádszék mellett, és nézett folyót, fakoronát, felleget, amit Muskáti dörmögve mutogatott neki,
lassankint színesre, kacskaringós mosolyúra elevenedett. Meg ugyan nem szólalt soha, de az a nap
csak elkövetkezett, amikor tekintete nem a mester
kezét és szavát követte, hanem a maga tétova, fürkész irányaiba merészkedett. Muskáti szíve gyors
igeneket kopogott őszülő bozontú mellkasában,
mert akármerre vezette őt a leány szeme, ott zölden
friss szépséget és a most esztergált gesztenyékéhez
hasonlatos, barna derűt talált. A piktor szeme csillogott, és gömbölyű, okos pipáját Annabella felé
nyújtotta – úgy, mintha adna még, holott kért már.
Annabella ugyanis megtanult pipát tömni,
ami nem potomság. Először szelíden, finoman
kell a kazán aljába töltögetni a göndör, jóillatú,
nedves szűzdohányt, mintha gyermek tenné ártatlan, de kíváncsi kezével; középütt már feszesebbre, mégis ruganyosan puhára való nyomni,
az asszony tapasztalt, értő ujjaival; s csak a tetejét
szabad tömörre, kérgesen keményre gyömöszölni, bölcsen szomorú férfiakarattal – ez az utolsó rész persze Muskátira várt. Kacskaringózós
füstgomolyban ültek napjukhosszat, Annabella
olykor aprót, mosolygót prüsszentett. Köröttük
hajómalmok kallóztak, felhők vonultak, jegenyék
bólogattak a szélnek, dereglyék úsztak messzire – egyszóval semmi sem moccant, csak a világ
gömbölyödött panorámává. Muskáti tárlatává
Annabella szemében.
Aznap kezdődött-e a változás, amikor Annabella
először perdült táncra a Bagolyvár nagytermében,
Muskáti pedig nagyot szentségelve kifordult a vendéglőből, és palettájával úgy csapta orrba az ott bámészkodó kecskét, hogy az négy napig szivárványt
mekegett? Lehetséges, bár kezdetnél és végnél rejtezőbb jószágok nemigen motoznak az emberi élet
bozótjában. Csak annyi bizonyos, hogy Annabella
pillantása egyszer egy lélegzettel hosszabban pihent
meg valamelyik dereglyén, amelyik a Fekete-tengerig, Bajáig, vagy talán egészen Lágymányosig merészkedett a csillogó, pakfon ismeretlenbe.
Hogy vajon e dereglye látványából, a kötélzet csikorgásából, a vitorla leffenéséből kezdte-e pedzeni,
hogy nővé csak férfiak bánatán átkelvén lehet válnia
a leánynak, s hogy ezért bocsánatot kérni, ha nem is
kellemesebb, de gyorsabb, mint dacolni vele – nos,

mindez szintén nem sejthető, mert Annabella erről
sem beszélt. Csupán kiült egy reggelen Muskáti mellé
a partra, kétharmadig megtömte a pipát, szájon csókolta a piktort, megsimogatta az arcát… Azután felnézett a fellegekre, de most először úgy, hogy Muskáti
elvonulni lássa őket; és lenézett a folyóra, de immár
nem az örök, hanem az örökkön elsodródó vízre.
És megszólalt:
– Elmegyek.
– Egy hajszálon függ minden összeharácsolt, egybekuporgatott boldogságunk – bődült el
Muskáti aznap este Palikámnak, amire a kecske,
amelyik mostanság amúgy is félénkebben kandikált csak be a Bagolyvár ablakán, fejvesztve menekült. – Csak azon, kikandikál-e éppen valaki egy
kajütablakon, míg te a Vizafogó kéményein számolgatod a végtelenséget. Ennyin múlik minden, amit
nagyképűen a magadénak gondolsz.
– De csak megmarad a… – kezdte Palikám.
– Micsoda? – torkolta le a mester. – A csiklandós
diadal, hogy velem tüsszentette el a lányságát?
– Alamuszi macska nagyot ugrik – köpött ki
a kajlabajszú gyepmester, akit másnap hajnalban
a Margitsziget csücskénél halásztak ki a vízből, a
torkát valamely vékony, hegyes faeszközzel, talán
ecsetnyéllel szúrták át.
– Gyanakodnom kellett volna – ingatta a fejét
Muskáti, és ahogy a semmibe révedt, szeme egy pillanatra megpihent Piroska elébe hajló keblein, amint
a leány az asztalra tette a rizlingspriccert. – Észre
kellett volna vennem, hogy egyre forróban ölel.
– Már az is baj? Nyilván nem ölelne, ha… – de
ez az este nem Palikám befejezett mondatairól vált
emlékezetessé.
– Ha nem mardosná a lelkiismeret – sóhajtott
a piktor, megsejtve a szomorúságot a szenvedély,
a bűnbánatot a szeretet mögött. Mintha Annabella
szemében látná magát: megajándékozottnak és kisemmizettnek.
Ezen az esten készült el az Annabella vízre száll.
A képen durván ácsolt fedélzet, rajta matrózok
csoportosulnak víg, asszonytaláló kedvben. Csillog a foguk, a szemük, a karjuk izmos, a nevetésük még annál is izmosabb. Messzire készülnek: a
Fekete-tengerre, Bajára vagy pláne Lágymányosra. Hosszú útra, annyi bizonyos. Óbudáról minden út hosszú út, Óbudáról minden nagyvilág.
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Annabella nincs rajta a képen – miként is lehetne?
Hiszen ő nézi őket, az ő szeme fényétől kapja a
kép szokatlan, zöldbarna koloritját. Arról azután
még Palikám vélekedése is megoszlik, melyik
legény is lenne ama Rácz nevezetű, aki végtére
szóra bírta Annabellát – az a jóképű, szakállas-e
amott, az árboc tövében, netán az a másik szakállas, jóképű-e, amelyik egy kötélcsomón ül? Utóbbi
mellett szól, hogy Muskáti egyszer úgy beszélt a
fájdalmáról, mint egy hajókötélről, mely annyira
megcsavarja őt gyomortájon, hogy kétrét görnyed
bele. Hanem ez gyönge érv, komoly műértő csak
legyintene reá.
A festményt, mint arról már esett szó, hiába érkeztek reá szemkápráztató vételi ajánlatok,
Palikám lógathatta föl a Bagolyvár nagytermében,
ahol Annabella annak előtte mind többet táncolt
jóképű, szakállas matrózokkal. Csupa olyannal,
aki semmit nem jelent neki, üzente a szemével
Muskátinak, egy-egy sikerült forgás sodrában
feléje pillantva. Az meg, minthogy világ csúfjára nem elegyedhetett a táncba, jobb híján hinni kezdett ezeknek az üzeneteknek. És amint
egyre fürgébbre fordult a tánc, egyre elszántabb
lett hite és bizalma, mert úgy váltak egyre forróbbá Annabella ölelései is. Mígnem egy napon,
Muskáti rendíthetetlen bizalmának fénylő delelőjén, Annabella megszólalt, a kecske megfutott, a
kép pedig alig néhány óra alatt megfestetett. Nagy
napja volt ez a kisvárosnak.

Felugossy László: Szindbád a parton (a nyári strandon) 140x70cm, kartonpapír, akril, vegyes technika, 2017
III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat: Szindbád – Óbuda

Hát ezért nem nyugtalankodtak most sem az
óbudaiak, hogy Muskáti rendre csak a vizet és a jegenyéket figyeli. Időbe telik egy ilyen nagyszabású
műalkotás kigondolása – vélekedtek, s tán nem is
botorul; mert a piktor, ki egész nap ott dolgozott a
parton, maga is végtelen türelemmel nézett fölfelé,
a Fekete-erdőig, vagy ki tudja, tán egészen a Hajógyári-szigetig.
– Árral szemben nem jöhet – dörmögte
Piroskának, amikor az kiült mellé. – Az hamis lenne, mint a hazudott fiatalság vagy a Péter-Pál templom sekrestyésének török cigarettái. Körbe kell járnia a világot, hogy megint ide érkezhessék.
– Mit csinálhat most? – kérdezte Piroska, épp
csak annyi dallammal, hogy a kérdés mellett a kérdezőnek is jusson némi figyelem.

– Táncol – vont vállat Muskáti. – Szökdécsel
körbe-körbe valahol egy nagy teremben vagy éppen a szabad ég alatt, mintha az ördög bújt volna
belé. Vagy csillogó szemmel hallgatja a harmonikaszót. Csupa olyasmit, amire mellettem nem volt
módja, e miatt az izgága szemöldököm és könnyen
gyűrődő homlokom miatt – és mintha mutatni
akarná, csakugyan összevonta a szemöldökét, és
ezeregy ráncba redőzte a homlokát, úgy nyögte ki
végül: – És beszél.
– Nem segíthetek? – simogatta Piroska hangja
a piktorét.
– Nem – felelte az rögtön, és tömte tovább elkomiszodott, buta pipáját, oly keserű keményre,
mintha sosem akart volna hallani gyermeki kézről,
asszonyi kézről.
– Meglássa, visszajön.
– Az ő dolga – vont vállat Muskáti, azután majdnem mégis odaadta Piroskának a pipát, de azután
mégsem adta oda. – Én elmulatok így is.
– Bemegyek – állt föl Piroska.
– Persze – helyeselt Muskáti. – Én még nézem
kicsit a folyót meg a szelet.
Pedig nem folyó lesz azon a képen, nem is a
szélre bólogató jegenyék. Ő maga lesz rajta, a nádszékben ülve. A szemében azok öröme, akik mertek
annyira távol engedni valakit, hogy annak elég útja
legyen hazatérni. Messzire néz ez a szem, amelyet
persze Annabella szemében látunk: egy olyan vidékre nyílik, ahol a hét nyelven beszélő, gyönyörű leányok legfőbb gondja, hogy visszataláljanak
régi, gyűrthomlokú piktorokhoz, ahol sosem áll
meg a csilingelő ringlispíl, és ahol ingyen mérik az
aszúízű mustkolbászt is.
Azt viszont, hogy e festményt megint Annabella
szeme színezi-e zöldbarnára vagy Muskátié, mely
amazzal egyazon árnyalatú, azt már igen nehéz eldönteni. Főképpen, mert az Annabella partra száll
nem maradt reánk.
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HERCZEG SZONJA: KIS ÜDÍTŐ, KIS KRUMPLI

S z e z o n z á r ó R e g a t t a a z O m s z k i -t a v o n

K ö n y va j á n l ó

t r a f i k k u pa 2 5 é v e egy fo r i n t é rt

Senkit ne tévesszen meg a cím! Kis üdítő, kis krumpli – mindenkinek megvolt, úgy, mint a tinikori csalódások, a genyó
pasik/nők, a túlszerető anyák is. De amikor a vegytiszta valóság nagyképernyőn ugrik az ember arcába, az más, az üt.

Ha létezik hazai vitorlásverseny az évben, aminek valóban komoly presztízse van, az az immáron több mint negyed évszázados múltra visszatekintő Trafik Kupa. Ugyan a honi vitorlássport leginkább a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz kötődik,
akad egy verseny Óbudától karnyújtásnyira, amely november második hétvégéjén a sportág színe-javát magához szólítja.

Nem nyaralós regény. Hiába szorongatja az ember a
tengerparti súrlófényben jól megérdemelt mojitóját,
ha már az első novella úgy bepaszírozza a csíkos nyugágyba, hogy esélye sincs kiszállni,
amíg végére nem ér a 31 „valóság” novellának.
Herczeg Szonja elsőkötetes
szerző pedig nem ismer tréfát:
ha már elkezdte, ha már volt
bátorsága mögé nézni a metrón utazó, kocsmában könyöklő, padon lábat lógató, otthon
porosodó, gyorséttermekben
asztalt törlő emberek történetének, akkor úgy meséli el,
ahogy van.
Pontosan úgy, ahogy van, úgy,
hogy az összes tinilányt dédelgető anyuka gyomra görcsbe
rándul, és azonnal újra olvassa
az összes „veszélyek a közösségi médiumokban” esettanulmányt, és úgy, hogy minden robotoló nyugdíjas
életébe azonnal bevizionáljuk magunkat, rosszullétig – talán ránk is ez vár.
A történetek feszesek, alig pár oldal egy-egy novella. A szerző egy mondattal gyakran éveket
ölel fel, nincs idő a hosszas jellemábrázolásokra.
Minden történet önállóan is megállja a helyét,
de vannak kapcsolódások az írások között, mint

például a Támadás és a Visszavágó, ahol mindkét
szereplő szemszögéből meghallgathatjuk tragikus történetüket.
Herczeg Szonja hősei mind
kiszolgáltatott
emberek,
ki a lusta gyerekének, ki a
neurotikus szeretőjének, ki
a külvilág felé való megfelelési kényszerének, ki
pedig saját féltékenységének rabja. Olyan sztorik,
amik bármikor, bárkivel
megtörténhetnek, persze
velünk nem (de!), jobb is
lesz, ha arrébb kapcsoljuk
a tévét, lehalkítjuk a rádiót,
becsukjuk az internetet és
a könyvet.
Persze szembe is nézhetünk a valósággal, vagy
akár csak ezzel a 31 happy
end, megváltás, pomádé
nélküli, igaz, itt-ott reménysugárral felsejlő történettel, és végig gondolhatjuk a sajátunkat is.
Herczeg Szonja kötete lenyűgöző olvasmány, külön köszönet a Scolar Kiadónak, aki L!ve sorozatával elsőkötetes szerzőknek ad lehetőséget a bemutatkozásra.

SIMONFALVI ANITA

fotók: szász marcell

Az Omszki-tavi Trafik kupán a vitorlázók elitje jelenik meg, esetenként akár három generációt is
felkarolva – apák küzdenek fiaik ellen, unokák
szurkolnak a nagyapónak. Ezen a télen is több kontinensbajnokot köszönthettünk a regattán, de a korábbi évek mezőnye is bővelkedett olimpikonokban,
világ- és Európa-bajnokokban. És hogy mi teszi igazán különlegessé ezt a budakalászi Omszki-tavon
megrendezett versenyt? Természetesen a hajók.
Az Optimist, vagy ahogy a gyerekek becézni szokták, opti vagy OP (ejtsd: ópé) a legnépszerűbb versenyzésre alkalmas hajóosztály a 7–15 éves gyerekek számára. A sokszor csak szappantartónak
csúfolt egyszemélyes kishajó hossza nem éri el 2,5
métert, szélessége is csak 112 centi, vitorlafelülete pedig csupán 3,3 négyzetméter. Kortól, nemtől,
mérettől függetlenül ezekben a kishajókban száll
vízre mindenki, aki nevez. És ha már nevezés,

akkor az anyagiakat is meg kell, hogy említsük.
A vitorlázás ugye drága sport. A verseny kitalálójának és főszervezőjének, Forintos Róbertnek a
bukszája, azaz kalapja hízik a beszedett díjakból.
Nevéhez méltóan versenyzőnkként egy forintot
számol fel a részvételért. A korábban trafikos úriember a tó nyugati oldalán üzemeltette említett
üzlethelyiségét, aminek bezárását követően a rendezvény az átellenes partra, a wakeboard pálya
sporttelepére költözött. Az 1988 óta, két kivételtől
eltekintve minden évben megrendezett verseny
a közel három évtized alatt ezt leszámítva szinte
semmit nem változott. Ugyan a kezdetek óta felnőtt egy generáció, és a névadó trafik is már a múlté, de mai napig nagy létszámban jelennek meg a
versenyzők, hogy méltóképpen zárják a szezont.
Idén a meteorológia egész napos esővel riogatott november ötödikére, ennek ellenére nagyon szép őszi

idő fogadta a mezőnyt és a látogatókat, sajnos kevés
széllel. A 31 nevező már tíz óra magasságában gyülekezni kezdett, sokan családjukkal, barátaikkal,
népes szurkolótáborral látogattak ki az eseményre.
Rövidesen fiesztahangulat alakult ki a tóparton,
ami csak fokozódott az OP-kat szállító utánfutó érkezésével. Mivel az Alpesi Club csapata a szomszédos bányatavon vitorlás iskolát üzemeltet, a hajók
logisztikája sem jelentett komolyabb kihívást. Nem
így történt 1990-ben, amikor a taxisblokád bénította közlekedés meghiúsította a hajók felszállítását,
aminek következtében abban az évben a verseny
elmaradt. A hajók összeszerelését követően a rajtszámok is felkerültek, majd a sorsolás következett.
A nevezők létszámából adódóan három elő-, két
közép- és egy döntőfutamot írt ki a rendezőség.
Apropó, rendezőség! Ha valakit Robin kívül mindenképp meg kell említenünk, az az idén hetvenedik életévét betöltő Erdélyi Béla, ismertebb
nevén Béci, aki kezdetektől rendezője ennek az
eseménynek. Nem mellesleg óbudai lokálpatrióta,
aki edzőként, versenyrendezőként és a földvári
vitorlástelep vezetőjeként hosszú évtizedek óta
segíti a sportág szerelmeseit (interjú Erdélyi Bécivel
az Óbudai Anziksz 2015-ös nyári számában, illetve a
honlapon: obudaianziksz.hu – a szerk.).
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11 óra magasságában elhangzik az első kürtszó,
megkezdődik a visszaszámlálás. Egy perccel a rajt
előtt már sűrűsödik a forgalom a rajtvonal körül,
majd nemsokára a gyenge szél ellenére is sikeres
repülőrajtot vesz a mezőny. Felfokozott küzdelem
alakult ki már az előfutamok alatt is. Az időjárás
természetesen a kisebb testsúlyúaknak kedvezett,
de a sebességen túl a megfelelő széltaktika is kellett
a továbbjutáshoz. Az alsó súlyhatár 60 kg. Az ennél
könnyebb versenyzők hajójába krumpliszsák kerül,
hogy az erőviszonyok kiegyenlítettebbek legyenek.
Dél körül forralt bor, tea és rétes is érkezett, hogy
a parton várakozó versenyzők és szurkolóik elvesztett energiáikat pótolhassák. A heroikus küzdelemben többen saját gyermekeik ellen versenyeztek.
A regatta legidősebb résztvevője a 75 éves Majthényi
Gábor volt, akinek fia, a többszörös Kékszalag-győztes Mátyás is vízre szállt. De nevezett a versenyre a
korábbi győztes, Cser László és fia, Donát is. Előbbi ezúttal nem került a döntőbe, de az ifjabb Cser a
kilencedik helyet szerezte meg. Kardos Antal Muki
és fia, Kardos Szabolcs is megküzdöttek egymással.
Utóbbi a döntőig is eljutott, ahol az élmezőnyben vitorlázva túlságosan magára húzta a hajóját, és felborult. A legfiatalabb versenyző a mindössze tíz éves
Kilián Zea volt. A budakalászi kislány nem egész
egy éves vitorlástapasztalattal érkezett, és remekül
helytállt, ezért különdíjban is részesült.
A döntő futam tényleg a legjobbak csatáját hozta.
A mezőnyt kétség kívül a Lászlófy fivérek uralták.
A földvári Spartacus fiatal titánjai, Levente és Ábel
végeztek az első két helyen. Őket klubtársuk, a 18 lábas skiff Európa-bajnoka, Újhelyi-Gáspár Miklós követte, újra bebizonyítva, hogy mázsa közeli súllyal is
lehet okos vitorlázással Optimistben szép eredményt
elérni. A döntő egyetlen női résztvevője, Sabján
Annamari a negyedik helyre kormányozta hajóját.
Két kislánya szurkolása túlharsogta az egész tábort
– nemhiába végzett anya ilyen jól. A tavalyi győztes,
Bonifer Péter az ötödik helyig jutott. Sárközi András,
alias Maugli a hatodik lett. A J24-es hajóosztály
2017-es Európa-bajnokai, Szigeti Maxim és Takácsy
Levente a hetedik és nyolcadik helyre voltak jók, míg
Cser Donát a kilencedik, Kardos Szabolcs pedig borulása miatt a tízedik helyre csúszott vissza.

Galgóczi Tamás
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JÉGRE V IS ZIK ÓBUDÁT
B e t e k i n t é s a z Ó b u d a i G e p á r d o k j é g k o r o n g s z a k o s z tá lyá n a k é l e t é b e

A Veresegyházról több mint egy évtizede a III. kerületbe költözött egyesület 2014-ben nyitotta meg saját, fedett jégcsarnokát a Bécsi út mentén, ami vezetőségük eltökélt szándéka szerint pár éven belül elismerten az Észak-budai térség
jeges centruma lesz.

A Gepárd Jégkorong egyesületet Péter Róbert alapította 2002-ben a Budapesttől nem messze, északkeletre fekvő Veresegyházon. Ez volt az az esztendő,
amikor a magyar jégkorong válogatott a hazai pályán megrendezett B csoportos világbajnokságon –
Kína, Nagy-Britannia, Norvégia és Románia legyőzésével – majdnem csodát téve feljutott a legjobbak
közé, ám Dánia a mindent eldöntő mérkőzésen
végül megakadályozta ebben. A hokiláz azonban
elindult, és napjainkig is tart, olyan mérföldkövekkel szegélyezve, mint a végül valóban bekövetkezett 2008-as szapporói és 2015-ös krakkói feljutás,
illetve az azokat követő 2009-es svájci és 2016-os
oroszországi A csoportos világbajnokságon való
részvétel. Mindezek hatására mára megsokszorozódott a jégkorongozni vágyó gyermekek száma,
akik immár Óbudán is kifogástalan körülmények
között űzhetik választott sportágukat, és válhatnak
egyre jobb játékosokká. Tizenhat éve ugyan még
szerényebbek voltak a Gepárdok lehetőségei, de a
klubvezetés lelkesedése már akkor is töretlennek
mutatkozott: a normál méretű jégpálya harmadán
kezdték meg a munkát kilenc gyermekkel, sátortető alatt. Az egyesület nevének és színeinek (fekete-sárga) kiválasztásánál azért a gepárdra esett
a választás, mert a leggyorsabb szárazföldi emlős,
rövid ideig 100 km/h körüli sebességre képes, ami
párhuzamba állítható a jégkorongozóval, akinek
egy csere erejéig kell mindent kiadnia magából,
majd a következő bevetésig a kispadon pihenhet.

Költözés a fővárosba

az „U14 C” csapat Fotó: rorbacher István

2005-re mind a játékosállomány, mind a szakmai
stáb kibővült, és elérkezettnek látták az időt ahhoz,
hogy felköltözzenek Káposztásmegyerre, a nem
sokkal korábban átadott AstraZeneca jégcsarnokba
(jelenlegi nevén Vasas Jégcentrum), ahol a jobb feltételek mellett több jégidőhöz is hozzájuthattak. 2006ban támadt az az ötletük, hogy olyan „hokiszűz”
terület irányába nyitnak, ahol nem található a környéken fedett jégpálya, és nagy utánpótlásbázis építhető ki – így esett a választásuk Óbudára. Kezdetben
még a Laborc utcában felhúzott sátorban edzettek,

Gergely Zsombor, az U14 vezetőedzője Fotó: Csáky Balázs

amelyet 2009 márciusában nyitottak meg. Ám az
intenzív játékostoborzásnak nagyban köszönhetően
igen hamar kinőtték a létesítményt, ezért egy évre
rá áttelepültek a Kalap utcába, a III. kerületi TVE
sporttelepére. Itt a nagyobb pálya és sátor mellett
már nézőtér kialakítására is sor kerülhetett, és – látva a komoly szakmai munkát – Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata is felkarolta a tevékenységüket. Az
igazi álom azonban egy saját jégcsarnok megépítése
volt, amihez a 2010-ben bevezetett, látványsportágakat (köztük a jégkorongot) érintő társaságiadó-támogatási forma (TAO) kiváló alapot teremtett. 2013-ban
az Önkormányzattól megkapták a Bécsi úton (cím
szerint: Kubik utcában) lévő egykori Fonógépgyár
focicsapatának pályáját, amely akkor már közel húsz
éve baseballpályaként működött. A 3,6 hektáros terület beépíthetősége 20%, azaz 7200 m2.

Az új csarnok
A frissen megkapott területen 2013 októberére felállítottak egy normál méretű, sátras jégkorongpályát, és
elkezdték felújítani a teljesen lepusztulva talált klubházat, ahol ma (még) az egyesület irodái és öltözői
találhatók. Egy szezon elteltével, 2014 április elején
vágtak bele a sátor helyén csarnok építésébe (ekkor
történt meg az alapkőletétel), amit rekordidő alatt,
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szeptember végére átadtak és használatba vettek. Az
immár könnyű fémszerkezetes fedésű csarnokba egy
szabványméretű nagypálya került beépítésre, ami
mellé egy gyakorló kispálya fért be, a két jégpálya
között részben már elkészült háromszintes új főépületben pedig még jelenleg is folynak a munkálatok,
melyek várhatóan egy-két éven belül fejeződnek be.
Itt többek között nyolc öltöző, étterem és a legfelső
szinten egy közel 400 m2-es metodikai központ kap
helyet. A klub működését korábban civil összefogásból, szponzorpénzekből és havi tagdíjakból biztosították (a játékosoknak saját magunknak kellett
a felszerelést megvenniük), de a TAO bevezetése
óta különböző vállalkozások töltik fel a pénzkeretet,
amik segítségével a 2017–18-as szezonban például
közel 173 millió forint támogatást gyűjtöttek össze,
melyet a jégkorong utánpótlásra fordítanak.

Növekvő játékoslétszám, gyarapodó csapatok
A kezdeti kilenc fős játékosszám a Kalap utcában
már 60–70 főre növekedett, majd a Kubik utcába
költözéskor elérte a 80 főt. A csarnok megépülése
után a létszám megduplázódott, és jelenleg 200 regisztrált gyermek kergeti a korongot az egyesület
keretein belül. Ez természetesen a csapatok számában is megmutatkozik: a most zajló országos bajnokságban tíz-tizenegy csapattal vesznek részt az

U8-as (nyolc év alatti) korosztálytól az U18-asig bezárólag, illetve felnőtt női együttesük is van. Utóbbi
kivétel nélkül fiatalkorúakból áll, akik 2017–18-ban
a magyar első- és másodosztály mellett az osztrák
másodosztályban (DEBL) is elindultak, jövőre pedig az osztrák elsőosztály (EWHL) a cél.
A minőségi munkát már most tizennyolc edző biztosítja, és a helyes technika elsajátítása érdekében a
játékosokkal – a jégkorongedzőkkel együtt – külön
műkorcsolya-oktatók is foglalkoznak. Alapelvük a
kezdetektől fogva olyan pozitív légkörű, gyermekközpontú képzés, amely nemcsak a játékosok technikai tudását, hanem emberi értékeit is fejleszti, és
amellyel követendő példává válhatnak a szakmán
belül. A feladatok összefogására és koordinálására szakmai igazgatónak 2016 novemberében azt a
Géczi Gábort kérték fel, aki a Magyar Jégkorong
Szövetség stratégiai programjának vezetője. Erőfeszítéseik eredményeként a 2016–17-es szezonban
már a magyar utánpótlás válogatottakba is bekerültek Gepárd nevelésű játékosok.

Kapcsolatfelvétel a helyi tanintézményekkel
2017-től külön figyelmet fordítanak arra, hogy a környékbeli óvodákat, általános iskolákat is bevonják a
korcsolyaoktatásba, amely a délelőtti tanrend keretein belül valósul meg. Céljuk a jeges sportok nép-

szerűsítése, a hazai jégkorongsport bázisának növelése, továbbá a III. kerületben és az agglomerációban
élő 3–9 éves gyermekek legalább felének bevonása
a korisuli-programjukba. Középtávú terveik között
szerepel, hogy akadémiai rendszer keretein belül
folytatják nevelőmunkájukat, azaz megteremtik a
lehetőségét a tanulás melletti versenyszerű jégkorongozásnak. Reményeik szerint az új képzési forma
akár már a 2018–19-es szezonban elindulhat, amelynek érdekében bizonyos kerületi iskolákkal elkezdődtek az egyeztetések az együttműködés lehetőségéről. Komoly vonzerőt jelenthet a fentebb említett,
minden igényt kielégítő metodikai központ, amely a
játékosok egyéni fejlődését szolgálja.
Másik komoly célkitűzésük, hogy a 2017–18-as
szezonban először elindított U18-as csapatuk lépcsőzetesen fejlődve középtávon a magyar U18-as
bajnokság meghatározó együttesévé nője ki magát,
egyben a leendő U20-as Gepárd-csapat gerincét
adja. Emellett szándékukban áll a Magyar Jégkorong Szövetség tervezte, közeljövőben megvalósítandó U25-ös ligához is csatlakozni, ahol velük
együtt főként egyetemi csapatok indulnának. Itt a
játékosok egyetemi tanulmányaik mellett űzhetnék
a versenyszintű jégkorongot, és nem kellene felhagyniuk vele akkor sem, ha még nem tudnának
egy elsőosztályú (jelenlegi nevén: ERSTE Liga) klub
keretébe bekerülni.

A lakosság szolgálatában
Gepárd „U14 A” csapata a Debrecen ellen Fotó: Csáky Balázs
Jégkorongképzésükbe 4–5 éves kortól várják azoknak a fiúknak és lányoknak a jelentkezését, akik
rendszeresen, versenyszerűen szeretnék űzni a
sportágat. Céljuk, hogy a tehetséges gyermekek felkarolása mellett teret adjanak azoknak is, akik esetleg nem annyira ügyesek, vagy későn, 10–12 évesen

Hokisuli-korisuli edzés Fotó: Csáky Balázs
gondolnak arra, hogy megismerkedjenek a jéghokival. A sportolás mellett a hozzájuk járó gyermekek jó tanulmányi eredménye legalább olyan
fontos számukra, ahogyan az is, hogy egészséges,
talpraesett felnőtt embereket neveljenek. Felnőtt
csapatok, társaságok, egyesületek megkeresését is
örömmel veszik, akiknek kis- és nagyjégpálya bérlési lehetőséget biztosítanak.
A jégkorong mellett Óbuda-Békásmegyer lakosságának számos további lehetősége van jeges sportok
űzésére az év mind a tizenkét hónapjában üzemelő
jégcsarnokukban. Hétvégenként közönségkorcsolyázást rendeznek, míg a 4–12 éveseknek minden
csütörtökön (18:10–19:00) és szombaton (10:00–10:50)
korcsolya- és jégkorongoktatást (Kori/Hokisuli)
tartanak, de előre egyeztetett időpontban egyéni korcsolyaoktatásra szintén van lehetőség. Az
egyesület a korcsolyázás népszerűsítése érdekében
családi nyílt napokat szervez, valamint a korcsolyázást, jégkorongot kedvelő cégeknek, társaságoknak – igény szerint oktatással egybekötött – jeges
csapatépítést vagy rendezvényeket is vállal.
Az eddig elhangzottak tükrében nem tűnik túlzónak a klubvezetés azon szándéka, hogy az elkövetkezendő években a jégpályákban nem bővelkedő
Észak-budai térség jeges centrumává váljanak, ahová sok szeretettel várják a jeges sportok jelenlegi és
jövőbeni szerelmeseit.

RORBACHER ISTVÁN
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Ga l góczi Ta m ás: T él en is a Pil isben

A város szürkesége, a rövid nappalok és a gyakran mostoha időjárás miatt a fagyos hónapok során
jóval kevesebb időt töltünk szabad levegőn, mint
más évszakokban. Pedig a téli erdő varázslatos
hangulata a testet és a lelket egyaránt újratölti, kiszabadít a hétköznapok monoton sodrásából, nem
mellesleg nagyszerű alkalom, hogy barátainkat,
családtagjainkat egy remek kikapcsolódásra invitáljuk. Így voltunk ezzel mi is. Ezúttal a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontját, a 756 méter
magas Pilis-tetőt szemeltük ki.
A hét közepén a csapadék az alacsonyabb térszíneken még eső formájában hullott, de a környék magasabban elhelyezett webkameráinak
felvételei, a hétvégére visszahűlő és tisztuló időjárást előrejelző modellek bizakodással töltöttek
el. Vasárnapról lévén szó, nem terveztünk korai
indulást. Reggel kilenc előtt pár perccel gyülekeztünk a Szentlélek téren, hogy aztán Pomázig HÉVvel, majd onnan a Dobogó-kő felé tartó busszal a
Két-bükkfa-nyeregig eljussunk. A járatról leszállva a Pilisszentlélek és Esztergom felé vezető elágazásnál kezdtük meg utunkat. A mínuszoknak hála
sármentes környezet, néhány centis friss hóréteg
és szikrázó napsütés fogadott. Bejött, amire számítottunk. Irány a csúcs!
A műút helyett a zöld kereszt jelzést választottuk, ami a Kis- és a Nagy-Szoplák csúcsokat
északról, majd a Nagy-Bodzás-hegyet nyugat felől megkerülve tekereg, majd fordul délnek, és
vált át zöld sávba. Utóbbi két magaslat közötti

nyeregben több ösvény találkozik, és egy ágakból
és vesszőfonatból összeállított kereszt is áll az út
mellett. A térképre pillantva érdekes földrajzi elnevezésre találunk. A hely a Simon halála nevet
viseli, amivel kapcsolatban számos teória létezik.
Egyesek szerint a Gertrudis királynő – II. András
királyunk felesége – halála miatt felelősségre vont
Simon bánt büntetésből itt vetették le a mélybe
egy közeli szikláról. Egy másik történet arról szól,
hogy a mohácsi vészt követően a török hordák által felperzselt Dunántúlon portyázó csapatok a pálosok Szent Keresztről elnevezett kolostorát a mai
Klastrompusztán feldúlták, a szerzeteseket legyilkolták. A monda szerint egy Simon nevű papnak
azonban sikerült elmenekülnie, de néhány napon
belül mégis nyomára leltek egy közeli barlangban,
és a kolostor kincseit követelték rajta. Végül az ő
életét sem kímélték, és egy szikláról letaszítva lelte halálát. Egy harmadik elmélet egy, a közelben
élő, Simon névre keresztelt remetéről szól, aki jótettei miatt különösen nagy tiszteletnek örvendett
a környék lakóinak körében. Mivel végzete is itt
érte utol, a helyiek ide temették. Hogy melyik történet lehet igaz, az valószínűleg sosem derül ki, de
az tény, hogy a környék gazdag történelme mellett
számos barlangot és meredek sziklafalat rejt. Ezek
közül a Csévi-szirtek és annak járatrendszerei a
leghíresebbek. A Klastrompuszta felett húzódó
sziklás hegyoldalban 51 barlangbejárat található, melyek közül hét az Ariadne-barlangrendszer
szövevényes járataiba vezet, amely az eddig feltárt

fotók: hernád géza

1730 méteres hosszával és 204 méteres vertikális
kiterjedésével hazánk harmadik leghosszabb és
negyedik legmélyebb barlangjának számít.
Az elágazást elhagyva, továbbra is a zöld jelzést követve, a szintvonalakkal párhuzamosan
folytattuk kényelmes utunkat. A lombjukat vesztett fák pazar kilátást engedtek Piliscsév és a Dorogi-medence irányába. A völgyekben megbújó
települések sűrű felhőpaplan alá rejtőztek előlünk, de ez cseppet sem zavart minket a fehérbe
öltözött erdő és az ágak között lecsorgó napfény
ölelésében. Rövidesen egy tisztáshoz érkeztünk,
ahonnan már tábla is jelezte a csúcshoz vezető
zöld háromszög jelzésű ösvényt. Az utolsó méte-

rek kaptatója némileg leizzasztotta a társaságot,
de annál jobban esett a tetőszintre érve, egy padra
lerogyva az elemózsia elfogyasztása.
A csúcsrégióban létesült a Magyar Néphadsereg 11/2-es légvédelmi rakétabázisa. Sokáig szigorúan őrzött lezárt katonai terület volt, melyet csak
1996-ban számoltak föl. Mozdítható részeit mára
teljes egészében elhordták, csupán a hatalmas rakétaszállító teherautók betonbunkerei és a korábban itt állt épületek betonalapjai emlékeztetnek az
egykori harcállás kiemelt stratégiai jelentőségére.
A nyolcvanas évek elején létesült bázis területe azonban már a második világháború idején is
komoly harcászati jelentőséggel bírt. Amikor a
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szovjet haderő körülzárta a fővárost, a Budapest
– Pomáz – Pilisszentkereszt – Esztergom főút volt
utoljára nyitva. Ennek biztosítására egy igen jól
megerősített támpontot alakítottak ki itt a németek, a környékbeli erdőt pedig elaknásították. Mivel a hegytetőre vezető út is védve volt, az orosz
csapatok Pilisszentkereszt és Pilisszántó felől támadtak, és elfoglalták a területet. Ennek bizonysága a Pilisszentkereszten tömegsírba hantolt több
száz szovjet katona, akik közül máig igen keveset
sikerült azonosítani, jellemzően a vörös hadsereg
akkori „precíz” nyilvántartására. A hegyet aztán a
háború után apránként aknamentesítették.
A másik betonépítmény a 2014-ben kilátóvá
alakított geodéziai mérőtorony, amit az átépítést
követően az egyetlen magyar alapítású, máig létező férfi szerzetesrend megalapítójáról, Boldog
Özsébről neveztek el. Az eredeti betonhenger köré
épített csigalépcső a 13 méter magas kilátószintre
vezet föl. Az egyes szinteken információs táblák
mesélnek a pálos szerzetesrend kalandos történetéről és a névadó kanonok egyedülálló életútjáról. A kilátó falát függőleges fatartók alkotják,
amelyek egységes homlokzatot képeznek. Ennek
köszönhetően a felfelé igyekvők előtt fokozatosan
„nyílik meg” a Pilis-tető körül elterülő táj: egymás
után pillanthatjuk meg a Vörösvári-medencét, a
Budai-hegységet, az északkeletre elterülő Visegrádi-hegység vízfolyásokkal felszabdalt hegyoldalait, illetve a Pilishez tartozó Hosszú-hegy és a
Kevélyek gerincét. Lenyűgöző a látvány, de nincs
idő sokáig nézelődni, ha még világosban lakott területre akarunk érni.
Némi bámészkodás után északnyugati irányban hagytuk el az egykor volt katonai területet,
utolsó pillantásokat vetve a grandiózus építményekre. Továbbra is a zöld háromszög jelzést követtük, ami széles dózerúton vezet egyenletesen
lefelé. Nagyjából negyed órás sétát követően nyiladék tátongott keleti irányban. Turistajelzésnek
nyoma sincs, de az út végi tisztást megpillantva
tudtuk, hogy jó helyen járunk. Az erdészeti gépek
nyomvályúi között egyensúlyozva igyekeztünk
eljutni a rétig, amelynek szélén jól megépített magasles is jelzi, hogy itt bizony vadgazdálkodás folyik. A friss hóban mi is őzek, szarvasok és vaddisznók nyomait véltük felfedezni, de az itt lakók
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M A H A R A JA – EGY FA L AT INDI A
S z i k h z a m at o k a B é c s i ú t o n

Bár a főváros harmadik kerülete mindig is híres volt ínyenc vendéglátóhelyeiről, az valahogy nem vált köztudomásúvá, hogy
az ország első indiai étterme is itt nyílt a kilencvenes években. Az Amfiteátrum mögött működő Maharaja étterem azóta is
töretlenül üzemel nepáli szakácsaival, sőt azóta nemzetközi étteremlánccá vált az óbudai gyökerű kulináris vállalkozás.

megjelenéséig valószínűleg szürkületig várnunk
kellett volna. Északkeleti irányban hagytuk el az
irtást, ahol már kitaposott ösvény is felfedezhető
a közeli fák fölé magasodó sziklagerinc irányában.
Az impozáns látványt nyújtó mészkőalakzat két
boltíve egykoron szintén barlangjárat része lehetett, de a külső erők romboló munkája már lepusztította a környezetüket. A nagyobbik diadalív fölött egy 1929-ben kihelyezett tábla őrzi a valaha élt
leghíresebb hegymászónk, Zsigmondy Emil (1861–
1885) halhatatlan emlékét. Az igen fiatalon, mindössze 24 évesen egy kötélszakadás miatt elhunyt
magyar származású alpinista száznál is több 3000
méter feletti csúcsot hódított meg – sokat elsőként.
Emlékét számos róla elnevezett földrajzi hely őrzi,
mint például a zillertali Zsigmondy-csúcs (3085
m), az új-zélandi Zsigmondy-gleccser vagy a Dolomitokban található Zsigmondy Hütte. Az orvosi
diplomát is szerző kiváló sportember több könyvet
is írt, amelyek közül a három nyelven is megjelent,
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11 kiadást megérő Az Alpok veszélyei mai napig
hasznos hegymászó szakirodalom.
A Vaskapu-sziklát elhagyva az előttünk álló
rövid, de meredek ereszkedés sem volt éppen veszélytelen a havas, csúszós, köves terepen. Óvatosan, minden lépést gondosan megfontolva haladtunk a völgytalp irányába, majd azon lefelé, hogy
aztán a zöld jelzésre rátalálva és jobbra fordulva
elinduljunk a fák között már jól kivehető túránk
végállomására, Pilisszentkeresztre. A zárt erdőből
nyílt terepre érve némi sárral is meggyűlt a bajunk, így a legközelebbi kemény borítású útszakasz felé vettük az irányt. A futballpályát elhagyva a Forrás utcán értük el a község főutcáját, hogy
a helyiek tanácsára a Kislugas Vendéglőben csillapítsuk éhségünket a szlovák konyha jellegzetes
ételkülönlegességeivel. Az étvágyunkkal nem
akadt gond, mint ahogy a felszolgált fogásokkal
sem. Gyönyörű napot zártunk megint, ezúttal sem
tört meg az eddigi sikersorozat.

szénnel fűtött tandoor kemence fotók: szász marcell

Bandukolok a Bécsi úton. Már látszik az Óbudai
Egyetem épülete, kerülgetem a kukákat, elhagyom
a klasszikusan magyaros, piros-fehér kockás terítőjű Kerék vendéglőt… Valami furcsa. Igen, az illatok
– amit szimatolok, az nem a rántott hús rósejbnivel,
pörkölt vagy valami ilyesmi. Aztán kapcsolok: ez
a picit édeskés, fanyar, enyhén csípős párafelhő az
én eredeti célomat, Magyarország első indiai éttermét, a Maharaja közelségét jelzi. Odaérek. Félig az
utcára nyitott „konyhaajtó” tüllfüggönnyel, aztán a
ping-pong asztalnál alig nagyobb üvegfal, mögötte
a terített asztalok és a szemben lévő, keleti motívumokkal díszített fal, rojtos lámpák, a kirakatban két
népviseletbe öltöztetett bábú – az uralkodó szín a
piros. Délelőtt 11 óra van, még néptelen a szobányi
étterem. Itt vár a tulajdonos, Kulvinder Singh Jham.
Rémült tekintetemre előhúzza névjegyét (Maharaja
– Grandeur of Indian Richness), de segít:
– A szakmában rövidítik, egyszerűen Kuki a nevem.
Alig két perce ismerem, nem elemezzük a magyar
becenevek sajátosságait, egyébként is már mondja
üzlete történetét:
– A ’90-es években politológiát és újságírást tanultam
Ausztriában. Amikor meg nem tanultam, szerelmes
lettem egy magyar lányba, megismertem a szüleit is,

és elég gyakran jöttünk „haza”, Budapestre. Egy kicsit
meglepett, és sajnáltam is, hogy a magyar fővárosban,
sőt az egész országban nincs egyetlen indiai étterem.
Megtudom, hogy otthon, a szikh világban Kuki úr
csak a családban főzőcskézett – szülőktől és a nagymamájától tanulta a szakmát, de úgy látszik, került
a gének közé nem kevés vállalkozó kedv is. Miért ne
próbálkozzunk egy európaiak számára mindenképpen egzotikus étellel, illetve étteremmel? – merült fel
bennük a kérdés.
– Lassan 25 évesek leszünk, de sose fogom elfelejteni a nyitás körüli napokat. A patikáig (ez kb. 25 méter – leléptem) álltak sorba az érdeklődő és indiaira
éhes óbudaiak. Sokkolt a tömeg… Igaz, kicsivel indítottunk, 6–7 asztal fér ide, és itt a Bécsi úton ennél
is maradtunk, de a többi éttermünk már nagyobb.
Mert azóta Budapesten még két, Szentendrén és
Ljubjanában egy-egy Maharaja öcsikét nyitottunk
– sorolja büszkén.
Ezek szerint az indiai étterem-műfajban, némi túlzással, már-már hálózatot üzemeltet. De azért volt
és nyilván van is itt jócskán munka – vetem közbe.
– Kezdetben, az első hónapokban még a szüleim is itt
laktak – elég szűkösen voltunk, ami csak azért nem
volt túlságosan zavaró, mert hajnaltól éjfélig az üzlet-

suvash pun (nepál) és pawan singh (india)
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tel foglalkoztunk. Reggel négytől kezdte ki-ki a maga
munkáját (beszerzés, főzési előkészületek), és tényleg
nem kerültünk éjfélig ágyba. Akkoriban még én főztem, a feleségem, aki egyébként ezt a helyiséget találta, tartotta a frontot az étteremben. Csak csendben
mondom: minden elfogyott, amit főztem. Aztán az
első hónapok után megjött két nepáli szakács, és az ő
ételeik is hasonlóan sikeresek voltak. Ez a felállás azóta is, most is nepáliak a séfek, de minden mást, ami
nem szakácskodás, azt az itteniek végeznek. Az indulásra visszatérve, egy idő után a sorbanállás elmúlt,
a hűséges törzsvendégekké váló ínyencek számára
a Maharaja a mindennapok része lett. A megnyitón
amúgy itt volt Tarlós úr, akkor a kerület polgármestereként – de nemcsak neki tetszett.
– De hát végtére is mitől különleges, illetve mi jellemzi az önök nemzetének konyháját? – kíváncsiskodom tovább. – Az indiai ételek és fűszerek egészségesek, és ez nem plakátszöveg. A szokásos, étrend
okozta bajok forrása nálunk nem az étel, sőt… A fűszerek nagy része pedig kimondottan jótékonyan
hat például a vérnyomásra, az erekre vagy az emésztésre. A receptek változatossága és gazdagsága is az
indiai konyha jellemzője. Ne haragudjon, nézzük
például a maguk egyik kedvencét, a krumplit. Jó, a
paprikás krumpli remek találmány, de amúgy: vagy
megfőzik vagy megsütik olajban. Mi összetettebb
megoldásokkal dolgozunk – már menet közben „kezeljük” mondjuk a burgonyát fűszerekkel: hagyma,
fokhagyma, paradicsom és a keverékek. Ezek már
komplett kaják, nem is kell melléjük hús. Egyébként
a nagyon változatosan készíthető, sokféle lencse is
megállja a helyét magában – annyi benne a protein,
hogy sok hús megirigyelhetné.
– Állítólag az itteni, egyáltalán az európai kínai
ételek alig emlékeztetnek az ottani, eredeti ízekre.
Önök is igazítanak valamennyit az eredetin, hogy
minél jobban illeszkedjen a nálunk megszokotthoz?
– kérdezem szigorúan az egykori újságírót.
– Nem, mi itt is ugyanúgy sütünk-főzünk, mint
otthon – nyugtat meg. – Talán annyi a különbség,
hogy a nepáliak kevesebb curryt használnak, Tibetben és Bhutánban meg kicsit erősebb a kínai hatás.
– Olvasom a bejegyzéseket, hogy sokat kell várni,
mire kihozzák a rendelést – folytatom az oknyomozást, de megnyugtató választ kapok erre a problémára is. – Mindig szólunk a vendégeknek, hogy az

átlagosnál hosszabb várakozási időre számítsanak
– 25–30 perc alá nem nagyon tudunk menni. Mi
minden ételt akkor kezdünk el, amikor megrendelik. Nálunk nincsen készen több liter gulyás vagy
pörkölt, amit csak ki kell merni… Ha tetszik, ez is
specialitás. No és az alapanyag: 1995-ben még nem
nagyon volt, különösen nagyobb mennyiségben borsó, karfiol, vagy például a tejfölt, a joghurtot a kis poharakból kellett kiöntözni – ez most már nem gond.
De a 36 féle lencse egy részét még Bécsből hozatjuk.
(Kérésemre a főnök lebetűz egy-két lencsefajtát:
urad, moonk, arhar – lehet próbálkozni). És akkor
még a fűszerkeverékekről szót sem ejtettünk.
– Ezek a masalák – fitogtatom felkészültségemet. –
Úgy van, bólint a mester. – A legegyszerűbb őrölt
keverékek a gram masalák, a csípős masalákat és
a curryporokat inkább csak a déli országrészben
használják. De jöjjön, nézzen be a konyhába! Látja, kinyitottunk, és már jöttek vendégek, úgyhogy
élesben dolgoznak a fiúk.
Belépünk a csapóajtón – hát nem egy táncterembe
érkezünk. A helykihasználás viszont vagy épp ezért
bravúros: sokrózsás tűzhelyek, jégszekrények, feldolgozóasztal, a polcokon rengeteg üvegben – gondolom – porok, keverékek, fűszerspecialitások és
az egyik sarokban majdnem embermagasságú, méteres átmérőjű henger. (Gyerekkoromban hasonló
volt a fürdőszobakályhánk. Alul, a tűztérben fával
begyújtottunk, és a tűz felmelegítette a fölötte lévő
tartály vizét.)
– Ebben készülnek a tandoori ételek – nyitja fel a
tetőt vendéglátóm, hogy belekukkanthassak. Szin-
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te leolvad a szemüvegem a forróságtól. Legalul ott
vannak a gázrózsák égői, egy fiatalember mellettem
hajol be, és valami lepényszerűséget a henger falára
csap sülni. A másik nepáli szakács két-három, legalább méteres nyársat akaszt be lógni, rajtuk, mint
a sasliknál, többféle fűszerezett zöldség, húsdarabkák és számomra
ismeretlen
egyebek.
Aztán az egészre vis�szacsukják a tetőt.
– A tandoori csirke… –
kezdi Kuki úr, de nem
bírok magammal, udvariatlanul közbevágok:
na, végre, most megtudom, hogy az egyetlen indiai étel, amit
hallomásból
ismerek,
a tandoori csirke miféle, honnan származik.
Olyasminek képzelem,
mint a kínaiak pekingi
kacsáját. Egyáltalán, hol
van ez a Tandoor?
– A megszólított csak
ennyit mond: itt előttünk. A tandoor nem
egy város vagy falu, hanem ennek az óriási kemencének a neve.
Egy világ omlik össze bennem. Szóval a csirkét-lepényt-mindenfélét sütő-főző kuktáról képzeltem,
hogy helyi specialitás, pedig csak egy nagyra nőtt
fazék neve. De legalább a világhírű étek nevét
„tandoorban sült csirkére” magyaríthatták volna…
A megrázkódtatást azért kiheverem, megtudom
még, hogy a szerszámot Perzsiából „importálták”,
majd Kuki úr ebédmeghívására mondok igent:
őszintén bevallom, ha már itt vagyok, valami specialitásra lennék kíváncsi, például arra, amit ő kér. Vis�szaülünk az asztalhoz, megszólal a telefonja. Akarva-akaratlanul hallom az innenső oldalt – angolul.
– Ma háromkor? Nem, ez sajnos nem megy ma…
megbeszélésem van egykor és háromkor is…
mondja meg a nagykövet úrnak, sajnálom… jó, este,
megbeszélünk valami közelebbi időpontot…
– Milyen a kapcsolat a hazájával, honfitársaival?
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– Most éppen remek. Tizenkét nagykövetet éltem át
eddig – sokat segítettek, és én is igyekeztem. Tudja,
az indiaiak nem gasztronómiai kalandvágyukról híresek, ők itt is a hazai ízeket keresik. De ez a „hazai”
szó már érdekes a fejemben – itt élek Magyarországon, úgyhogy én is magyar
vagyok. A nyitott, vidám
magyarok gondjai és örömei
kicsit az enyémek is. Most
például azon szenvedünk,
hogy átalakítjuk az egyik
üzletünket, de nagyon nehéz mesterembert találni:
kőművest, burkolót. De látta
az ajtónkon is a kiírást: „Mosogatót felveszünk.” A papír
egyhónapos.
Hozzák az ebédet. Közben
kicsit körülnézek. Különleges díszítések, kerámiakép
szőtt anyagon, elefántok
nagy mennyiségben, az indiai hétköznapok jelenetei, a
fő helyen egy fiatal harcos: az
egyik istenük. Kis táblácskát
olvasok el az asztalon: „Ha
nálunk étkezel, azzal hozzájárulsz, hogy immár egy
éve, kéthetente 120 adag ételt
adományozzunk a rászorulóknak. Köszönjük, hogy
segíthetünk a Vasárnapi Merőkanál Szentendre ételosztásban”. Kuki úr az asztalon igazgatja az ételeket,
közben a táblára pillantva magyarázza nekem, hogy az
indiai emberek sajátja, nemzeti tulajdonsága a segítés
másokon – valamilyen formában. Ők ezt találták ki.
A biztatásra, hogy kóstoljak, a széttépett lepény első
darabkáját a piros szószba mártom (Chicken Tikka
Masala). Finoman csípősek a kétszer sütött csirkedarabkák. Aztán a másik, főzelékszerű fogást (Fekete lencse punjabi módra) kóstolom – teljesen ismeretlen ízek,
még a lencsére se nagyon ismerek rá.
Az étterem neve tehát Maharaja – szanszkritből fordítva „király”. Ízelítő abból a világból, ahonnan indiai vendégeink vendéglátónak áttelepedtek és ízelítő
ételeikből. Mai kifejezéssel: nagyon király az egész.

RÉKAI GÁBOR
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Aljechin első lépései a csúcs felé
Nem a legjobb időben, 1918-ban nyitott meg a
Gellért Szálló: a nagy háború végén sok mindennel
foglalkoztak az európaiak, de turizmussal, más
országokba látogatással pont nem. Egészen 1921ig kellett várni, amíg az első igazán jó évet zárta
a szálloda, és nemcsak azért, mert ekkor adták át
a hullámfürdőt, hanem komoly rendezvényszervezésbe is kezdtek: konferenciák, kongresszusok
adták egymásnak át a helyet. Ebbe a sorba illeszkedett az 1921. szeptemberi nemzetközi sakkverseny.
A szakírók ugyan fanyalogtak, hogy messze nem
olyan erős a mezőny, mint az 1896-os versenyen, de
a közönség már nem emlékszik a múlt századra, és
ha megnézzük ezt a „gyenge” társaságot, kiderül,
hogy a szakírók nem értik a szakmájukat.
A húszas évek top 5 játékosából kettő eljött:
Alekszandr Aljechin már a háború előtt is komoly
játékerőt képviselt, de igazából pont ez az év, 1921
rakta fel a sakktérképre, annak is a tetejére, valamint
Jefim Bogoljubov, az Aljechinnél négy évvel idősebb
hol orosz, hol német, ez időben éppen németországi orosz identitású sakkozó. Az 1914-es mannheimi
tornáról a háború kitörésekor Aljechinnel közösen internálták őket Tribergbe, csak amíg Aljechin,
ahogy tudott, lelépett onnan, addig Bogoljubov beleszeretett a helyi iskola tanárnőjébe, és kisebb-nagyobb megszakításokkal élete végéig ott maradt.
A középmezőnyt olyan fiatalok képviselték, akik az
évtized második felére meghatározó játékosokká

nötték ki magukat: a holland Max Euwe, aki később
világbajnok is lesz, az osztrák Ernst Grünfeld, akinek a nevét a róla elnevezett védelem miatt minden
sakkozó ismeri és a német megnyitás-specialista,
Friedrich Saemisch. A magyarok szintén fiatalokat
indítottak, hiszen Maróczy Géza, a kor legnagyobb
magyar sakkozója – ahogyan erről a korabeli sajtó
taktikusan hallgatott – a Tanácsköztársaságban vállalt szerepe miatt jobbnak látta európai, majd amerikai körutazásba kezdeni, és csak 1927-ben tért haza.
De ezek a fiatalok sem voltak akárkik, Vajda Árpád
és Steiner Endre is az 1927-es és az 1928-as sakkolimpián győztes magyar csapat tagjává erősödnek majd.
A verseny kezdete előtt egy nappal lemondta a részvételt Réti Richárd, a csehszlovákiai nagymester, a
helyére beugró Boris Kostic váltig állította, hogy ő
csak véletlenül van Budapesten, őt csak berántották.
De ha már így esett, a hét nyelven, köztük magyarul
is folyékonyan beszélő, szerb, most éppen amerikai,
később jugoszláv zászló alatt játszó Kostic egészen a
bronzéremig duzzogja magát.
A szálloda hathatós noszogatására a lapok
sokszor és terjedelmesen számoltak be a versenyről. Mindenképpen rá szerették volna venni az úri
közönséget, hogy látogasson el a mérkőzéseket
megnézni, ezért különféle cseleket eszeltek ki. Az
Est például úgy írta le a versenyzőket, mintha a
legényvásár portékáit kellene feldicsérni: „Selyem
divatzsebkendő lila hetykesége villan meg a beáradó napban: megérkezett Aljechin, a sakkverseny
favoritja. Pár másodperc, s minden tábla előtt ott

Bxh7 Bxh7 28. Hxe6 és sötét választhat, hogy két futó
fogja kergetni a bástyáját, vagy ledarálják a gyalogjait.)
26. g4 (De világosnak más terve van, vagy nem látta
a Hxe6 erejét. Hát persze, hogy nem látta, haha!) 26...
fxg4 27. Fxg4 Fxg4 28. Bxg4 Bf5 29. Hxh7 Vxh7 (Ha
ehelyett leüti világos vezérét, 29... Vxh4, akkor tovább
tarthatott volna a parti.)

Alekszandr Aljechin A kép forrása: learningchess.net
gellért szálló nemzetközi sakkverseny, 1921 a kép forrása: vasárnapi újság

görnyednek az ellenfelek. Az egyik asztal közönsége közt hölgyfejek mosolyognak. Talán véletlen,
de csakugyan ennél a táblánál mérkőznek a legcsinosabb mesterek: a tenorista-fürtözetű Kostics s a
lányosan hamvas képű Euwe. Ámbár a gladiátor
mellkasú Bogoljubow is számot tarthat a hölgyek
külön szépségdíjára.”
Az Ujság mást eszelt ki, ők lóversenyként mutatták be az eseményt. Fogadási lázról, bookmakerről,
oddsokról írtak, sőt, konkrét fogadási tippeket is
megosztottak a nyájas olvasóval, abban a reményben, hogy ezután rohan a versenyre szelvényeket
lobogtatni.
A Magyarország című lap sznobériában utazott:
„A nemzetközi mesterverseny negyedik napján a
versenyteremben szorongó közönség soraiban politikai és társadalmi életünk nem egy kitűnőségét láttuk, akikről nem is sejtettük, hogy szabad óráikban
a sakkozás nemes tudományának hódolnak. Egy
dél-amerikai körútjáról visszatért, ismert nevű sakk-
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barát két darab 50–50 pezetás (a mi pénzünkben
5300 korona) díjat tűzött ki a verseny legszebb és legkorrektebb játszmájára.” Pár évvel vagyunk csak a
háború után, nem csodálkozhatunk (na jó, egy kicsit
mégis), hogy egy volt haditudósító tájékoztat minket
a verseny állásáról: „Az északi fronton ugylátszik rövid tusa után felgöngyölítették a hadállást.”
A versenymeccsek után, a közönség szórakoztatására szimultánokat szerveztek, illetve olyan
bemutató mérkőzéseket is tartottak, amelyekre már
nem vonatkozott a szigorú csendszabály, így már
nem csak a két háború közti sakkesemények elmaradhatatlan figurája, a süketnéma Gasché bácsi zajonghatott kedvére. A bemutató játszmák leglátványosabb formája a vaksakk: a játékosok nem nézik
a táblát, csak bemondják a lépést, és meghallgatják,
hogy az ellenfél mit lépett. Egy ilyen alkalmat ragadott meg Vajda Árpád, aki egyébként a versenyen
közepesen teljesített, de egy vaksakk partiban elkapta magát a nagy Aljechint.

Vajda Árpád – Alekszandr Aljechin
Vaksakk
Spanyol megnyitás (C61)
Budapest, 1921
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hd4 4. Hxd4 exd4
5. O-O (Ezért szeretjük a spanyol megnyitást, már az
elején nyíltsisakos küzdelem alakul ki, potyognak a bábuk. Aljechin úgy gondolta, hogy egy vaksakk partiban
inkább meglepőt kell lépni, mint kiszámíthatóan jót: a
következő huszárlépés ideiglenesen bezárja teljesen az
állását.) 5... He7 6. Fe2 (Vajda felveszi a kesztyűt: ő is
tud passzívat lépni.) 6... d5 7. d3 g6 8. f4 Fg7 9. Hd2 f5
10. e5 Fe6 11. Hf3 c5 12. Hg5 Vd7 13. b4 cxb4 14. Fb2
Hc6 15. Hf3 Ff8 16. Ve1 Fc5 17. Vf2 Vc7 18. Kh1 a5
19. Hg5 Vd7 20. Vh4 O-O (Sötét sáncával tisztázódtak
a szerepek, világos a királyszárnyon próbál áttörni, míg
sötét a vezérszárnyon tuszkolja a gyalogjait.) 21. Bg1
a4 22. Baf1 a3 23. Fc1 b5 24. Bf3 Ba7 25. Bh3 Ve7
(Ehelyett biztos mást lép, ha látja is az állást. Hozni
kellett volna a védekezésbe a futót, pl. 25. Fb6 későbbi d8 tervekkel. Így most fenyeget. 26. Vxh7 Vxh7 27.

(Adjuk meg Vajdának a tiszteletet, és nemcsak azért,
mert rendőrfogalmazóként dolgozott: ha nézzük a táblát,
akkor sem egyszerű megtalálni a nyerő lépést, pláne, ha
csak elképzeljük.)
30. Bxg6+ (Sötét előtt két út áll, mindkettő a pusztulásba vezet, ezért adta fel Aljechin. Ha vezérrel üt:
30... Vxg6 31. Vh8+ Kf7 32. Bh7+ Vxh7 33. Vxh7 + Ke6
34. Vg6+ után világos vezére uralja a táblát. Ha királ�lyal ellép: 30... Kf8 31. Vg4 Vf7 32. Bh8+ Ke7 33. Bg7,
utána már a matt elől kell menekülni sötétnek, tisztek
potyogtatásával.)
1–0
És a médiakampány működött, valóban folyamatosan teltház előtt zajlott a verseny. Aljechin
végül, ahogy ebben az évben szinte mindenütt,
veretlenül győzött. Elméleti szempontból is hozott újdonságot a bajnokság, a 9. fordulóban
Aljechin egészen újfajta védelmet mutatott be
Steiner Endre ellen, akit annyira meglepett sötét
látszólagos bénázása, hogy nem találta „asztalnál” a jó válaszokat, és kikapott. Ezt a megnyitást később Aljechin-védelemnek nevezték el,

131
játssz!

és hamarosan komoly népszerűségre tett szert,
hiszen illeszkedett az akkor divatos hipermodern eszmék világába.
Kihasználva, hogy a sakk ismét divatba jött,
1921 novemberében újra, immár sikeresen megalakították a Magyar Sakkszövetséget, még éppen
időben ahhoz, hogy 1924-ben alapító tagja legyen
a tizenöt ország sakkszövetsége által létrehozott
Nemzetközi Sakkszövetségnek (Fédération Internationale des Échecs – FIDE).
Max Euwe – Friedrich Saemisch
Budapest, 1921
Benoni védelem (A56)
1. d4 Hf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. Hc3 g6 5. e4 Fg7 6. f4
O-O 7. Hf3 Hbd7 (Az rendben, hogy élénken él az első
világháború emléke a fejekben, de ha sötét 7... e6 lépéssel
felszakítja világos gyalogszerkezetét, akkor nem alakult
volna ki az állóháború. Az első 22 lépéspárban nem volt
ütés!) 8. Fe2 Vc7 9. O-O a6 10. h3 b6 11. Vd3 Fb7 12.
Fe3 Bad8 13. Bad1 Kh8 14. g4 Fc8 15. Ff2 Hg8 16.
Fg3 Bde8 17. Bd2 Va7 18. Kh2 f6 19. Fd1 Hh6 20. Fa4
Bd8 21. Be1 Hf7 22. Bde2 g5 23. fxg5 Hde5 24. Fxe5
Hxe5 25. Hxe5 dxe5 26. Ve3 fxg5 27. Vxg5 Bf4 28.
Bg2 Bd6 29. He2 Bg6 30. Vh5 (Sötét úgy dönt, hogy
vége a passzivitásnak; ha csendben csordogálna tovább
a parti, akkor világos érvényesítené kedvezőbb gyalogszerkezetét és gyalogelőnyét, inkább robbant: lenyeri a
vezért! De milyen áron?)
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30...Fxg4 31. hxg4 Bh6 32. Hxf4 exf4 33. Vxh6 Fxh6
(Eldugott vezér a centrumgyalogok mögé felsorakozó bástyák ellen. Saemisch pár hónapja egy bécsi tornán sötéttel legyőzte Euwe mestert, talán abban reménykedhetett,
hogy emlékezni fog rá, hogy ki a jobb.) 34. g5 Fg7 35.
e5 (És igen, elszúrta! Bármennyire látványos a centrumgyalogok nyomulása, pont annyit ér, mint a lövészárokból
kiugráló gyalogroham: csak lélektanilag hatásos. Az oldalszárnyi ellencsapás, 35... b5! kiegyenlíti a gyalogokat,
és újra játékba hozza a vezért. Például 36. cxb5 f3 37. Bd2
axb5 38. Fc2 Va5 39. Bdd1 Vxa2 40.d6 Vc4 után már
sötét áll kedvezőbben.) 37... f3 (Sötét elkapkodta, valóban
megijedt a rohamozó gyalogoktól, akik most már tényleg
félelmetesek.) 36. Bd2 Vb8 37. d6 exd6 38. e6 Vf8 39.
e7 (És vége. Ezt a gyalogot már nem tudja megállítani.
Saemisch belekapaszkodik a bajban lévő sakkozók utolsó
szalmaszálába: adjunk sakkot, hátha örökösen tudunk
adni.) 39...Vf4+ 40. Kg1 Vg4+ 41. Kf2 Vh4+ 42. Kxf3
Vh3+ 43. Ke4 Ve6+ 44. Kd3 Vf5+ 45. Be4 Vf3+ 46. Be3
Vf5+ 47. Ke2 Vg4+ 48. Kf1 (Sötét belátta, hogy hamarosan elfogynak a sakkok, feladta.)
1–0

Laci bácsi világsztárokkal parolázik
1927 júniusában Aljechin újra Budapestre érkezett, tehát a Gellért Szállóban éjszakázott. Azt
megírta a szervezőknek, hogy melyik nap jön, de
azt elfelejtette pontosítani, hogy melyik vonattal,
így az egész Magyar Sakkszövetség egy napon keresztül a budapesti pályaudvarokon kereste-várta Aljechint, aki ráadásul levágta angolbajszát,
amiről 1921-ben áradoztak a lapok, így nehezebben találtak rá a kétségbeesett sakkozók. Csak
rövid időre maradt Pesten, mert igazából Kecskemétre utazott, a város első (és azóta is egyetlen)
komoly nemzetközi sakkversenyére. Tömegek
voltak kíváncsiak a rendezvényre, hiszen eddig
csak könyvekből és újságokból ismerhettek olyan
sakkozókat, mint a lett-dán Aron Nimzovitschot,
a hipermodern iskola nagy alakját, vagy a lengyel-francia Savielly Tartakowert, akinek többek
között a legjobb sakkaforizmákat köszönhetjük.
De Ernst Grünfeld és Dawid Przepiorka is színesítette a mezőnyt, akárcsak a magyarok közül
Asztalos Lajos, Vajda Árpád és Steiner Lajos.

Alekszandr Aljechin – Savielly Tartakower
Kecskemét, 1927
Caro-Kann védelem (B15)

A kép forrása: http://ajedrezalacarta.blogspot.hu

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Hc3 dxe4 4. Hxe4 Hf6 5. Hg3
e5 6. Hf3 exd4 7. Hxd4 Fc5 (Erre a megnyitásra jellemző módon a centrum kiürült, a következő lépések
során ezt kihasználva mindketten kötéseket alakítottak
ki.) 8. Ve2+ Fe7 9. Fe3 c5 10. Hdf5 O-O 11. Vc4 Be8
12. Fd3 b6 13. O-O-O Fa6 (Milyen jól tette világos,
hogy kivárt a sáncolással! Sötét elkövette azt a hibát,
hogy a feltételezett rövid sánchoz igazította a tervét,
sőt, amikor szembesült a hosszú sánccal és az ebből adódó fenyegetésekkel, akkor sem módosított elképzelésén.
Vagy ahogy a mindig mindenre felmentést adó Tartakower-aforizma fogalmaz: „A hiba ott van a táblán, csak
meg kell lépni”. A következő áldozatvihar ellen persze
semmilyen bölcs mondás, beszólás vagy szózuhatag
nem segített)

Óhatatlanul felmerül a kérdés: hogyan sikerült
ilyen erős mezőnyt elhozni Kecskemétre? Egyrészt
ragyogóan időzítették a versenyt: a rá következő héten kezdődött az első sakkolimpia Londonban, Kecskemét ideális felkészítő tornának bizonyult. Aljechin
a szeptember közepén kezdődő, Capablanca elleni világbajnoki döntőre készült, a kecskeméti volt az utolsó verseny, amelyen elindult előtte. Másrészt kellett
egy szervező, aki mindezt tető alá tudta hozni, aki
előteremtette a kellő pénzügyi feltételeket (800 pengő
volt a fődíj), aki rá tudta venni a városvezetést, hogy
jó lesz nekik egy sakkversenyt támogatni. Ő volt Tóth
László, aki mint újságíró és nyomdász már 1921-től
Kecskeméten adta ki a Magyar Sakkvilág című lapot.
1919-ben politikai okokból börtönbe került, és a családi legendárium szerint dédapám, Kemény Salamon,
aki éppen börtönorvosként praktizált, intézte el,
hogy hamarabb szabadulhasson. Így történt, hogy
a családunkba betört a sakk: nagyapámat és apámat
is Tóth László – vagy ahogy egész Kecskemét hívta:
Laci bácsi – tanította meg sakkozni.
A versenyen, ha nem is fölényesen, de vereség nélkül Aljechin végzett az élen, Nimzovitsch
és Steiner előtt. A magyar sakkozók jó szereplése
már előrevetítette, hogy az olimpián is jól fognak
játszani: az 1927-es londoni olimpiát a visszatérő
Maróczyval az éltáblán Magyarország nyerte.

14. Hh6+ gxh6 15. Fxh7+ Hxh7 16. Vg4+ Kh8
17. Bxd8 Bxd8 (Bástya és két könnyűtiszt a vezér ellen
elég kompenzáció lenne, ha közben nem lenne ilyen pocsék a helyzetük: szinte mindegyik sötét tiszt arra vár,
hogy leüssék. És Aljechin megfelel az elvárásoknak.)
18. Ve4 Hc6 19. Vxc6 Ff8 20. Hf5 Fc4 21. Fxh6 Fd5
22. Vc7 Bac8 23. Vf4 Bc6 24. Fxf8 Bxf8 25. Ve5+ Hf6
26. Hd6 (Sötét nem várta meg, amíg újabb tisztje esik
le, feladta.)
1–0

savielly tartakower
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Capablanca vigaszra lel

tóth lászló A kép forrása: bacstudastar.hu

Erről a tornáról éveken, évtizedeken át mesélték a
történeteket egymásnak Kecskeméten, a végén már el
is hitték őket. Karinthy Frigyes, amikor meglátogatta Tóth László híres sakk-könyvtárát, fel is jegyzett
egy ilyen sztorit. „Tóth Laci elmeséli, amit Aljechintől
hallott, hogy odaát, Amerikában, mikor sikereinek
hatása alatt egy vállalkozó felszólította, rendezne
szimultánversenyt, és hogy mennyit kér érte, a kért
két- vagy háromezer dollárt szó nélkül kifizette, és
csak azután kérte meg Aljechint, hogy most már árulja el bizalmasan a trükköt, amivel minden ellenfelét
megveri. Kiderült, hogy valami olyan bűvészfogásnak, dzsiu-dzsicu svindlinek képzeli a sakkművészetet.” Egyébként Aljechin a kecskeméti verseny
után is szívesen adott szimultánokat, sőt, miután ő
volt az egyetlen versenyző, aki nem rohant a következő versenyhelyszínre, egy egész alföldi turnét járt
be. A szentesi állomásról így számolt be a helyi sajtó: „Pontosan háromnegyed tíz volt, mikor a szimultán megkezdődött. Ember ember hátán szorongott a
teremben, nők, férfiak, gyerekek, kívül pedig népes
közönség szállta meg az ablakokat, hogy legalább
így lássák Aljechint. (...) Csak harminckilenc tábla
volt Aljechin ellen, de játékos tulajdonképpen vagy
kétszáz. Minden tábla mögött népes csoportok keletkeztek, és öten-hatan magyaráztak, vitáztak minden
lépés előtt. Az amúgy is ideges, drukkoló játékosokat
valósággal terrorizálták a kibicek.”
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1929 szeptemberében újból Budapesten rendeztek versenyt, ezúttal a Gellért Szálló csak a versenyzők lakhelyeként szolgált, a mérkőzéseket a Vigadó
kistermében játszották. A verseny sztárja Jose Raul
Capablanca volt, aki az 1927-es páros mérkőzésen
elvesztette világbajnoki címét Aljechinnel szemben,
de a sakkvilág továbbra is a legjobbnak tekintette.
Az előző két évben Capablanca a visszavágásra készült, de valahogy nem sikerült megszervezni a mérkőzést, egyre halasztódott, és lassan a kubai mesternek is leesett a tantusz: nincs visszaút. Aljechin már
új ellenféllel küzdött, 1929 nyarán elfogadta a nem
túl szerény Bogoljubov kihívását. Ez annyira feldühítette Capablancát, hogy az augusztusi karlsbadi
versenyen nem tudott megfelelően a mérkőzésekre
hangolódni, csak második lett. A budapesti versenyre úgy tekintett, mint vigasztalási lehetőség,
feleségét Karlsbadban hagyta, hogy jobban tudjon
koncentrálni a játékra – persze, persze, mondta erre a
New York Kávéház sokat látott főpincére. Tény, hogy
Capablanca magabiztosan, vereség nélkül győzött a
tornán – mint ahogy az is tény, hogy be-benézett a
pesti éjszakába. A karlsbadi győztes, Nimzovitsch
nem jött el, de Tartakower és Akiba Rubinstein igen,
meg is szorongatták az exvilágbajnokot.
Az újságok már nem akarták eladni a rendezvényt valami sosemlátott elitista sportkülönlegességként, csak konstatálták, hogy kialakult egy sakkszerető szubkultúra. Kellér Andor így ír: „Különösen sok
öreg nőt látni. Kezükben táblázat, orrukon mérges
szemüveg, bírálják a játékot, és egy-egy lépést bejegyeznek táblázataikba. Nem sajnálják az egy pengőt
a belépődíjért, sőt sakk-könyveket is vásárolnak, és
buzgón tanulmányozva távoznak a lépcsőn. Érezni
lehet, hogy otthon vacsora közben is a sakk-könyvet
fogják majd majszolni, és magukkal viszik az ágyba
a kis sakk-kötetet, babusgatva és becézve az írást,
amiből meg lehet tanulni a hatvannégy kockás játék
bűvészetét. A legnagyobb érdeklődés most is a cubai
mester, Capablanca felé száll. Vagy ahogy mondják:
Capa. Ő a nők bálványa. Elég csinos fitt. Bank cégvezetőnek néz ki, akire szép jövő vár, pláne, ha jól nősül.
Nem sakkmester-típus. Felé repül a nők csodálata.
A sakknak is megvan a maga női publikuma, és a
sakkgörlök egytől-egyig Capába szerelmesek.”

Capablanca bejegyzése a new york kávéház
vendégkönyvében A kép forrása: mkvm

Jose Raul Capablanca – Vajda Árpád
Budapest, 1929
Vezércsel (D30)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hf3 Hf6 4. Fg5 Hbd7 5. e3
Fb4+ 6. Hbd2 c5 (Megnyitási pontatlanság, kapkodás.
Sötétnek előbb be kellett volna sáncolni, aztán robbantani a centrumot. És még akkor sem biztos, hogy c5 a
nyerő bomba.) 7. a3 Fxd2+ 8. Vxd2 He4 9. Fxd8 Hxd2
10. Hxd2 Kxd8 11. dxc5 Hxc5 12. cxd5 exd5 (Izolált
gyalog, középen rekedt király – ez lett az eredménye a
korai c5-nek. Capablanca meg sem erőltette magát, máris
jobban áll.) 13. Bc1 Ha4 14.b3 Hb6 15. Hf3 Fe6 16. Kd2
Bc8 17. Fd3 Bxc1 18. Bxc1 Kd7 19. Hd4 a6 20. h4 h6
21. f4 Kd6 (Nem látványos, de hiba. Vajda azt gondolta,
hogy már a végjátékhoz közelítünk, itt az ideje a királlyal
nyomulni. A gyalogvesztés nem szerepelt a tervben.)

capablanca A kép forrása: chesshistory.com

22. Fxa6 Fc8 (Nem érdemes ütni, 22... bxa6-ra 23.
Bc6+ a válasz) 23. Fd3 Fd7 24. Ff5 Fc6 25. a4 g5 26. a5
Ha8 27. g4 Hc7 28. h5 gxf4 29. exf4 Hb5 30. Hxb5+
Fxb5 31. Bc8 Fe8 (Hamar veszít. Igaz, hogy sikerült
elkerülni a bástyacserét, viszont a szélső gyalog befutását nem tudja megakadályozni. Igazából a fülét sem
tudja megvakarni, annyira lebénította magát.) 32. b4
Bg8 33. b5
1–0
A magyar sakkbarátok a húszas években egészen közelről láthatták az időszak két legnagyobb
játékosát, össze tudták hasonlítani Aljechin hűvös,
arisztokratikus modorát és vibráló, kockázatvállaló, a kortársak által neoromantikusnak nevezett stílusát Capablanca elegáns világfi külsőbe csomagolt, egyszerűségre törekedő, letisztult játékával.
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hogy kis adunkat az ellenfél meg tudja ütni. A káró
királlyal asztalra kell menni, és lopni egy kárót.
Utána a kőr ásszal kell asztalra menni, és még egyszer kárót kell lopni.
Kelet tehetetlen. Kis aduinkkal lopni tudunk.
Ha pedig Kelet belopna a negyedik káróba, eldobnánk egy kőrt, és később a kis adunkkal kőrt tudnánk lopni.
A kedvezőtlen aduelosztás után a két kis
adunkkal úgy tudtunk ütni, hogy azokat sikerült
megszöktetni, lopni velük.

ját s s z !

H a jl ik Gá b or: Ü t é sek a du va l

treffet lopunk (ha óvatosak vagyunk, akkor a kilencessel). Már csak három adu marad a kezünkben, a
dáma, a bubi és a kilences. Nem fogunk adut hívni,
arra várunk, hogy az ellenfél hívjon adut. Kőrrel kiadjuk az ütést. Kelet üt a bubival, és a dámát hívja.
Nem szabad belopnunk, nehogy Nyugat felül tudjon lopni. Mivel Nyugatnál öt adu van, kénytelen
partnere hívását ellopni. Nem tud mást hívni, mint
adut, így a dáma-bubiból biztosan ütünk egyet.
Aduzás helyett lopásokkal szereztünk ütéseket
kis aduinkkal, és úgy alakítottuk a játékot, hogy az
ellenfél legyen kénytelen adut hívni.

–
AT54

Az adujáték lehetőségeivel már foglalkoztunk
az előző két számban is. Most újabb technikákat
mutatok be, melyekkel olyan ütésekhez is hozzájuthatunk, amelyekre nem is számítunk. Például hogyan tudunk kis aduinkkal ütést szerezni, amikor
az ellenfélnél még van nagyobb adu, vagy hogyan
tudjuk az ellenfél adu figuráját elfogni, amikor nem
tudjuk az adu színét meghívni, mert nincs a másik
kézben. Ezek nem egyszerű technikák, de egy kis
képzelőerővel felfedezhetjük őket játék közben.
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Nyugat a káró dámával indul. Egyszerű nyolc
ütésnek tűnik, ütünk öt adut, egy kőrt és két kárót.
Az indulást megütjük a királlyal. Lehívunk három
nagy adut, és szomorúan látjuk, hogy Keletnél magas lett az adu bubi.
Nem állunk jól, tervünk nem működik. Hogyan tudunk így öt adut ütni? El kell kerülnünk,
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Nyugat treff dáma indulása után kellene nyolcat
ütnünk. Két kőr, egy káró és egy treff ütés mellett
aduban kellene még négyet ütnünk. Ha elkezdünk
aduzni, jó eséllyel az ellenfél üt három vagy négy
adut, mi meg legfeljebb hármat. Nem aduznunk
kell, hanem az adukkal lopni.
Az indulást megütjük az asztalon, és azonnal lopunk egy treffet. A kőr ásszal asztalra megyünk, és
másodszor is treffet lopunk. Lehívjuk a kőr királyt,
a káró ásszal asztalra megyünk, és harmadszor is
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Azzal, hogy a hosszú aduból annyiszor loptunk, hogy egyforma hosszúak legyünk, mint az
ellenfél, elértük, hogy adu hívás nélkül is elfogjuk
az ellenfél figuráját. Ehhez persze az is kellett, hogy
az aduk a jobboldali ellenfélnél legyenek.
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Az indulás a treff dáma. Könnyű tíz ütésre számítunk, ütni fogunk hat adut, két pikket, egy kárót
és egy treffet.
Az indulást megütjük, és elkezdünk aduzni.
Lehívjuk az ászt, majd a királyt. A második aduba
Nyugat treffet dob. Ki kell adnunk egy adut. Biztos,
hogy jól játszottunk? Tudtunk volna védekezni Kelet negyedik adu bubija ellen?
Ha az indulás után, a tervkészítés során gondoltunk volna a kedvezőtlen aduelosztásra, megakadályozhattuk volna, hogy megbukjuk a felvételt.
Az indulást meg kell ütni a treff ásszal, és
azonnal lopni egy treffet. Utána kezdhetünk
aduzni. Miután a második adu hívásban kiderül
a kedvezőtlen elosztás, le kell hívni a pikk királyt
meg az ászt, és még egyszer treffet kell lopnunk.
Így nekünk is csak két adunk marad, mint Keletnek, nálunk a dáma és a tízes, Keletnél a bubi és a
nyolcas. Le kell hívni a káró ászt, és káróval kiadni
az ütést. Az ellenfél ütni fog még egy pikket és két
kárót, de utána mi biztosan ütünk a két adunkkal. Vagy Kelet lesz kénytelen adut hívni (beimpasszoljuk bubiját), vagy kénytelen lesz előttünk
lopni, mi pedig felül tudjuk lopni.
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4
6

4 sz: ászkérdés
5 pikk: két ász (ötből), plusz az adu dáma
6 treff: nagyszlem invit, kérdés treffben
7 pikk: az invit fogadása, a treff király és a
káró dáma birtokában
Nyugat a kőr királlyal indul. Több játékmódot is
választhatunk. Ha egyszerűen akarunk tizenhármat ütni, akkor kiaduzunk, és a kezünkben minden lap magas lesz, vagyis reménykedünk, hogy
3–3 a káró szín elosztása, és tudunk ütni négy kárót. Ennek esélye csak 36%.
Próbálkozhatunk azzal is, hogy csak két adut
hívunk le, és utána megpróbáljuk a negyedik kárót

ellopni az asztal harmadik adujával. Ehhez az kell,
hogy akinél három adu van az ellenvonalon, annál
legyen a hosszú káró is. Ez sem túl nagy esély.
Van még egy játékmód, amihez csak az kell,
hogy az aduelosztás 3–2 legyen, amelynek az esélye 68%. Ebben a játékmódban a rövid adukkal fogunk aduzni, míg a hosszú aduból többször lopni
fogunk. Ha a hosszú aduból aduzunk, akkor öt
adut ütünk. Ha a rövid aduból akarunk aduzni, akkor legalább háromszor kell lopni a hosszú aduból,
hogy több ütéshez jussunk.
Az indulást megütjük az asztalon az ásszal, és
lopunk egy kőrt (akár az adu ásszal is). A treff királlyal asztalra megyünk, és megint kőrt lopunk,
most a kilencessel. Az adu kettest hívjuk a tízeshez. Így asztalra kerülünk, hogy harmadszor is
kőrt lopjunk, most a bubival. Végül az adu hetest
hívjuk az asztali dámához. A pikk királlyal elves�szük az ellenfél utolsó aduját, megütjük nagy lapjainkat, három kárót és két treffet. Összesen ütünk
három adut, egy kőrt, három kőr lopást, három kárót és három treffet.
Ennek a játékmódnak a neve: tótágas adujáték
vagy Molnár-csel. Első alkalommal állítólag 1930ban játszott hasonló módon egy leosztást dr. Molnár
Harry, melyről öt évvel később jelent meg cikk az
Újság című lapban. Így összegezte technikáját a feltaláló: „A hosszú adus lapban az adukat hazalopjuk,
a rövid, de zárt aduval aduzunk, és erre eldobjuk azt
a színt, amit lopni szerettünk volna.”
A magyar mestert, Molnár Harryt Négyesi György
és Kuttner György a bridzs.hu-n megjelent cikke alapján mutatjuk be az Óbudai Anziksz olvasóinak.
Molnár Harry 1897. október 6-án született Kohn
Henrikként, 1912-ben magyarosított Molnárra.
1915-ben jogi tanulmányokba kezdett a Budapesti Tudományegyetemen. A világháborút követő
években azonban nem volt könnyű jogi diplomával
elhelyezkedni. Így tett egy kis kitérőt, verseket írt,
kötete is megjelent, ekkor lett Harry, de szerencsére
a kontraktbridzs pont időben jött ahhoz, hogy az 52
kártyalapra tegye fel az életét.
A harmincas évek elején lett itthon a bridzs szórakozásból vagy szerencsejátékból, a teljesítmények
összehasonlíthatósága révén sport. A versenyág a

Molnár Harry A kép forrása: bridzs.hu

csapatjáték volt, kaszinók, klubok együttesei mérték össze tudásukat.
Ő rendezi az első budapesti csapatbajnokságot
1930-ban, még a bridzsszövetség megszületése
előtt. A következő évben már nemcsak rendező, a
Molnár Team nyeri a bajnokságot Molnár, Ferenczy,
Keleti, Klór összeállításban. 1932 novemberében dr.
Molnár megrendezi az első budapesti nemzetközi tornát, amelyen társaival az angol bajnokcsapat
előtt győzedelmeskednek.
A bridzs iránti országos érdeklődés új lehetőségeket kínál, ő lesz a Pesti Hírlap bridzsrovatának
vezetője, majd 1932-ben elindítja ugyanezt a sportágban különleges szerepet játszó Színházi Életnél.
Ezek után nem meglepő, hogy a szövetség hivatalos
lapját is ő jegyzi alapító főszerkesztőként.
Budapesten akkoriban számtalan bridzsszalon
működött, ezekben általában robberbridzsezés folyt.
Harry többet akart nyújtani, feltalálta a villámpárost,
versenyzést kínált klubjátékosoknak. A pesti Duna-part egyik legszebb pontján, a Vigadó téren, a Dunacorso kávéházban beindította szalonját, és ott mindennap délután öttől várta a játék iránt érdeklődőket.
A vállalkozás sikeresnek bizonyult, versenyeit a legjobb játékosok is rendszeresen felkeresték. Nyáron
több versenyt is tartottak a kávéház virágteraszán,
este, szabad ég alatt. Harry rendezett, tanított, szer-
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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 Fráter Zoltánt kértük fel.

földrajzi hely

A Föld nevű bolygó minden részén tudnék élni, persze sehol sem érezném
magam olyan otthonosan, mint a Duna-kanyarban, több érdekes élmény köt
oda, például ott születtem

Víz

A Duna után mindjárt a Balaton, főleg a partja, ahol kiterjedt büféhálózat
van, és remek vizet lehet inni, dúsítva némi buborékkal, vegyítve kiváló
fehér borral, ilyenkor a víz el is maradhat

Évszak

Ha megvolna még a teljes választék, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, akkor a nyár,
miként a Republictól is tudjuk, hogy „hidegben élni nem lehet”, de hát újabban már csak száraz forróság és nedves hideg váltakozik szinte naponta, sőt
egy napon belül is – ezt hívják időjárásnak

étterem

A Krisztina körúton található Mákos Guba kisvendéglő változatos, ízletes kínálattal, a vendéglátást művészetként gyakorló, kedves pincérekkel, (egyelőre
még) megfizethető árakkal

ÉTEL

Bármilyen leves, ez a lényeg, utána már jöhet akármilyen második fogás,
csak legyen benne hús vagy túró, vagy tojás, vagy mák

Ital

Attól függ, mennyire vagyok szomjas, csökkenő mértékben az ásványvíztől
a sörön és a nyári hosszúlépéseken át a téli vörösborig és lélekmelegítő felesekig. „Mit iszik? – kérdezte Virág elvtárs Pelikán elvtársat. – Én? Tulajdonképpen mindent – válaszolta a gátőr.”

szín

Valamilyen színe mindennek van, a szivárvány minden árnyalatát szeretem,
csak körülbelül mégis talán a kék, de halvány, „akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapualján”, ahogy Kosztolányi mondja

növény

Minden virág, kivált a mezei virágok, róluk mindig eszembe jut Babits kérdése az éji tivornya után a réten ocsúdó, züllött Emberhez: „hogy fogsz a
vadvirágok szemeibe nézni?”

az első női bridzsbajnokság A kép forrása: bridzs.hu

vezte a szalon életét. A nyári szabadságolások idején a
Lukács fürdőbe települt ki, olykor a kávéházban adott
helyet nyílt versenyeknek. Ilyenkor ő volt a játékkapitány. A szalon egyes források szerint 1500 pengőt
hozott havonta, ezzel a vállalkozást a korabeli kuplé
alapján („havi kétszáz pengő fixszel ma egy ember
könnyen viccel”) eredményesnek minősíthetjük.
Még néhány hónap, és az Anschluss után Közép-Európa bridzssportja összeomlik. Először a
szaklapok adják fel, a Magyar Bridzsélet 1938 márciusában jelenik meg utoljára. Az európai versenyeket
1939-ben még megtartják, de a következő évben már
a nemzetközi feladványverseny is elmarad. A honi
bajnokság is akadozik, közlekedési nehézségek miatt külön csoportba sorolják a pesti és a budai csapatokat. A szalonoknak problémát okoz az éjfélre
előrehozott záróra, ezért a napilapok bridzsrovatai
ajánlásokat adnak a befejezetlen robberek elszámo-
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lására. Innen tudhatjuk, hogy Harry ekkor új versenyszámot próbált ki, az „expresstempójú párost”.
A szalon játékkapitányának hamarosan saját
életét kell mentenie. Ez aligha sikerült volna felesége közbenjárása nélkül: Szombathelyen éri utol a
Harryt is szállító halálvonatot a felmentő papírokkal. A háború utolsó hónapjait egy budai villa pincéjében vészeli át testvérével.
A felszabadulást a nagy átértelmezések kora követi. Harry életműve alapjaiban kérdőjeleződik meg.
Nem csupán a bridzs kapja meg hátrányos besorolását az „úri sportok” közé, az államosítások során a
kávéházakat is megszüntetik, átalakítják. Így Harry
visszavonulni kényszerül. Hivatalosan egy pesti ktsz.
(kisipari termelőszövetkezet) bedolgozója, de megélhetését kelmefestő felesége biztosítja, az ő portékáit
árusítja. Az újrainduló versenyéletben már nem találkozunk nevével. 1966. augusztus 3-án hunyt el.

állat

Az elefánt, ha nem félnék tőle, mert olyan súlyos, persze vannak veszélyesebb nagy állatok is, részben a vadonban, részben az emberek között

Színész / színésznő

Mindenki, aki bármelyik darabomban szerepelt

Aquincum
Aranyhegy
Belső-Óbuda

Intézmény

Az Óbudai Társaskör, immár két évtizede

Film / filmrendező

Álmodozók (Bertolucci), Viharsziget (Scorsese) és David Fincher minden
filmje

Író-költő / könyv

Karinthy Frigyes és összes művei

Sport/ sportoló

Ha nézni kell csak, akkor a foci, ha csinálni is, akkor az úszás, biciklizés

Képzőművész / műalkotás

A reneszánsz és a szecesszió festői

Zenész / zenemű

Chopin noktürnjei és etűdjei

Tudós / tudomány

Freud, pszichoanalízis

Piac

Fővám téri vásárcsarnok

Kávézó

Centrál Kávéház

Békásmegyer
Békásmegyer-Ófalu
Csillaghegy
Csúcshegy
Filatorigát
Hármashatárhegy
Kaszásdűlő
Mátyáshegy
Mocsárosdűlő
Óbudai-sziget
Remetehegy

Filmsorozat

Csöngetett, Mylord?

Idézet

„Senki sem jellemezhető a halála előtt.” (Karinthy Frigyes)

Szólás / közmondás

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!” (Krúdy Gyula alkalmazta is, mielőtt
megnősült)

Rómaifürdő
Római-part
Solymárvölgy
Táborhegy
Testvérhegy
Törökkő

Helyreigazítás:
Nyári számunkban a Mór Tamás festőről szóló anyagban helytelenül írtuk le Szentgyörgyi József
Munkácsy-díjas festőművész nevét; őszi számunkban Prőhle Gergely nevét írtuk helytelenül a vele készült
interjúban. Az érintettektől és az olvasóktól is elnézést kérünk.
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Újlak
Ürömhegy
143
rovat
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