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Óbudára menni Mami fogalmai szerint azt jelentette, hogy elmegyünk az Ürömi utcába apám
és az ő régi rádiós barátaihoz, K. Halász Gyula bácsihoz és Panni nénihez. Pedig az Ürömi utca még
nem is Óbuda. Emlékszem a végeérhetetlen, átszállós villamosozásra, ami közben sokadszor is elmeséltettem Mamival, hogyan vittek haza ötnaposan
mózeskosárban, villamossal a Margit Kórházból
(nini, erre eddig még nem is gondoltam, hogy voltaképpen itt születtem). Gyula bácsi ötéves koromban
is úgy beszélt velem, mint egy felnőttel, Pannika
pedig isteni süteményeket csinált – az Ürömi utca
az a ritka hely volt, ahol mindig maradéktalanul
boldognak éreztem magam.
Utána hosszú évek teltek el anélkül, hogy ide
tettem volna a lábam. A Tabánból a világ végének
tűnt, és nem volt itt semmi. Pontosabban fogalmam
se volt róla, mi van itt, de nem is érdekelt. Amilyen
nagyképű és hülye tud lenni az ember mondjuk 13
és 23 éves kora között.
Aztán felfigyeltem a trinitárius kolostorra, fölkaptattam a múzeumba, megtekintettem – és rondának
találtam – szülő-kórházamat, és föltettem Óbudát a
felfedeznivalók listájára. Mert ahogy bérletem lett, hatodiktól (1968/69-es tanév) kedvenc játékom lett eltévedni. Fölszálltam mindenféle villamosokra, és addig

mentem, amíg csak lehetett, aztán elkezdtem csavarogni az ismeretlenben, és a nálam lévő várostérképet
csak akkor volt szabad elővenni, ha már tényleg minden kötél szakadt. Sötétedésre haza kellett érni, de a
nyári délutánok szerencsére jó hosszúak.
Kirándulni is jó volt, gyönyörűség a város
a Hármashatár-hegyről, imádtam a Pál-völg yibarlangot, egy nyári vasárnapon átkutyagoltam
Ürömre, de a „rendes” Óbuda még hátra volt. És
le is késtem. Akkoriban tűnt el minden a régiből,
és épültek a panelek, amelyeket akkori eszemmel is utáltam. Egyszer megnéztem a szörnyeteg
Faluházat: eltakarta a hegyeket, nem lehetett elképzelni, hogy találnak itt haza az emberek – na, kösz,
ezt nem.
Így volt ez sokáig. Aztán tagja lettem egy civil szervezetnek, amelynek üléseit az Óbudai
Társaskörben tartottuk. És akkor végre megpillantottam azt a kis maradék Óbudát, amelyikbe szerelmesnek lehet lenni. Ezeknek az ablakoknak és kapuknak minden szavát értem, tabáni, aki vagyok.
Jött a Zichy-kastély, Kassák, Varga Imre, Harrer Pál,
a Cella Trichora, a zsinagóga, a régi Sipos, a Kéhli,
a piac, a lángosos az aluljáróban. De azért mégis hiányzott még valami.
Merényi Judit felkért egy előadássorozatra
Krúdy és a budai városrészek kapcsolatáról. Krúdy
karján Óbudán, ez volt az első. (Aztán jött a Vár, a
Tabán, a Krisztina.) Faltam, nyeldekeltem Krúdy
Óbudáját, és végre minden összeállt, miatta még
azt a szelet is megszerettem, ami garantáltan elfújja
az embert a Péter-Pál templom oldalában. Bár még
mindig nem lehetett sejteni, hogy hamarosan minden áldott nap megfoghatom a kilincsét, összerakhatom róla a kis emlékkiállítást az ő hajdani szobáiban, és rámosolyoghatok, ahogy kikönyökölve
társalog a szomszéd suszterrel. Aztán az is eljött.
Kulcsom van, belépek, hazaértem.
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Korántsem volt biztos, hogy a zongora felé vezet
az útja, hiszen évekig hegedült, és az ütőhangszerek is lenyűgözték.
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Eljött a kamarazene ideje
F i s c h e r I vá n é s K o c s i s Z o ltá n n y o m á b a n

Az Óbudai Társaskör legújabb hangversenyzongoráját, a Steinway D-modellt Báll Dávid szólaltathatta meg elsőként
közönség előtt. A fiatal zongoristageneráció elkötelezett nevelőjével tanításról, Fischer Ivánról és a Budapesti Fesztiválzenekarról, valamint a zongoristák doktori iskolájáról is beszélgettünk.

Valóban később találtam csak rá igazán a zongorára, hiszen alapfokú tanulmányaimban a vonós, az
ütős és a billentyűs hangszerek
egyaránt helyet kaptak. Hat éven
keresztül hegedültem, ütőből pedig még a Bartók Konziba is felvételt nyertem, de az évek alatt
kiderült, a sikereknek köszönhetően is, hogy a zongora az, ami a
legközelebb áll hozzám. Mindig
is maximalista voltam, így tudva azt, hogy mennyi energiát
fektetek a zongoradarabok gyakorlásába, úgy éreztem, sem a
magam, sem a mások idejét nem
fecsérlem azzal, hogy félvállról
veszem az ütőhangszeres tanulmányaimat, és meghoztam azt a
döntést, hogy fél év elteltével ideje elbúcsúznom az ütőtől is.
Jelenleg a koncertezés mellett inkább a tanítás
játszik nagyobb szerepet az életében. Tudatosan
választotta ezt az utat?

Fotók: Szász Marcell

Nem hiszem, hogy van olyan fiatal, tehetséges és
sikeres hangszeres, aki ne álmodna nemzetközi
karrierről, de úgy gondolom, hogy ez később jellemzően átalakul. Bennem is fokozatosan körvonalazódott, hogy merre is vezet az utam, illetve
felismertem, hogy a tehetség mellett mennyi mindenre szükség van ahhoz, hogy az ember egyáltalán megéljen abból, hogy koncertezik. Pénz és megfelelő kapcsolatok hiányában ne is álmodjon senki
igazi ismertségről! És akkor még nem beszéltünk
arról, hogy valaki befutott, világviszonylatban is ismert előadóművész legyen. Ezek a kérdések mes�sze túlmutatnak a kimagasló zenei képességeken
és a szorgalmon. Én a zeneakadémiai éveim alatt
döntöttem el, hogy mi az, ami többet ad számomra,
és egyáltalán nem hiányzik a rivaldafény, különösképp nem az ezzel járó, néha gyomorforgató kompromisszumok.

Mikor kezdett oktatni a Zeneakadémián, és mik
a tapasztalatai?
Tíz éve tanítok a felsőoktatásban, és öt éve a
Zeneakadémián. Megtapasztaltam, hogy milyen
sokat kaphatok azáltal, hogy tehetséges fiatalokkal
foglalkozhatom. Természetesen
vannak olyan növendékek, akiknek a csak „átlagos” képességeit
kell továbbfejleszteni, de többek
között ez is a feladatunk.
Számos publikációja látott már
napvilágot. Mennyire áll közel
alapesetben egy művészhez a
kutatómunka?
Korábban két alkalommal is
részt vettem a Földes Andor
Zongoraversenyen,
mindkét
esetben helyezéssel végeztem, és
ekkor ismertem fel, hogy az ő művészete szinte egyáltalán nincs
benne sem a köztudatban, sem
a művészek gondolkodásában. Szerencsés helyzetben voltam, hiszen amikor elkezdtem foglalkozni
a doktorimmal, még találkozhattam Földes Andor
özvegyével, akitől nemcsak engedélyt kaptam néhai férje hagyatékának feldolgozásra, de rengeteg
segítséget is. Természetes, hogy az íráshoz valamiféle affinitás és érzék is kell, ami nincs meg minden
leendő művészben. Én nagyon sokat köszönhetek
Papp Mártának, aki konzulensként kísérte végig
a témámat, és tulajdonképpen írni is megtanított,
hiszen ma már tudom, hogy a nyelvhelyesség nem
minden, olvashatónak is kell lenni az adott szövegnek. A publikációim egyébként ettől az időszaktól
datálódnak.
Mácsai János értő magyarázata mellett ön mutatta
be az Óbudai Társaskör legújabb szerzeményét,
egy Steinway koncertzongorát. Hogyan került
kapcsolatba a kerület zenei életével?
Óbudán nőttem fel, és már fiatalon nagyon sokszor megfordultam a Társaskörben. A konzervatóriumi és zeneakadémiai évek alatt Merényi Judit
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igazgatónő jóvoltából a hétvégék mellett számtalan hétköznap estémet gyakorlással töltöttem a
Társaskör hangszerén, volt, hogy éjszakába nyúlóan is. Közel tizenöt évig jártam a kamaraterembe,
most pedig kifejezetten örülök, hogy méltó hangszerrel büszkélkedhetnek, hiszen valljuk be, hogy
koncertteremről – a Társaskör kivételével – szinte
egyáltalán nem beszélhetünk a térségben, az új
hangszer pedig hozzájárul ahhoz, hogy a már megszokott magas szintű rendezvényeket és a művészek koncertjeit a megfelelő módon élvezhessük.
A tanítás mellett mennyi ideje maradt a repertoár
fejlesztésére?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, ami a
koncerteket illeti, hogy számos felkérésem van, s
jelenleg leginkább ezen hangversenyek alakítják
a repertoárom. Általában szólókoncerteket adok,
vagy szimfonikus versenyművekben közreműködöm, az utóbbi időben pedig egyre több lehetőségem van kamarázni, aminek nagyon örülök. Tavaly
a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében játszottam
Debussy összes prelűdjét, de szívesen előadnék egy
Szkrjabin-sorozatot is. Az ő darabjai ritkán hallhatók, és valóban komoly technikai kihívások elé állítják a zongoristákat.
Annak érdekében, hogy kellő tapasztalatot lehessen átadni a fiataloknak, szükség van a folyamatos színpadi létre?
Természetesen elengedhetetlen egy előadóművészi múlt, ha egyetemi oktatásról beszélünk, de azt
nem tartanám kötelezőnek, hogy minden oktató
rendszeresen koncertezzen is. Más kérdés, hogy
minden egyes megtanult darabbal nemcsak magunk fejlődünk, de az új ismeret a hallgatók javára
is fordítható.
Említette, hogy a fiatalok elsődleges álma a nemzetközi karrier. Szóba kerülnek ilyen témák hallgatókkal?
Valóban sok diák vágyik erre, de nem feltétlenül
szoktunk erről beszélni. Nekem tanárként az a feladatom, hogy szakmailag segítsem a növendékeket.
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Erre természetesen a tehetségesebb növendékeknek sokszor kevésbé, míg a gyengébb képességűeknek jobban szükségük van. Mondanom sem kell,
hogy ha megkérdeznek, őszintén mondom el a véleményemet. A zongora – ha a karrier a fő szempont
– leginkább szólisztikus hangszer, ezért különösen
fontos, hogy minden tekintetben kiemelkedő legyen az előadó, ha karriert szeretne. Nem tudom,
hogy létezik-e itthon olyan, hogy zongorista társadalom, akiknek a tagjai adott esetben segítenék
egymást, annyi azonban biztos, hogy akár a korosztályomban nézek körül, akár a nagyon fiatalokat vizsgálom, vannak igazán tehetséges és ígéretes
művészek, ami engem örömmel tölt el.
Ha a tehetséges zongoristákat nézzük, talán minden esetben generációkról beszélhetünk, vannak
időszakok, amikor szinte egyszerre bukkannak
fel az ígéretes fiatalok. Most egy ilyen időszak
következhet?
Azt látom, hogy valamelyest ráirányult a figyelem
a pályakezdőkre, ami örömteli folyamat. Nagyjából
egy évtizede még más volt a helyzet, messze nem
voltak olyan lehetőségeink, mint a mostani zeneakadémistáknak, elég, ha csak az egyetem karrierirodáját említem. Fontos, hogy nagyon sok koncertlehetőséget kapnak a hallgatók a tanulmányi
éveik alatt. Én soha nem tanultam külföldön, de
a nemzetközi zenei élet részeseként bizton állíthatom, hogy igen pontosan megmondható, hogy
valaki honnan, melyik országból, adott esetben
intézményből érkezett. Hozhatjuk példának a távol-keleti művészeket, akikre egy időben sokszor
azt mondták, hogy lélekmentesen, szinte gépiesen
zongoráznak. A mostani fiatalok javarészt már nagyon korán elkerülnek Európába vagy az Egyesült
Államokba, ennek megfelelően a játékukra már
nem a saját nemzetük specifikumai jellemzőek.
Ők már azon hagyományok alapjain nevelkednek,
mint mi, európaiak. Hazánkban, sőt mindenhol a
világon előfordul gépies játékmód, de ez kizárólag
az előadó intelligenciáján múlik. Hogy a laikus közönségnek miért lehet eladni a virtuóz – ha ennek a
szónak van értelme, amikor zenei értéket nem hordoz az interpretáció –, de kevésbé értékes produkciókat, talán egy külön beszélgetés témája is lehetne.

Ha jól tudom, Kocsis Zoltántól és Fischer Ivántól
is nagyon sokat tanult. Önnek van példaképe?
Fischer Ivánnal már csaknem tíz éve dolgozunk
együtt, hiszen 2009 óta állandó billentyűs résztvevője vagyok a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjeinek. Nagyon sokat köszönhetek Ivánnak,
hiszen ritka kiváltság végigjátszani a szimfonikus repertoár azon részét, amiben a zongora
vagy a cseleszta is szerepet kap. Számos Bartókot
és Stravinskyt játszottunk együtt – fantasztikus
élmény ott ülni ennek a kiváló zenekarnak a szólamai között, és ebből a szemszögből részese lenni a szimfonikus hangzásnak. Ez egy különleges
folyamat, hiszen a próbák során egyre közelebb
kerülök ezekhez az alkotásokhoz, sokkal mélyebbre jutok, mintha csak meghallgatnám, vagy
akár partitúrával követném ezeket a műveket.
Kocsis Zoltán főként szólistaként kért fel az évek
során, a legnagyobb sajnálatomra pedig utolsó
közösen tervezett turnénkon már nem tudtunk
együtt játszani. Néhány héttel azelőtt hunyt el,

hogy Lengyelországba utaztunk volna Liszt Eszdúr zongoraversenyével. Most is előttem vannak
azok az emlékek, ahogy a balatoni nyaralónkban
ő az emeleten, a DVD-lejátszóból Rachmaninovot
játszott, én pedig fiatal gyermekként csodálva
hallgattam őt. Talán ő az egyedüli példaképem,
és nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szoros
szakmai kapcsolatban lehettem vele.
Milyen koncerteken hallhatjuk majd a közeljövőben?
Fontos megemlíteni, hogy a Tavaszi Fesztivál alkalmával két koncertet is adok a Fesztiválzenekarral
a Zeneakadémián, ezúttal Takács-Nagy Gábor vezényletével és énekművésszel. A műsor további két
alkalommal Ausztriában és Veszprémben is hallható lesz. Mint már említettem, elérkezett a kamara
zene ideje, így a jövőben számos kamarakoncert
következik kiváló művészek partnereként.

UR MÁTÉ
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V IS ZK E T ZOLTÁ N: A ZICH Y U T C áT óL A DÉ VA I BÍRÓ M ÁT YÁ S T ÉRIG
A z Ó b u d a i E va n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g t ö r t é n e t e

Az Óbudához kötődő nagyobb felekezetek közül eddig átlapoztuk az óbudai zsidóság, a katolikusok és a reformátusok históriáját, az elkövetkezendőkben pedig a felsoroltak közül a – hivatalos
szempontból mindenképpen – legfiatalabb gyülekezet múltját tekintjük át.
Az Óbudai Evangélikus Egyházközség története a reformáció kialakulása és magyarországi elterjedése folytán a XVI. században kezdődött, azonban az óbudai hívek jegyzett közösséggé alakulása
1844-ben ment végbe. Korábban, az óbudai reformátusok vonatkozásában már olvashatóak voltak a
XVI–XVII. századi település- és társadalomtörténeti előzmények, így az elkövetkezendőkben elsősorban az evangélikus közösség XIX–XX. századi változatos és szerteágazó történetét mutatjuk be. Ezt
megelőzően a reformáció kialakulásával kapcsolatban érdemes áttekinteni egy elnagyolt helyzetjelentést azokról a jelenségekről, amelyek előzményként
szolgáltak a reformáció létrejöttéhez, elterjedéséhez
és az óbudai gyülekezet kialakulásához.

felsorolásából is láthatóvá válik, hogy az egyház
megreformálásának gondolata nem előzmények nélküli, hirtelen felbukkanó jelenség volt, hanem hos�szú évszázadok megmozdulásai előzték meg. A IV.
században a donatisták az eltévelyedett papok kizárását hirdették, az arianusok pedig a Szentháromság
fogalmát értelmezték eltérően. Az V. században a
pelagianizmus hívei a bűn természetéről gondolkodtak másként, a nesztoriánusok Krisztus emberi
mivoltát vallották, a monofiziták pedig Krisztus
isteni természetéről értekeztek. A VII. században a
bogumilok a jó és rossz teremtéstörténetét és küzdelmét hirdették, a XII. századi valdensek pedig tagadták a papság szerepét. Az ekkoriban feltűnt beginák
és begárdok a tökéletességre törekedtek, és a szabad
akarat eszméjét vallották; a XIII. századi flagellánsok
pedig vezekléssel és önsanyargatással gondolták elérni az üdvösséget. A reformáció megjelenése előtt,
a XV. században a husziták mozgalma elutasította a
szentekhez való könyörgést, a képek, ereklyék tiszteletét és a szerzetesi életet.

Előtörténet: keresztény eretnekmozgalmak

Európa a XV–XVI. században

Ha a keresztény egyház történetét nézzük, akkor
elmondható, hogy az egyház megalakulásának pillanatától kezdve jöttek létre olyan megmozdulások,
amelyek eltértek az elfogadottaktól, az előírtaktól,
és más elvek, értelmezések, tézisek, vallásgyakorlat alapján működtek. Néhány eretnekmozgalom

A XV–XVI. század a korábbi évszázadokhoz
képest megújuló, nagyon izgalmas, pezsgő időszaka az európai történelemnek, amelynek a tudományra, a kultúrára és a vallásra tett hatása hosszú
évszázadokon keresztül meghatározta a további
fejlődést. Ebből kiindulva mindenképpen érdemes

az evangélikus templom belseje a dévai mátyás bíró téren. Fotó: Sárospataki Györgyi

pár szóban kitérni arra, hogy milyen körülmények
közé, milyen légkörben született meg a reformáció. A korszak uralkodó eszmeisége a humanizmus, ami elfordul az istenközpontúságtól, és
mindenek mértékévé az embert teszi meg. Szintén
megjelent és nagy felfordulást eredményezett a
heliocentrikus világkép, amely a Napot teszi meg
a Naprendszer és egyszersmind a világegyetem
közepének. Ekkor bukkant fel az alkímiai orvostudomány, amely a filozófia, a bölcsesség szeretetét,
az asztrológia ismeretét, az anyag átalakításának
elvét és az erkölcsös, önzetlen orvos eszméjét hirdette. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez
volt a nagy földrajzi felfedezések időszaka, aminek
következtében Európa és az addigi emberek világképe jelentősen kitágulhatott. Végül, de közel sem
utolsósorban ekkor jelent meg a nyugati civilizációban a könyvnyomtatás, ami az írott munkák elterjedését és tömegkiadását is jelentette.
A vallás szempontjából a könyvnyomtatás
legfontosabb eredménye, hogy a Szentírás sokak

számára elérhetővé vált, ami által a papság addigi
szerepe is megváltozott. Az egyházi megújulásra
gyakorolt hatását pedig jól mutatja az elterjedt
mondás, miszerint a reformáció a könyvnyomtatás gyermeke.

A reformáció születése
Ebben a mozgalmas és forrongó eszmék által
uralt, a korábbi évszázadok vallási előzményeitől átitatott Európában jelent meg a reformáció,
amelynek létrejötte, megszületése Luther Márton
fellépésével vette kezdetét. Luther Márton 1483.
november 10-én született Eislebenben. 1501-ben
iratkozott be az erfurti egyetemre, és 1505-ben
szerzett licenciátust. Néhány hónappal később
egy villámcsapásban majdnem meghalt, és a halálközeli élmény hatására megfogadta, hogy a
szerzetesi pályát választja hivatásul. Az erfurti
ágostonrendi kolostorba vonult, ahol 1507-ben
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pappá szentelték, majd erkölcsfilozófiát tanított
a wittenbergi és az erfurti egyetemen. 1510-ben
római utazást tett, amely során döbbenten szembesült az egyház dekadenciájával, és ez a tapasztalat nagymértékben meghatározta későbbi gondolkodását. Eddigi tanulmányai és tapasztalatai
tükrében egyre inkább tudatosult benne, hogy
az egyházon belül megújulásra és változásra van
szükség. 1517. október 31-én kiszögezte 95 pontját
a wittenbergi vártemplomra, amelyben a búcsúcédulák elleni határozott fellépést hirdette. Luther
nem gondolt egyházszakadásra, ő a téziseit vitaindító iratnak szánta, amelyben a bűn és a megtérés területét boncolgatta. Az egyházi vezetés
azonban határozott fellépést sürgetett a lutheri
tanok ellen, és a pápa 1518-ban Rómába rendelte
tanainak kivizsgálására. Luther nem hátrált meg,
tovább folytatta elméleti és gyakorlati munkásságát, amelynek – és más egyházszervező hittársai
és követői (pl. Melanchton) tevékenységének köszönhetően – későbbi eredménye lett, hogy ebben a zaklatott és (vallási) háborúkkal szabdalt
Európában megszületett az evangélikus egyház.

Óbuda korabeli vallási élete
Óbuda török időszak utáni élete gyakorlatilag 1688-ban kezdődött, amikor 40 magyar

Martin Konrád (1823–1895)
Martin Konrád 1823. április 9-én a Tolna megyei Varsád községben, egy birtokos családba
született. Elemi iskoláját szülőfalujában végezte, gimnáziumi és felsőbb oktatásban pedig
Gyönkön részesült. 1839-ben lett tanító, és pályája első éveiben Kis-Tormáson, Mekenyersen,
illetve Bonyhádon segédtanítóként dolgozott,
majd 1846-ban az evangélikus hitközség hívta Óbudára tanítónak. Részt vett az 1848–49-es
szabadságharcban, amelynek következményeként hosszú éveken keresztül bujkálnia kellett.
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református család visszaköltözött a településre.
Ebből is kitűnik, hogy a protestantizmus ismert
jelenség volt Óbudán. Luther Márton 1517-ben
bekövetkező wittenbergi fellépése után a reformáció hamar, már a XVI. században egyre jobban
elterjedt Óbudán is, azonban a török megszállás a
város életével együtt a protestantizmus fejlődését
is korlátozta. A török kiűzése után, a XVII. század végétől a visszatelepült református magyar
családok mellett egyre markánsabban megjelentek – az Óbudát 1659-ben megszerző és birtokló
Zichy-család telepítési politikájának következtében – a katolikus német telepesek. A már amúgy
is izgalmas helyzetet tovább színesítette, hogy a
Zichyek a zsidóság betelepítését is felkarolták,
hiszen adójuk külön bevételt jelentett a földbirtokos családnak, így egy újabb vallás térnyerésére
is sor kerülhetett.

Óbudai fiókegyház (1844–1909) – Martin Konrád
Amint a korábbiakból is kitűnik, a XVI–XVIII.
századi óbudai vallástörténetet áttekintve evangélikus gyülekezetről vagy intézményesült közösségről
nem beszélhetünk, ugyanakkor valószínűsíthető,
hogy ezekben az évszázadokban is voltak Óbudán
a lutheri tanokat követő személyek, családok. A XIX.
század közepéig mégsem beszélhetünk szervezett

A rejtőzködés éveit követően, 1861-ben már a
városi bizottság tagjának választották, és új pozíciójából fakadóan még hatékonyabban tevékenykedhetett a népoktatás fejlesztése érdekében. 1863-ban, a főváros egyesítése alkalmával
a III. kerületi Vörösvári úti községi iskola vezető
tanítójának nevezték ki, amely pozíciót egészen
1894-ig töltötte be. Tanítói működésének 50.
évfordulója alkalmával, 1890-ben érdemei elismeréséül megkapta az arany érdemkeresztet.
Martin Konrád 55 év tanítás után, 72 éves korában, 1895-ben hunyt el, és az óbudai köztemetőben helyezték nyugalomra.

keretek között működő óbudai evangélikus közösségről, az itt élő lutheránus tanokat követő hívők a
budai vagy a pesti gyülekezetekhez csatlakozhattak.
Nagy változást hozott a főváros evangélikus közösségei szempontjából az 1844-es esztendő, mivel
ebben az évben vált önállóvá a Budai Evangélikus
Egyházközség, illetve lett gyülekezete – mint a budai
egyházközség fiókegyháza – az óbudai közösségnek.
Szükség is volt egy helyi gyülekezet megszervezésére, hiszen az evangélikusok nagyobb mértékben az
iparosodás előretörésével, a 1840-es években jelentek
meg Óbudán. A hajógyár megalapítása nyomán több
evangélikus vallású munkás, tisztviselő telepedett
le a településen, ők jelentették az alapját az 1844-ben
megalakult gyülekezetnek. Mivel a kezdeti időben
nem volt önálló anyaegyház, ezért a lelkészi szolgálatot részben a budai, részben pedig a pesti lelkészek
látták el. Saját templomuk nem lévén, az összejöveteleiket, istentiszteleteiket ebben a kezdeti időszakban
magánházakban tartották.
A vallási közösségek egyik fontos feladata, hogy
tanításaikat, nézeteiket, hagyományaikat átadhassák a fiatalabb generációknak, ezért kiemelten fontos, hogy e közösségek rendelkezzenek iskolákkal.
Annak ellenére, hogy az óbudai gyülekezet a közösségi szerveződés elején járt, már az 1840-es évek közepén létrehozták az iskolát (Zichy u. 7.), és e korai időszaktól kezdve itt tevékenykedett a gyülekezet egyik
legjelentősebb és legfontosabb személye, Martin
Konrád tanító. Ő az iskolaalapítás idején, 1846-ban
került Óbudára, és több mint 50 éven keresztül nevelte az ifjúságot az ágostai hitre, illetve a magyar nyelv
ügyének élharcosaként ennek szépségeire.
A gyülekezet megalakulása után másfél évtizeddel, 1859-ben már felmerült a budai egyházközségtől
való elszakadás és az önállósodás gondolata, azonban
az óbudai közösség helyzete ekkor ezt még nem tette lehetővé. Ebben az időszakban a templomépítésre
egyáltalán nem gondolhatott a gyülekezet, hiszen
anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé, így az óbudai
evangélikus hitélet központját ezekben az évtizedekben is a Zichy utca jelentette. A szűkös viszonyokat
érzékelteti az 1868-ban kiállított szegénységi bizonyítvány, amelyben a városi tanács elismeri az óbudai
evangélikus közösség helyzetét. Az iskola 1869-ben
átkerült a főváros fennhatósága alá, így ennek terhei a továbbiakban a fővárost illeték. A megváltozott

helyzetnek köszönhetően az óbudai közösség pár
évtizeddel később, 1896-ban az iskolaépületet gyülekezeti házzá alakíttatta át, ahol egy oltárral ellátott
imaterem is helyet kapott. Ezt követően a templom
felépítéséig – közel négy évtizeden keresztül – itt tartották istentiszteleteiket az óbudai lutheránusok.

Önálló anyaegyház (1909–1948) – Móhr Henrik
A XX. század első éveiben azonban egyre határozottabban megfogalmazódott a budai anyagyülekezettől való elszakadás és az önálló anyaegyház
létrejöttének igénye. 1908-ban új gyülekezeti felügyelővé Dr. Szalay Sándort választották meg, aki

Móhr Henrik (1879–1967)
Móhr Henrik 1879-ben született a szlovákiai
Szentgyörgy településen evangélikus családba. A Pozsonyi Evangélikus Líceumban
érettségizett, majd ezt követően a Pozsonyi
Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója
lett. Lelkésszé avatása után, 1903-tól a Budai
Evangélikus Egyházközösség segédlelkészi és
vallástanári szolgálatába állt. 1909-ben megpályázta a frissen alakult III. ker. Ág. Hitv.
Evangélikus Anyaegyház lelkészi hivatalát,
amelyet 1910. január 1-től kezdve egészen
1948-ban kérvényezett nyugdíjazásáig betöltött. Ez alatt a közel négy évtized alatt kiemelkedő szerepet töltött be az óbudai evangélikus
egyházközösség kiépítésében, felvirágoztatásában, illetve újjáépítésében. Lelkészi elhivatottsága és munkássága elismeréseként
1937-ben a Budapesti Egyházmegye alesperesének választották. 1948-ban, a gyülekezet
élén eltöltött közel négy évtizednyi szolgálatot
követően kérte az egyház vezetőségétől nyugdíjazását, amelyre még ebben az évben sor
került. Az idős lelkész ezt követően még több
alkalommal tartott istentiszteletet a főváros
különböző gyülekezeteiben, végül 1967-ben,
közel 90 évesen érte a halál.
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az evangélikus templom a perc utca felől 1942-ben...
fotó: fortepan

már beköszönő beszédében célul tűzte ki, hogy az
óbudai közösség minél előbb önálló anyaegyházzá
alakuljon át. Ennek érdekében kérvénnyel fordultak
anyaegyházukhoz, a budai egyházhoz, amelyben a
földrajzi fekvésből fakadó közlekedési viszonyokra, a hozzájuk kapcsolódó szórványközösségekre
és az időközben megerősödött anyagi helyzetre
hivatkozva kérték az önállósodás engedélyezését.
A Budapesti Evangélikus Egyházmegye beleegyezése után a Bányai Egyházkerület 1909 szeptemberében közgyűlési határozatban fogadta el a kérvényt, és engedélyezte a III. ker. Ágostai Hitvallású
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Egyházközösség anyaegyházzá alakulását. Az engedély arról is rendelkezett, hogy Óbudához csatolják
az újlaki közösséget és a pomázi járásban található
szórványtelepüléseket. A megalakulás utáni években már 18 szórványgyülekezet tartozott Óbudához.
A frissen megalakult egyházközség mindenek
előtt saját lelkészt szeretett volna, ezért lelkészválasztás céljából pályázatot írt ki, majd három jelölt
közül novemberben kiválasztották és kinevezték
első saját lelkészüket, Móhr Henriket, aki 1910 januárjától állt szolgálatba. Megválasztották az első
tisztikart is, amelynek felügyelője az önállósodás
korábbi élharcosa, Dr. Szalay Sándor lett. Az egyre
inkább szerteágazó és növekvő létszámú közösségi
élet kiszolgálására pedig énekkart alapítottak, és
könyvtárat hoztak létre.
Az előző korszakban említett Zichy utca 7. szám
alatt működő gyülekezeti imaterem már a XX. század elejétől szűkössé vált az egyre bővülő közösség
számára, hiszen a lelkigondozás nemcsak az óbudai evangélikusok összefogását jelentette, hanem
a gyülekezet a 18 környékbeli település lutheránus
lakosságának az irányítását is ellátta. A folyamatosan növekvő létszámból kifolyólag már ebben az
időszakban felmerült a templomépítés lehetősége,
a gondolatot rövidesen tett követte, és az anyaegyházzá alakult gyülekezet a templomépítés céljára
aktív gyűjtésbe kezdett. A befolyt adományoknak
és néhány ingatlan értékesítésének köszönhetően
pár éven belül jelentős összeget sikerült gyűjteni,
azonban az ígéretes előzményeket követően az I. világháború az egyházközség terveit is keresztülhúzta. A háború egyre nagyobb terhet rótt az országra,
a lakosságnak és különböző közösségeinek egyre
szélesebb körben kellett áldozatot hozni a gazdaság
működőképessége és a háborús termelés érdekében. Az óbudai evangélikus közösség is meghozta
a maga áldozatát, mivel a templomépítésre eddig
összegyűjtött összeget felajánlotta az ország számára vissza nem térítendő hadikölcsönként. Ennek
következtében a közösség tagjainak még közel két
évtizeden keresztül kellett szorongania a Zichy utcai imateremben istentiszteleteik alkalmával.
A két világháború közötti időszakban a világháború okozta trauma és nyomor enyhítésére a
gyülekezeten belül karitatív tevékenységek elvégzésére különböző egyesületek jöttek létre, illetve

megindult a belmisszió tevékenysége is. A megfelelő vallási nevelés biztosítására és a szegényebb
sorsú diákok részére vasárnapi iskolát alapítottak,
a szervezettebb szeretetszolgálat érdekében létrejött a helyi evangélikus nőegylet, 1931-ben pedig
a Lajos utca 138.-ban szeretetotthont létesítettek.
Mindeközben a lelki élet fejlődésének biztosítására
a közösség könyvtárában található kötetek száma
2200-ra emelkedett.
Ugyanakkor a saját templom építéséről sem
mondott le a közösség, és már az 1920-as évek
elején újra megalakult a templomépítő bizottság,
amelynek szervezésében ismét elindult a gyűjtőmunka; ennek egyik legjelentősebb irányítója Dr.
Szalay Sándor gyülekezeti felügyelő, illetve utódja,
Dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter
volt. A bizottság hatékony munkájának és jelentős állami támogatásnak köszönhetően 1934-ben –
Friedrich Lóránt építész tervei alapján – megindultak az építkezési munkálatok. Néhány hónappal
később, 1935. június 16-án legújabb templomának
avatására ébredt Óbuda, hiszen ezen a napon szentelte fel Dr. Raffay Sándor püspök Isten legújabb házát. Az építkezés folytatásaként a következő évben
átadták a templom mögött elhelyezkedő új gyülekezeti házat és lelkészlakot.
Az óbudai evangélikus templom külsejének
meghatározó eleme a terméskő, ebből építették a
campanileszerű tornyot is. A homlokzat simaságából a középen elhelyezett kőkereszt emelkedik ki,
a templom belső tere tágas, karzata pedig a torony
felőli oldal mellékhajójában található. Az oltár mögötti márványtömbökből épített halom a Golgota
hegyét jeleníti meg, ebből magasodik ki a fakereszt, rajta Jézus nevének feliratával. A templom
és a korabeli gyülekezeti élet megkoronázásaként
1940-ben adták át az orgonát, amely rövidesen az
ország egyik legszebb hangú orgonájaként lett
nyilvántartva, és ettől kezdve számtalan orgonahangversenynek adott otthont a zsúfolásig megtelt templom.
A háború azonban ismét közbeszólt, és 1944.
december 31-én bombatalálat érte a templomot,
amelynek következtében az orgona teljesen elpusztult – összeolvadt fémhalommá vált –, és a
templomból is csak négy üszkös fal maradt meg.
Visszaemlékezések szerint Móhr Henrik, az akkor

... és ma
Fotó: Sárospataki Györgyi

már idős lelkész egyedül küzdött a tűzzel – megfelelő felszerelés hiányában, vödörben hordott vízzel
próbálta megállítani a tűz terjedését, mindhiába.
A tűz pusztítása mintegy előre jelezte az elkövetkező időszak hányattatásait, a felülről vezényelt
egyházellenes államhatalom intézkedései által beszűkített életteret, amely időszak alatt sokszor a
puszta fennmaradás volt a tét. A háború utáni időszakban a templom újjáépítése jóval több időt vett
igénybe, mint maga az eredeti építkezés. Annak ellenére, hogy a tetőt még 1946-ban sikerült rendbe hozni, a templomi istentisztelet megtartására egészen
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1948 tavaszáig kellett várni. Ezekben az években az
alagsori nagyteremben tartották az istentiszteleteket, itt állították fel még a Zichy utcai házban használt régi oltárt. Ez az átmeneti „alagsori” időszak
1948 tavaszáig tartott, amikor Ordass Lajos püspök
átadásával a templom ismét teljes használatba kerülhetett. Móhr Henrik a templom újbóli átadása után
nem sokkal kérte a nyugdíjazását, és még ebben az
évben elköszönt az óbudai gyülekezettől.

Az átkosban (1948–1989)
A fordulat éve, 1948 után az állami hozzáállás
nem könnyítette meg az egyházak munkáját, az
Állami Egyházügyi Hivatal minden apró – általuk
ellenségesnek tartott – megnyilvánulást ki akart
vizsgálni, és ezeknek a kivizsgálásoknak nem
ritkán semmi más céljuk nem volt, mint a vizsgálatban szereplők ellehetetlenítése és a puszta
megfélemlítés. A rendszer működésének várható
következménye lett Móhr Henrik lemondása, az
utána következő időszakban pedig a lelkészek folyamatos „vándorlása” az óbudai parókia élén.
1949 januárjától Óbudán a lelkészi feladatokat
Dezséry László látta el, és az év kiemelten fontos
eseménye volt, hogy a gyülekezet ekkor ünnepelte
fennállásának 40. évfordulóját. A következő évben
Nagy-Budapest létrejöttével megváltoztak a főváros
kerületeinek határai, a III. kerület is kibővült, hozzá
csatolták Csillaghegyet és Békásmegyert, amelynek
hatására – habár a gyülekezet területileg nem változott – megváltoztatták az óbudai evangélikus közösség elnevezését, ettől kezdve Óbuda-Újlaki Ágostai
Hitvallású Evangelikus Egyházközösség lett a hivatalos megnevezés. Az ezt követő négy évtizedben a
politikai és pártállami intézkedések miatt a vallásos
életet minél inkább a templom falai közé próbálták
szorítani, sőt az Állami Egyházügyi Hivatal és a kiépített besúgóhálózat által mindenféle működést próbáltak felügyelni, és amennyire lehet, korlátozni. Ez
természetesen rányomta bélyegét az óbudai közösség
életére is, mindamellett, hogy ezen időszak lelkészei
(Dezséry László, Komjáthy Lajos, Fülöp Dezső, Görög
Tibor, Nagy István) a lehetőségeikhez képest próbáltak minél teljesebb egyházi és vallási életet biztosítani
a gyülekezet megmaradt tagjai számára.
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Fotók: Sárospataki Györgyi

Új időszak (1989 óta)
Az oltár 1989. évi renoválása már az új idők jeleként a nyugodt, félelem nélküli vallásgyakorlat
eljövetelét vetítette előre, azonban a második világ
égés oltáron hagyott nyomai emlékeztetik a látogatót arra, hogy nem mindig volt ez így. Az ezekben
az években itt dolgozó lelkészek (Bálint László,
Bálintné Varsányi Vilma, Jakab Béla) hivatástudata, szervezőképessége, kiegészülve a gyülekezet
tisztségviselőinek munkájával, hozzájárult ahhoz,
hogy negyven év elnyomás után a közösség újból
megerősödjön, lépést tudjon tartani a XXI. századi
kihívásokkal és – többek közt egy, a templomtérben
látható állandó kiállítás létrehozásával – méltó módon ünnepelje meg a reformáció 500. évfordulóját.

(A szerző történész, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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TEMPLOMOK ÉS TŰZZOMÁNCOK
B esz é lge t és R ácz Gá b o r k é pző - és ipa r m ű v és sz e l

Rácz Gábor 1974-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskolán, ahol Schrammel Imre volt a mestere. Neve leginkább
tűzzománcmunkái által vált ismertté, de templomok liturgikus tereinek tervezésével, kivitelezésével is foglalkozik. Saját
óbudai műtermében dolgozik, és számos egyházművészeti alkotása látható a kerületben.

A sárospataki Szeplőtelen Fogantatás Bazilika homlokzatára általa tervezett másfél méteres zománcberakásos vörösréz kereszt 2014-ben került a templom
oromcsúcsára, amihez a tartószerkezetet szintén ő készítette. A sárospataki bazilika déli homlokzata feletti
tetőn további munka dicséri Rácz Gábor művészetét:
a harangjátékot fedő 27 négyzetméteres zománcozott
ablakfelület, amelyet 54 vörösréz rózsavirág díszít.
Egyik legfontosabb alkotásának a debreceni
Megtestesülés templom liturgikus terének 2006-os
megtervezését tartja, amely egyben egyik legmonumentálisabb, 5,50 méter magas zománcművészeti munkájának megvalósulását is eredményezte.
A templom szentélyét életfa motívum díszíti, amelynek részeként a Megváltó Krisztus, Szűz Mária és
Szent János apostol alakja zománcozott vörösréz
lapokból lett kialakítva.
Nem tőgyökeres óbudai. Mikor és hogyan telepedett le a III. kerületben?

Az óbudai Jó Pásztor templom liturgikus tere. Fotó: mundrák Attila

Rákospalotán, a XV. kerületben nőttem fel, ahonnan gyakran jártunk kirándulni a Budai-hegyekbe.
Gyermek- és fiatalkoromban a 33-as villamos
és a 84-es busz, később a bicikli és a motorkerékpár hamar áthozott Pestről az Árpád hídon
vagy az Északi összekötő vasúti hídon. Idővel
evezni is jártunk a Római-partra. Az óbudai Híd
Vendéglőt igen megkedveltük. Így került hozzánk közel Óbuda, ahol feleségemmel több mint
30 éve, 1985–1986-ban házépítésbe kezdtünk.
Ekkor már négy gyermekünk volt. Sok segítséget kaptunk a szomszédoktól, a helyi mesteremberektől, az önkormányzattól is. Megbízások is
érkeztek, pl. négy alkalommal kértek fel Óbuda
címerének elkészítésére. Viszonzásul, latba vetve
kapcsolataimat, segítettem pénzt előteremteni az
óbudai Szentháromságszobor helyreállításához.
Középiskolába a Török Pál utcai Képzőművészeti
Szakiskolába jártam, majd felvételt nyertem a
Magyar Iparművészeti Főiskolára – amelyet most
Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetemnek hívnak
–, ahol szilikát szakon Schrammel Imre Kossuthdíjas művész volt a mesterem. 1974-ben diplomáztam. Több mint négy évtizede tevékenykedem zománcművészként és liturgikus terek tervezőjeként.
A mesterségbeli tudásomat itthon és külföldön

Szeplőtelen Fogantatás Bazilika, Sárospatak.
Fotó: mundrák Attila

– Ausztriában és Németországban – kurzusokon
adom tovább. 1989-ben léptem be a Creativ-Kreis
International nemzetközi zománcművészeti egyesületbe, amelynek 1992 óta magyarországi elnökeként tevékenykedem. Alapító tagja vagyok
a Tűzzománcművészek Magyar Társaságának,
vezetem a Szent Lukács Céhet, és felvettek a
Kunstverein Coburg tagjai közé.
Úgy tudom, a III. kerületben több megbízást is
sikerrel teljesített, kérem mutassa be ezeket a
munkáit!
Három egyházművészeti feladatomról szólnék.
A legkorábbi a hányatott sorsú Zaránd utcai Rómaifürdői Karácsonyi Kis Jézus plébániatemplom
új liturgikus terének kialakítása volt 1977-ben.
Festettem ezen kívül a templom díszítésére egy
életnagyságú Krisztus-seccót, illetve a tabernákulumot és az oltárt tűzzománc díszítéssel láttam
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Megváltó Krisztus, Szűz Mária és Szent János oltárkép,
Megtestesülés templom, Debrecen. Fotó: mundrák Attila

el. A következő III. kerületi egyházi megbízásom
a Szőlő utcai Jó Pásztor Nővérek templomigazgatójától, Bakonyi József atyától érkezett. 1991-ben
a rend alapításának 100. évfordulója alkalmából
elkészítettük a diófa-zománcozott vörösréz díszítésű szembemiséző oltárasztalt, ambót (szószéket), papi székeket, ministráns zsámolyokat.
Nyolc évvel később elbontásra került a régi oltárépítmény, és helyére zománccal díszített pastofórium (szentségház) került. Ekkor több művész is
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bekapcsolódott az átalakítási
munkálatokba: Kecskés Ágnes
elkészítette a Jó Pásztor gobelin oltárképet, Kun Éva halott
Krisztust ábrázoló kerámiaszobrot alkotott, Krajcsovics
Károly ötvösművész a keresztelőmedencét és a tabernákulum fejezetét az örökmécsessel
alkotta meg, Gajzágó Sándor
festőművész a Jó Pásztor Rendet alapító Szent Eufráziáról
festett képet. Néhány évvel később megterveztem a templomteret nyugati oldalon lezáró,
életfa szimbólummal díszített
szekrényfalat, amely fölé megfestettem a kereszténység 2000.
évének szimbólumát és az azt
közrefogó két angyalalakot.
Később a templom kert felőli
külső falára 210x90 cm-es méretű Szent Kristóf-ábrázolást
készítettem tűzzománcból.
A harmadik óbudai feladatomat
a szalézi rendtől kaptam. 1994ben átépítették, bővítették Bécsi
úti kápolnájukat, és Peish Ferenc
házfőnök atya megbízott, hogy
végezzem el a Segítő Szűz Mária
templom szentélyének elrendezését, tervezzem meg a szembemiséző oltárt, az ambót és a
padokat. 1995-ben valósulhatott
meg a 380 cm-es, széttárt karú
Krisztust ábrázoló tűzzománc
oltárképem. A 2000-es évek
elejétől a templom bécsi úti homlokzatát díszíti a
Segítő Szűz Máriát megjelenítő 210x60 cm-es tűzzománc képem.
Milyen hazai és külföldi megbízatásai voltak a
fentieken kívül?
Első jelentős munkafeladatom a Maulbertsch mester
által kifestett sümegi plébániatemplom térrendezése, a zománcdíszítésű oltár, ambó megvalósítása volt

Szent Kristóf az óbudai Jó Pásztor templom kertjében.

Oltárkereszt, óbudai Jó Pásztor templom.

Fotó: Assay Péter

Fotó: Assay Péter

Rácz Gábor. Fotó: mundrák Attila
1978-ban. Az esztergomi Szemináriumi Kápolnában,
Debrecen két templomában, Hernádnémeti, Ózd,
Sárospatak, Segesvár és Hága templomaiban folytatott egyházművészeti, belsőépítészeti munkáim
érdemelnek említést. Profán megrendeléseim közül
a jelentősebbek: Ráckevén a vízműtelep központi fogadóterébe került 28 négyzetméteres zománcképem;
a Magyar Külkereskedelmi Bank központi épületének pénztárhelyiségében látható két nagyméretű
zománcképem. Megterveztem továbbá a németországi Himmerod ciszterci kolostor fogadóterének
zománcdíszítését. Himmerod Zománcmúzeumában
és a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely gyűjteményében találhatók meg munkáim. Gyakran tartok tűzzománc-művészeti kurzusokat itthon, Ausztriában és Németországban.

MATITS FERENC
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Hidv égi I vá n: Egy f őpa p ú tja óbudát ól e s z t ergomig

Biztos vagyok benne, hogy sokan szeretik
Óbudát, természetesen én is – különösen a régit.
Márcsak azért is, mert közel 84 évvel ezelőtt itt
születtem, dédapámat, Rieder Jakab vincellér ellenőrt még személyesen is ismertem, aki lányával, Sommer Róbertné Rieder Magdolnával, anyai
nagymamámmal a Weingart Gasséban, a Szőlőkert
utcában lakott. Tipikus óbudai ház volt, elöl, az utcai fronton lakrésszel, hátul kerttel. Az 1749-ben
épült Szent Péter és Szent Pál főplébánia templomba a Föld utcán, Flórián téren, Polgár téren keresztül mentünk, ahol 1933-ban volt szüleim esküvője,
és ahol engem 1934-ben kereszteltek Handl Iván
Sándor névre.
Emlékek, emlékek, emlékek… pezsgő élet gazdálkodókkal, sváb iparosokkal, zsidó kereskedőkkel és másokkal. Szobotka Józsi bácsi bicikli üzlete,
Zboray patika, Tomasek cukrászda, Szadeczki néni
libás boltja a Hídfő utcában, Zweig Simi delicatesse,
Jordán bőrdíszműves, Gubicza vas-, edény-, porcelánboltja, Rábl hentes a Flórián téren, Szigethy
Klári zeneiskolája a Weiss Sámuel házban, a Flórián
téren, Handl István kövező, útépítő a Pacsirtamező
utcában, Wiest kőműves a Kiskorona utcában,
Weith pék a Szőlőkert utcában, Henninger gyógycipész, Szeim férfi-, női fodrászüzlet, Guttmann
Márkusz bádogos és vízszerelő, Frei fürdőszoba
szalon, Kuglbauer lónyíró, Juhos Vitus pompás cipóüzlete, Nebenführer fuvaros – nem beszélve a
sok kis vendéglőről: Kéhli, Schlosser, Wittmann,
Gittinger, Bródy kávéház és a Gigler Vendéglő.

Az óbudai temetőben járva egy fekete gránit
síremléken olvasom: Idősebb Gigler István, aki
1943. április 12-én, életének 83. évében halt meg,
körülötte a többi Gigler nyugszik. Gigler István
volt Gigler Károly esztergomi kanonok édesapja.
Amikor Óbudán elhangzik a Gigler név, az idősebb
korosztály tagjai rávágják: vendéglő a Föld utcában.
Ma már kevesen emlékeznek e népes család rendkívül művelt, kiváló pap tagjára, dr. Gigler Károly
esztergomi kanonokra, Mindszenty bíboros herceg
prímás bizalmasára.
Óbudai földim, Zentai (Ziegler) István 2017 júniusában megajándékozott dr. Gigler Károly esztergomi kanonok élete és munkássága című, általa
összegyűjtött, szerkesztett kéziratával. Hirtelen fel
sem tudtam fogni, hogy milyen értékes dokumentációkkal, hiteles történelmi adatokkal fogok találkozni. Biztos vagyok benne, hogy ha barátom nem
vette volna a fáradságot, ezt a munkát így soha
senki nem végezte volna el. „Emléket akartam állítani megboldogult nagybátyámnak” – mondta.
Terveiben szerepel, hogy egyszer majd rövidített
formában kiadásra kerül.
A Keresztény Élet, a vallásos családok hetilapja 2017. október 22-i számában Van vértanúság vérontás nélkül is – Emlékezés Gigler Károly
esztergomi kanonokra címmel közölte írásomat.
Ezt a meghatározást Mindszenty József hercegprimástól vettem át, amelyet Beer Miklós, a váci
egyházmegye püspöke jegyzett fel még annak
idején. Úgy érzem, hogy dr. Petró László pápai

Dr. Gigler károly 1924-ben. Fotók: zentai István archívuma

kamarás tanítványaként, dr. Gigler Károly esztergomi kanonok ministránsaként meg kell ismertetnem Óbuda lakosságát, az országot Károly atya
életével is, akivel személyesen először 1945-ben
találkoztam Óbudán, a San Marco utca 48–50.ben lévő Irgalom Házában, ahol kápolnaigazgató
és lelkész volt. Az Irgalom Háza Nékó Mileva,
San Marco hercegné 1900-ban tett alapítványából épült gyógyíthatatlan betegek ellátására az
irgalmasrendi apácák szolgálatával. (Ld. Óbudai
Anziksz, Horváth Gabriella: San Marco hercegné hagyatéka, 2016/2017 tél – a szerk.) Itt, ezen a
helyen először 100, később 120 beteget gondoztak, láttak el. Államosítására 1950-ben került sor.
Jelenleg a Csalogány Óvoda, Általános iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, EGYMI,
Diákotthon és Gyermekotthon működik benne.
(Ld. Óbudai Anziksz, Vig György: Hétköznapi
csodák a San Marco utcában, 2015/2016 tél – a
szerk.) Az épület tervezésénél nagy súlyt helyeztek

a betegek lelkiállapotára, ezért a kétemeletes ház
közepén alakították ki a kápolnát, amelynek ablakait a napi szentmisék alatt a kórtermek felé kinyitották, így annak sugárzó kegyelme, az áthallatszó szent énekek, a pap imái jótékonyan hatottak
a szenvedőkre. Szentáldozáskor a pap a kórtermeken áthaladva szolgáltatta ki az Oltáriszentséget.
A kórtermeken áthaladó Úrnapi körmenetek, a
négy égtáj felé kialakított oltárok valódi szakrális
élményt nyújtottak. Jeles ünnepeken hárompapos
koncelebrációs főpapi szentmisét tartottak a kápolnában, amelyre 1934 után dr. Petró László, az
Irgalom Háza templomigazgatója, lelkésze, a budai Toldy Ferenc Gimnázium hittanára rendszeresen meghívta elődjét, jó barátját, dr. Gigler Károlyt.
Csak megjegyzem, hogy az irgalmasrendi apácák
olyan példás rendet, tisztaságot, bánásmódot biztosítottak, amelyet azóta sem láttam kórházakban,
egészségügyi intézményekben.
Dr. Gigler Károly 1897-ben született Óbudán
vendéglős, kisbirtokos családból, 1965-ben halt
meg Győrben. Apja Gigler István, anyja Schlosser
Teréz. Az Óbudai főplébánia templomban
Kirschhoffer Károly plébános idejében keresztelték, Sagmüller József plébánossága alatt oda
járt hittanra, és ott volt elsőáldozó. Iskoláit Óbudán kezdte, az esztergomi bencés gimnáziumban
érettségizett. Teológiai tanulmányait Budapesten,
a Központi Papnevelő Intézetben folytatta, 1920ban szentelték pappá Esztergomban. Hittanár volt
a budai Várnegyedben, a Werbőczy István Gimnáziumban, kápolnaigazgató, lelkész Óbudán, a
San Marco utcai gyógyíthatatlan betegek Irgalom
Házában. Esztergomban szemináriumi spirituális, a Hittudományi Főiskola tanára, egyházmegyei censor, 1935-ben zsinati bíró, pápai kamarás,
kanonok, Serédi Jusztinián hercegprímás titkára,
irodaigazgatója. Mindszenty József bíboros, hercegprímás bizalmasa volt, akinek 1944. április
2-án történt püspökké szentelése és beiktatása
után, április 12-én Őeminenciájától kanonoki stallumot kapott, Őszentsége, XII. Pius pápa az esztergomi főszékesegyházi káptalanba előléptetés
címén a stallumok közül egyet dr. Gigler Károly
irodaigazgatónak adományozott. Károly atyának
komoly szerepe volt dr. Tóth Tihamér püspök boldoggá avatási perében.
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Mindszenty József bíboros, hercegprímás 1947ben hirdette meg a XX. század egyik kiemelkedő
magyar lelkiségi eseményét, a Boldogasszony Évet
– közismerten Mária-évet –, amely 1947. augusztus 15-től 1948. december 8-ig tartott. A Mária-év
rendezvényeiből legjobban az 1947. augusztus 20-i
Szent Jobb-körmenet emelkedett ki, mely a Szent
István bazilikától a Hősök teréig haladt mintegy
félmillió hívő részvételével. A Hercegprímás dr.
Gigler Károly kanonokot bízta meg a Mária-év
programjának kidolgozásával.
Mindszenty 1948. január 7-én kelt, saját kezűleg írt végrendeletének hitelesítésére egyik
tanúként Gigler Károly kanonokot kérte fel.
Ugyancsak őt nevezte ki 1948-ban az Actio
Catholica megbízott igazgatójának. Czapik érsek
mint az A. C. egyházi elnöke közölte, az A. C. kereteit minden körülmények között fenntartják,
és vezetésével a hercegprímás javaslatára Gigler
Károly prelátus kanonokot, Serédi Jusztinián

hercegprímás volt titkárát bízzák meg. Büszkék
lehetünk arra, hogy 1949. június 29-én az óbudai
Szent Péter és Pál templom fennállásának 200. évfordulójára szervezett nagy ünnepség keretében
a mi főpapunk is szerepelt. A délelőtt 10 órakor
kezdődő ünnepi főpapi szentmisét Drahos János
esztergomi általános érseki helytartó celebrálta, a
szentbeszédet pedig dr. Gigler Károly protonotárius kanonok mondta. Erről megemlékeznek a főplébánia templom építésének 250 éves évfordulójára kiadott könyvben, továbbá bejegyzést találni
az óbudai Szent Péter és Pál templom historia
domusában, háztörténetében is. Az eseményről
egyébként az Új Ember 1949. július 10-i számában
Óbuda ünnepe címmel emlékezett meg.
1950 elején Mindszenty prímás közli, hogy akadályoztatva van, ezért a főegyházmegye kormányzását első helyen Gigler Károlyra bízza. Így lett
Gigler Károly 1950-ben rövid ideig, vagyis egészen
letartóztatásáig érseki helynök. 1950 júniusában

Gigler Károly – ülő sor balról a második – paptársai körében
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demokrácia- és népellenes tevékenység vádjával
Kistarcsára internálták, ahol több mint három évet
raboskodott.
A rosszemlékű Kistarcsa Pest megyében, a
Gödöllői dombságon terül el. A Rákosi-rendszerben
hírhedtté vált Központi Internálótábor eredetileg
rendőrtanodának épült, később elítélt vagy tárgyalásra váró politikai foglyok gyűjtőhelye lett.
A papok szobája 57 személyes volt. Ebbe zsúfolták
be őket, prelátust, espereseket, irodaigazgatókat,
teológia tanárokat, különböző beosztású papokat,
papnövendékeket. Az így összezártaknak volt köszönhető, hogy jó volt a szellemi légkör, sőt még
teológiai iskolát is működtettek P. Mócsy Imre SJ
vezetésével.
Elképesztő, hogy hogyan bántak a foglyokkal
Kistarcsán: recski fogvatartása után, 1951. március 4-én itt halt meg dr. Meszlényi Zoltán címzetes
püspök, akit szándékosan a többiektől elkülönítve,
hideg, nyitott ablakú cellában tartottak. (Magyar
Katolikus Lexikon, 2003., Szent István Társulat,
VIII. kötet, 1008. oldal.)
Óbudán 1951 nyarán szivárgott ki a hír, hogy a
táborban raboskodik Gigler Károly is. Szüleimtől
tudtam meg, hogy néhányan meglátogatták, de beszélni nem volt szabad vele, csak kerítésen keresztül
látták, amint talicskát tol, és nagyon rosszul néz ki.
Híre ment annak, hogy Gigler Károly egy év
alatt húsz kilót fogyott. Az ÁVH jelentéséből tudtuk meg, hogy destruktív magatartása miatt 1952.
januárjában két órai kurtavassal fenyítették meg,
kezeit a bokáihoz bilincselték. Vida István dunakömlődi plébános kistarcsai emlékezéséből tudjuk,
hogy: „A fürdőben láttam: csak csont és bőr.”
1953-ban amnesztiával szabadult, majd visszakerült Esztergomba. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején, november 5-én Mindszenty dr.
Beresztóczy kanonokot minden egyházi és közéleti
tevékenységétől eltiltotta, a pannonhalmi kolostorba való vonulásának intézésével dr. Gigler Károlyt
bízta meg. Esztergomból 1958-ban Dunaszentpálra
helyezték, ahol öt évig szolgált. 1965 április 10-én
hunyt el Győrben, beszentelt teste az esztergomi bazilikában nyugszik.
Gazdag szellemi hagyatéka, a hitoktatásért kifejtett munkássága, mint a Katolikus Nevelés szerkesztője, imakönyvek írója, szerkesztője és kiadója,

lelki olvasmányok szerzője, vallási kiadványok cenzora, egyházunkért hozott önfeláldozó tevékenysége, óbudai származása, valamint nem utolsó sorban mártíromsága alapján példaképként szerettem
volna bemutatni dr. Gigler Károly esztergomi kanonokot. Köszönetemet fejezem ki Zentai (Ziegler)
István úrnak, Gigler Károly unokaöccsének, hogy
dokumentációjával, családi fényképekkel segítette,
lehetővé tette írásomat.
(A szerző 2003 óta rendszeresen publikál, eddig közel ötven írása jelent meg. Többek között
üldözött papokról, Regőczi Istvánról és a 2017ben 98. évét betöltött, kiváló szellemi képességgel
rendelkező dr. Barlay Ödön Szabolcsról is írt, valamint két könyve jelent meg a Kairosz Kiadó gondozásában Óbudáról: Svábok és zsidók Óbudán
a XX. század első felében és Fiúk, fel a fejjel, a
harsona zeng... – Emlékezés az óbudai 21. számú
Gárdonyi Cserkészcsapatra címmel.)
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„Az utazó lába olyan, mint a virág.
Nő és gyümölcsöt terem.
Az utazás során pedig
minden bűne eltűnik.”

(Aitaréja-brahmana)

Zarándoklatok (búcsújárás)
A zarándoklatok, a búcsújárás évszázadok óta
fontos eleme a népi vallásgyakorlatnak, amelynek
célja általában egy kegykép, illetve az azt őrző kápolna, templom, szent hely meglátogatása. (A kegykép
azoknak a vallásos ábrázolásoknak az összefoglaló
megnevezése, amelyekhez valamilyen természetfeletti jelenségek, imameghallgatások, csodák fűződnek, és ezért vallásos tisztelet veszi körül őket.)
A kereszténységet felvett magyar népnek – saját kegyhelyek hiányában – az első évszázadokban
csak arra volt lehetősége, hogy az európai búcsújárásokhoz csatlakozzon. A korabeli magyar zarándok
utaknak hét kiemelkedő célállomása volt: Szentföld,
Róma, Santiago de Compostela, Szent Patrik purgatóriuma, Aachen, Czestochova és Mariazell. Az
utolsó három kegyhely annyira népszerű volt, hogy
szinte magyar nemzeti búcsújáróhelynek számított.
A későbbi századok folyamán jelentős számban
jöttek létre magyarországi kegyhelyek, pl. Szent
István székesfehérvári, Gellért püspök csanádi,
Kapisztrán Szent János újlaki sírjánál, vagy olyan
helyeken, ahol a néphit szerint valamilyen csoda,

látomás ment végbe. Kiemelkedő fontossága miatt
külön meg kell említeni a Mária-tisztelethez kapcsolódó kegyhelyek zarándoklatait. Magyarországon
jellemző volt, hogy nagyon sok templomot Szűz
Mária tiszteletére, oltalma alá szenteltek fel, pl.
Andocs, Márianosztra, Baja, Búcsúszentlászló stb.
A XVI. század első felében a reformáció és a török megjelenése miatt csökkent a búcsújárás gyakorlata, majd a század második felében a tridenti
zsinat határozatai ismét új lendületet adtak a kegyhelyek látogatásának, de természetesen a törökök
által elfoglalt területeken ebben az időszakban
továbbra sem volt tömeges búcsújárás. A török kiűzése a zarándoklatok tekintetében is fontos momentum volt, és a XVIII. század folyamán a búcsújárás megint népszerű eleme lett a népi és hivatalos
vallásgyakorlatnak – a régi kegyhelyek újjáéledtek,
illetve több új jött létre.

Mariazell
Óbuda szerepe a zarándoklatok történetében
kettős. Egyrészt az óbudaiak is rendszeresen részt
vettek különböző magyarországi vagy az országhatáron túli kegyhelyek búcsújárásaiban, másrészt
a XVIII. századtól kezdve a település önálló zarándokhelyként volt számontartva.
Az egész magyarság – és az óbudai hívek – körében az egyik legkedveltebb és ezáltal leginkább
látogatott kegyhely a stájerországi Mariazell volt.

Óbudai zarándokok Mariazellben, 1928. Fotó: Óbudai múzeum

A kegyhely története a XII. századig nyúlik vissza,
amikor Magnus sankt-lambrechti bencés szerzetes
Mariazell vidékére érkezve ott letelepedett, és napi
imádságait a magával hozott, hársfából faragott
Szűz Mária-szobor előtt végezte. A völgy pásztorai
szintén a szobor előtt végezték el a napi ájtatosságaikat, és az időjárás viszontagságai miatt gallyakból
és deszkából kis kápolnaszerű építményt (cellát)
emeltek föléje. Henrik morvaországi őrgróf – súlyos
köszvényből való csodálatos gyógyulása miatt – a
XIII. század elején egy kápolnát emeltetett a kegyképnek, amelynek hatására a kegyhely híre rohamosan terjedt, és rövidesen a római pápák is elismerték hivatalos búcsújáróhelynek. A XIV. század
folyamán I. Lajos király a pogányok felett aratott
győzelmének hálájául templomot építtetett a kegyhelyen, ettől kezdve a magyar zarándokok kiemelt
úti célja lett Mariazell. A török időszak viszontagságai után újult erővel indultak meg a zarándoklatok,
amit jól jelképez, hogy 1691-ben 8765 résztvevőből
álló zarándokmenet érkezett Magyarországról.

Az óbudai kegyhely
Egy Zichy-anekdota szerint 1622-ben Zichy Pál
veszprémi várkapitány a Mariazelli Madonna közbenjárására szabadult ki Bethlen Gábor fogságából.
Hálából fogadalmi képet ajándékozott a stájerországi kolostornak, és ettől eredeztethető a Zichy
család és Mariazell szorosabb kapcsolata.
1659-ben a Zichy család birtokába került
Óbuda. Közel ötven évvel később az uradalom
két ifjú ura, a két Zichy testvér, Péter és László
egy, a XVIII. század legelején tett zarándoklatuk
alkalmával fogadalmat tettek, hogy a Mariazelli
Madonna szobráról hiteles másolatot készíttetnek, és annak elhelyezésére kápolnát építtetnek. László 1703-ban bekövetkezett halála miatt azonban a szobor elkészítésére és a kápolna
alapítására több mint két évtizeddel később, az
1720-as évek közepén került sor. Ekkor az óbudai szőlőhegyen helyezték el az eredeti kegyszobor másolatát.
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a stájerországi Mariazellbe tett zarándoklat helyett látogattak Óbudára, azonban ez utóbbihoz
külön pápai engedély kellett. Óbuda kapcsán az is
megfigyelhető, hogy vallásos élmény megélésének
következtében sokkal több volt a köszönő, mint a
kérő zarándoklat.
Szintén érdekes kimutatás állítható össze arra
vonatkozóan, hogy milyen típusú adományokat
ajánlottak fel az óbudai kegyhely számára. Szép
számmal találhatóak festett képek, kisebb mértékben ruhák, illetve szöveges, írott formában
rögzített tanúságtételek. Ugyanakkor a tárgytípusok között hasonló arányban fedezhetőek fel
a bajra szimbolikusan, illetve közvetlenül utaló
emlékek is.
Izgalmas a kegyhely vonzáskörzetének vizsgálata, amely azt mutatja, hogy Óbuda tekintetében volt
egy szűk (Buda, Pest, Óbuda, Tétény) és egy tágabb
körzet (Komárom-Esztergom), ahonnan rendszeresen

jártak ide zarándokok. Azonban az egyéni zarándoklattétel szempontjából lehetett találkozni északi
irányból, Szlovákia felől, délről pedig Kecskemét, sőt
Pécs környékéről ide érkező búcsújárókkal. Voltak kiemelkedő létszámú búcsújárások is: egy 1749-es leírás
arról számolt be, hogy Kisboldogasszony napján tízezer fős tömeg érkezett Óbudára, hogy tiszteletüket
tegyék a kegyszobor oltára előtt.
Az Óbuda-Kiscelli kegyhely – az előzőekben
olvasható elemzések által kimutatott – „aranykora” azonban csak az 1780-as évek elejéig tartott.
1783-ban ugyanis rendeletben feloszlatták a trinitárius rendet, a következő évben pedig az óbudai
kolostort és a templomot is kiürítették. Az évtized
közepén a kegyszobrot és a főoltárat elárverezték,
amelyek Kühtreiber Antal óbudai molnár birtokába
kerültek, aki a Szent Péter és Pál Főplébánia templomnak ajándékozta őket, ahol – egy mellékoltárként – még napjainkban is megcsodálhatóak.

az óbudai trinitárius kolostor és templom, XVIII. század. kép: btm kiscelli múzeum fővárosi képtár metszettár
az óbudai trinitárius kolostor és templom napjainkban. fotó: Bojcsuk anna
Nem sokkal később a másik testvér, Zichy Péter
is meghalt, ezt követően özvegye átvitette a szobrot Zsámbékra, az akkori uradalmi központba,
ahol egészen 1733-ig őrizték. Az óbudai katolikusok folyamatos könyörgése miatt, illetve Barwick
Keresztély Ignác óbudai plébános hatékony közbenjárása eredményeképpen a kegyszobor visszakerült Óbudára, és ettől kezdve mindinkább elterjedt csodatévő erejének híre, ebből kifolyólag pedig
meredeken emelkedett népszerűsége. Még ebben
az évben az Óbuda-Kiscelli kegyhely XII. Kelemen
pápától elnyerte Kisboldogasszony napjára (szeptember 8.) a teljes búcsútartás jogát, amely egyben
azt jelentette, hogy a hivatalos egyház is maradéktalanul elismerte és széles jogkörrel ruházta fel a
zarándokhelyet.
1738-ban a trinitárius rend két képviselője
szerződést kötött az özvegy grófnővel, amelyben
megegyeztek abban, hogy a rend kolostort alapít Óbudán, amelynek legfőbb feladata a kegyhely gondozása. Két évtizeddel később, 1758-ban
felépült a trinitárius kolostor és rendház, majd
1760-ban a templomot is felszentelték, amelynek a
főoltárán helyezték el a kegyszobrot. Mindezeket
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követően a kegyhely tisztelete és híre tovább növekedett, így egyes alkalmakkor többezer zarándok
látogatott el Óbudára. Szintén jól mutatja a zarándokhely kultuszának megerősödését, hogy egyre
több csodaszámba menő eseményt jegyeztek le
vele kapcsolatban. A trinitáriusok által vezetett
mirákulumos könyvben az 1742–1777 közötti időszakkal kapcsolatban 51 csodás gyógyulásról és
megmenekülésről adtak hírt.
A csodálatos történeteket tartalmazó könyvecske, illetve a trinitárius rend óbudai kolostorának protocolluma alapján megállapítható, hogy az
ide zarándokolt hívek elsősorban a bűnbocsánat
elnyerése, vagyis a purgatóriumi szenvedés lerövidítése céljából, betegségekből való gyógyulás
érdekében és a lelki megnyugvás elérése miatt keresték fel a kegyhelyet. Ennek érdekében különböző fogadalmakat tettek a Madonnának – a legtöbb
esetben szülők a gyermekeikért. A fogadalmak
másik része olyan típusú ígéret, amikor többen
egyszerre, egy cél érdekében tettek bizonyságot.
Emellett voltak olyanok, akik az óbudai zarándoklat tekintetében fogadták meg, hogy minden évben felkeresik a Kiscelli Madonnát, illetve mások
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Trinitáriusok Óbudán
A trinitáriusok özv. Zichy Péterné Bercsényi
Zsuzsanna hívására 1738-ban telepedtek le
Óbudán. A Mathai Szent János és Valois Szent
Félix által a XII. században alapított rendet rabváltó vagy fogolyváltó rendnek is nevezték, mert szabályzatuk előírta, hogy az éves bevételük legalább
egyharmadát a muzulmán/török fogságban lévő
keresztény rabok kiváltására kellett fordítaniuk.
Alapításuk ideje az európai keresztes hadjáratok
virágkora volt, így létrejöttüket a keresztes hadjáratok alatt fogságba esett rabok kiszabadítása inspirálta. A keresztes hadjáratok elmúlta, illetve a
török XV–XVI. századi erőteljes terjeszkedése miatt figyelmük egyre inkább a közép-kelet-európai
területekre irányult. 1688-ban Bécsbe helyezték át
központjukat, majd első magyarországi rendházukat 1693-ban alapították Illaván. A trinitárius

szerzetesek több nyelven beszélő, tudós szerzetesek voltak, akik széleskörű ismereteik és utazásaik
során szerzett tapasztalataik miatt szívesen látott
vendégek voltak a főúri családok által rendezett
lakomákon. Óbudára, illetve a Zichyekhez a komáromi rendház képviseletében érkeztek, ahol a
grófi család hamar a pártfogásába vette őket, aminek eredményeként az 1700-as évek közepén megalakult óbudai rendházuk is.
Óbudai betelepedésük után rögtön nagy hasznára voltak a helyieknek, hiszen nagyon fontos
szerepet töltöttek be az 1738–1739-es pestisjárvány
idején a lelkipásztori teendők elvégzésében és a
betegek ápolásában. A járvány elmúltával hozzáláttak a grófnőtől kapott feladatuk megvalósításához, a Kiscelli kegy- és zarándokhely kiépítéséhez,
gondozásához és felügyeletéhez. A század közepén
az erre a célra épített kéttornyú templomot és kolostort egészen az 1780-as évekig ellátták, azonban

Az óbudai trinitáriusok
mirákulumos könyve, 1777.
fotó: sárospataki györgyi

Az óbudai kegyszobor és öltözéke, XVIII. század.
fotó: sárospataki györgyi

II. József sok más szerzetesrendhez hasonlóan az ő
magyarországi működésüket is beszüntette, épületeiket katonai célokra lefoglaltatta.

Kegyszobor
A kegyszobrot az 1720-as évek közepén készíttette el Zichy Péter. Az eredeti szobor őrzője
a kiscelli másolaton elhelyezett írással igazolta
annak hiteles voltát. (A hitelesítéshez többek közt
a másolatot az eredetihez kellett érinteni.) A festett faszobor az ülő Madonnát ábrázolja, jobbján
a gyermek Jézus alakjával. Mária kék köpenyes,
aranyszegélyű ruhát, Krisztus pedig aranyszínű
ruhát visel, mindkettejük fején ékköves korona
látható. Jézus jobb kezében almát tart, ami az eredendő bűn szimbóluma, és amit Jézus a világ megváltásáért magára vett.
A kegyszobrok öltöztetése a vallásos áhítat egy
külön megjelenési formája, amelynek célja, hogy a liturgikus év eseményeihez illő színű ruhába öltöztesse a kegyképeket. Az óbudai kegyszobor számára is
több ruhát készítettek, a legrégebbi az aranyszínben
pompázó, gazdagon hímzett, Szűz Mária és külön a
gyermek Jézus részére kialakított öltözetek.
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Mirákulumos könyv
Az 1777-ben kiadott könyvecskét egy rézmetszetes tábla rajza díszíti, amelyen a sugárzó felhők
felett álló kiscelli Madonna látható, karján a gyermek Jézussal, alatta pedig a gyógyulásra váró betegek láthatóak. A metszet készítője Binder János
Fülöp pozsonyi születésű rézmetsző mester, aki
a korszak egyik legkeresettebb illusztrátoraként
1777-ben Nagyszombatról költözött Budára. A cím
oldalt a rend provinciális engedélye követi, majd
Szűz Máriát dicsőítő vers és ajánlás olvasható. A bevezetés után a kegykép eredetének történetével ismerkedhetett meg az érdeklődő, a Zichy fivérek
fogadalmától kezdve egészen a kegyszobor 1738-as
elhelyezéséig.
A kötet többi lapja az Óbuda-Kiscellhez kötődő csodálatos gyógyulások, illetve balesettől való
megmenekülések történeteit írja le, mégpedig típusonként csoportosítva. Összesen 51 csodáról tesz
említést, utolsóként Hindebrandt György gyöngyösi lutheránusról, aki teljes elgyengülésében a
kiscelli Máriához könyörgött, meghallgattatott, és
meggyógyulván hálából katolizált.

(A szerző történész, az Óbudai Múzeum munkatársa)

31
város

32
Ezeket a szerencsét hozó üveggolyókat apukámtól
kaptam. Egészen véletlenül maradtak meg egy fáskamrában, őket nem vitték el… A porcelánokat is
tőle kaptam, ezt épp a Baumgarten-díj árából vette
nekem. Ez (is) a mi kettőnk élete. Így éltünk, és ma
is így élünk. Lélekben.

lk oé cp iz cő o l o r

ABLAK AZ AJTÓN
Beszélgetés Gelléri Ágnessel

Édesapja mesélt Önnek?

Épp naplemente előtt érek Gelléri Andor Endre lányához. Alattunk, akár egy legyező, nyílik ki a panoráma, a Dunától
egészen a Sas-hegyig. Mindjárt Óbudán leszünk. Költészetben és valóságban. Kint egyre sötétebb lesz, bent a szobában
egyre világosabb. Mintha az emlékezés csillaga alatt kezdenénk el beszélgetni anélkül, hogy bármit is kérdeznék.

GELLÉRI ANDOR ENDRE ÉS FELESÉGE, Dreier Julianna. FotóK: Szász Marcell

Mindig csodás meséi voltak. Ha meglátott, már mesélt. Egyszer kint vártam az erkélyen (Beszterce
utca 25., harmadik emelet). Állandóan beszélgettem
az utcával, fontos közlendőim voltak. Apukám pedig felkiabált, hogy hozott nekem egy mesét Maki
Majomról, aki hajósinasként járta a tengert, kivételes
dolgokra volt képes, és mindenkivel szeretetben élt.
Mese-szőttes lehetett bármiből. Volt például egy nagy
akváriumunk, amit a születésnapomra csempészett
nagy titokban a komódra. Úgy él bennem a látvány,
hogy a csillogó kis halak ki-kiugráltak a levegőbe,
mintha táncolnának örömükben, hogy nálunk lehetnek. Minden aranyhalacskának volt külön neve, de
nagyon hasonlítottak egymásra, én pedig mindig másik nevet adtam nekik. Ő mégis pontosan tudta, hogy
épp melyiket mondtam. Róluk is kitalált nekem kis
meséket. A kanárimadarunkat, aki egyedül volt, vigasztalni kezdte. Azt suttogta neki: „hamarosan nem
leszel egyedül”. Nem kedvelte a magányt, ahogy én
sem bírom. A kanárinak is mesélt, ahogy nekem – rólam, anyukámról, arról, hogy milyen érdekes hely ez
az Óbuda, ahol laktunk. A Kiscell-hegyre járt festeni.
Rippl-Rónai és Pátzay Pál is nagy ígéretnek tartotta
őt. Biztosra vették, hogy jelentős festő lesz belőle. De a
muzikalitása is páratlan volt.
(A szemét figyelem, miközben mesél. Vidám szomorúság van a tekintetében.)
Szerelmetes-boldogan vártak engem, kilenc hónapon át vidáman csengő hangokat hallottam csak.
Anyukám hegedült, apu bársonyhangon énekelt.
A méhen belüli életről, a külvilág észlelésének lehetőségeiről klinikai pszichológusként van tudomásom. Schubertet, Schumannt szerettek játszani-énekelni – apu az Operaházban tanult is énekelni. Házi
koncerteket tartottak a nagyszüleimnek. Az egyik
ilyen este másnapján, kedden délután három órakor
anyukám azt mondta, „Andor, indulni kell”. És mentek, illetve mentünk Hirschler doktor „bácsihoz”.

Hogyan ismerkedtek meg a szülei?
Apám meghódította anyámat! Több legendárium
is van. Az egyik, hogy apu felszállt a Bécsi úton a
villamosra…
Ez lehetne egy Gelléri-novella kezdőmondata is.
Legyen az! Én abban hiszek, amiben szeretnék hinni.
Az a legjobb!
Tehát: a Nagyszombat utcai villamosmegálló. Az
emberek várták a villamost. Apu nagyon szerette a
nőket, és a nők is őt. Megpillantotta anyut tizenhét
évesen (ő akkor épp huszonhét volt). Egy valóságos
porcelánbaba állt előtte a peronon, akinek addig
nem volt udvarlója, ezért aztán apunak elég sokszor
kellett kimennie a villamoshoz. Ráadásul olyan
öltözékben, hogy tessék is ennek a leányzónak.
Találnia is kellett valakit, aki bemutatja őket egymásnak – az bizony még olyan világ volt… Ennek
az egész helyzetnek olyan a csengése, akár a hajdani villamosnak, nem? Amikor végre valaki bemutatta őket egymásnak, már minden nap együtt
villamosoztak. Utána pedig együtt kajakoztak, bicikliztek. Anyu kosarazott, apu diszkoszt vetett az
MTK színeiben.
Feleki László írta egy visszaemlékezésében, hogy
a százkilós apukája, a gyengéd óriás hosszútávfutó szeretett volna lenni.
Mivel négy évig udvarolt édesapám anyunak, ezt
nyugodtan tekinthetjük akár hosszútávfutásnak is.
1937-ben házasodtak össze. 1939-ben születtem én,
Jóska öcsém 1942-ben, aput pedig 1940-ben vitték el
először munkaszolgálatra.
Kisgyerekként ebből mit érzékelt?
Anyai nagyszüleim, a tündéri Dreierék vigyáztak
ránk. Azt mondták, hogy apukám egy „kicsit” elutazott. Nagyon sokszor utazott el „kicsit”. Úgy
emlékszem vissza rájuk, mint akik mindig angyali puha mosollyal óvtak engem. Szivárványburok
vett körül; színek és hangok simogattak… Apukám
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mindig vidáman jött haza a munkaszolgálatról,
ahogy a vegytisztítóüzemből is. Ügyes kezű ember
volt, a szobám ajtajába belevájt egy kis ablakocskát.
Ha megérkezett, akkor egy mókás kis semmiséget
vagy egy falevelet bedugott az ablakon. Egyszer pedig pipafüstkarikákat fújt be nekem. Ez a játék a mi
kis titkunk volt.
Emlékszik az utolsó találkozásra?
A Vörösmarty utcában történt, és kissé homályos
a kép, vagy talán csak hárítok… Egy gyűjtőpincébe kellett lemenni. Az Eichmann-vonat előtt egy
nappal vitték el, máshová. Reménykedett, akkor is,
ahogy mindig. Andersen és Csehov könyvei voltak
nála az utolsó hetekben. Ezt csak később tudtam
meg, ahogy azt is, hogyan élte meg a tábor felszabadulását, és hogyan próbált hazaindulni, de közbejött a tífusz.
Önök hogyan vészelték át 1944-et?
Minket kilakoltattak a Beszterce utcából. A közelben apu anyjának, Sárikának volt egy pénzszekrénykészítő műhelye a Tímár utca 24.-ben.
Apai nagyapám, Gelléri József a születésem előtt
egy évvel meghalt. A nagy földszintes házban
Lill bácsi asztalos műhelye izgalmas titkokat kínált. Nagy bajsza volt Lill bácsinak, röpködtek a
forgácsok erre a nagy bajuszra. Ha evett, akkor is
a bajszát figyeltem. Aztán nehezebb lett az élet.
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Bombázáskor mi, a kilakoltatottak elvileg nem
mehettünk le a légópincébe. Velünk szemben
volt egy háromemeletes ház, onnan valaki szólt
a rendőrségnek, hogy a tilalom dacára mégis
leosontunk. Aztán jöttek is a rendőrök „intézkedni”. Meg mások is jöttek, fegyveresek, nem
értettem, mi történik, csak azt érzékeltem, hogy
izgatott mindenki. A nagymamával kinyittatták
a széfet, amiből kigurult néhány pénzérme... Ez is
érdekes volt nekem, a kisgyereknek, akár egy varázslat. De sok időm nem maradt a csodálkozásra. A fáskamrához állítottak bennünket. Aztán
amikor értékeket nem találtak, 15 percet engedélyeztek nekünk a csomagolásra. Ezt a felszólítást
puskatussal is nyomatékosították, amiből nekem
is kijutott, de ezt nem részletezem. Aztán letelt
a negyedóra, és nem jött senki értünk. Akkor.
Később kitereltek minket a Duna-partra, ahol
újabb csoda történt: egy puskás férfi közeledett
felénk, megismerte anyut, a „gyönyörű Juditkát”.
„Jaj, a Sárika néni hogy engedhette magukat ide?”
– kérdezte. Apai nagyanyám a megmentett javakkal ekkor már kimenekült Rákospalotára. Anyu
régi ismerőse oldalra terelt minket, aztán személyazonosító papírokkal tért vissza. Vajda Vera
lettem, anyukám Vajda Anna, testvérkém Vajda
Milán. Ez az ember kísért minket a Pannónia
utca 56.-ba, ami védett ház volt. A Pannónia utca
után öcsém és én a gettóba kerültünk, anyu pedig
az Ezredes utca 16.-ban lett cseléd, hamis papírokkal. Itt egy repeszsérülés miatt elvesztette a

lábát, de nem lehetett kórházba vinni. Az egyik
bombázáskor jött egy ember „fekete szárnnyal”,
afféle reverendaszerűségben. Meglátta haldokló
anyámat, akiről egy varjúszerű, károgó asszony
épp a jegygyűrűjét akarta elorozni. A fekete szárnyú emberről 2016-ban tudtam meg, hogy ő volt
a csodálatos Sztehló Gábor evangélikus lelkész.
Szánkón vitte el anyámat a Széher útra, a Szent
Ferenc Kórházba, ahol megműtötték. Az öcsém és
én felkerültünk az Istenhegyi útra, a tüdőszanatóriumba Sztehló Gábor jóvoltából, aki szintén a
lécekből összetákolt szánkón húzott el bennünket anyámhoz hegyen-dombon át. Korábban a
Nagyszombat utcában is sokat szánkóztunk, de
ez egészen más volt. Erre a szánkóútra úgy emlékszem, mintha milliószor néztem volna meg
egy filmet, beszélni viszont eddig nem beszéltem
róla. Sem arról, amit útközben láttam…
(Hosszú csend. Mindketten hallgatunk. Mintha
Ágnes kitalálná, hogy mit akarok mondani, folytatja.)
Aztán ott állt az én szépséges anyukám – fél
lábbal. Egész életemben soha semmiért nem kiabáltam, nem hisztériáztam. Se gyerekként, se
felnőttként. Akkor viszont teli torokból ordítottam. Anyám a műtét után sokáig betegeskedett,
tébécés lett. A Korányiban doktor Barát Irén igazgató kezelte, és a pályakezdő doktor, Kulka Frédi,
Kulka János édesapja. Embernek és orvosnak egyaránt kiválóak voltak, ők vigyáztak anyura. Mi a
testvéremmel intézetbe kerültünk. A Beszterce
utca 25.-be ugyanis mások költöztek be.

Azóta járt ott?
Pár éve, édesapám emléktáblájának avatásakor nagyon szerettem volna. Felmentem a harmadik emeletre. Kértem, hadd menjek be a lakásba. Nem volt
otthon a tulajdonos. Kértem, hogy esetleg máskor,
alkalmas időpontban felkereshessem. Nem lehet,
mondták, „a tulajdonos nem szereti mutogatni a
tulajdonát”.
Mi lett az anyai nagyszüleivel?
Pipi és Izidor úgy haltak meg Bergen Belsenben,
akár a halhatatlan szerelmesek. Két menet támolygott egymás mellett, külön a nők, külön a férfiak.
A nagymamám összerogyott. A nagyapám ezt
meglátta a másik menetben, kilépett a maga sorából, és elindult a nagyanyám felé. Rögtön agyonlőtték. Tehát egyikük sem tért vissza, így hamar
elvesztettem őket is. A Szentendrei úti lakásukat
is elvették.
Amikor az apai nagyanyja visszajött Rákospalotáról, miért nem vette önöket magához?
A felszabadulás után az elsők között indulhatott
meg újra a nagyanyám pénzszekrényjavító üzeme.
Fantasztikus volt, mindent újra tudott kezdeni és
újjávarázsolni. De nekünk valahogy nem lett helyünk nála, és persze nem firtattuk a dolgot. Ő volt
az anyja az én csodálatos szívű apukámnak, így
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mindenre megkapta tőlünk a felmentést. Ráadásul
tudtuk, hogy örökbefogadott gyerek volt, egy lévai
család nevelte fel. Ebből meg lehet érteni, miért volt
ilyen kemény.
És most is mosolyog, miközben erről beszél…
Eszembe jutott róla egy igazán pompás történet.
A nagymama megfigyelte, hogy egy bizonyos nap
bizonyos órájában a nagyapám mindig kicsinosította magát, és úgy ment el otthonról. A nagymama
magánnyomozót fogadott, és a gyanú be is igazolódott: kézhez kapta egy hölgy személyleírását.
Mit tett erre Sárika? Varratott a leírás szerint egy
ugyanolyan ruhát, a fodrásznál egy ugyanolyan
frizurát csináltatott, és még a cipőjét is hasonlóra
cserélte. Nagyapám egy nap hazaérve ebben a jelmezben találta Sárikát. Megértette a diszkrét, de
határozott üzenetet, és ezután mindig otthon maradt. Minden kreativitása dacára Sárika soha nem
lett igazi nagymama. Gondolom, nem tudta, mit
tesz nagymamának lenni, ezért nem ítéltem el soha.
Valaha beszéltek erről?
93 éves korában, amikor haldoklott, azt kérte,
egyenként menjünk az ágyához. Én mentem először. Sokáig nem szólt semmit. Aztán végigpuszilta a kezemet, a karomat, megsimogatta a fejemet.
Lehanyatlott, és azt mondta: bocsáss meg, Ágika,
bocsáss meg. Sírt ő is, sírtam én is. Utánam jött
Jóska, aki zokogva futott ki. Nem tudom, mit mondott neki a nagymama. Aztán ment be anyu, aki
nyilván nem tett neki szemrehányást a halálos ágya
mellett, bár joggal tehetett volna. Elnézést kért tőle
is. Bevallotta neki, hogy amikor anyám már menyasszonya volt az apunak, Sári nagyanyám bizony
elhívott egy színésznőt a Gellért Szállóba, hogy
vele hozza össze aput. Azért is a bocsánatát kérte,
hogy a másik nagymamám, Pipi „kincseit” sem
adta vissza. Ezért vagy sem, de tény, hogy soha nem
volt bennünk egy szikrányi harag sem iránta.
1945 után a hároméves öccsével intézetbe kerültek.
Legalább tíz intézetben voltunk. Nem tűrtem, ha
vernek, azt se, ha másokat vernek. Se azt, ha kenyeret
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akartak lopatni velem. Ilyenkor mi Jóskával „kicsikét elmentünk”. Magyarul: megszöktünk. Egyszer
Popper Péter anyukájának az intézetébe kerültünk.
Popper néninél jó volt, ő szeretett bennünket, ezt
sokszor kedvesen a tudtunkra is adta. Amikor tehettük, meglátogattuk anyukámat. Barát Irén nénitől kaptunk vitaminokat a Korányiban. Az 56-os
villamossal mentünk jó darabon. Soha nem volt
pénzünk jegyre, de felengedtek minket.
Egy újabb villamos, ráadásul Gelléri egyik
legszebb novellája játszódik ezen a járaton, a
Hűvösvölgyi nászutasok…
Noha nem tudok kedvencet mondani apukámtól,
ez nekem is különösen fontos írása. Az érzelmek
egyszerűségét és puritánságát, a szeretet szimfóniáját, ahogy mindig, megteremtette ott is. A történet
utolsó mondata és képe: „Ezalatt az este járja az utcákat, mint a kormos kéményseprő. Szerencsét hoz
a részegekre, majd magas létráját az égnek támasztva, hajnalban kimászik Óbuda kocsmái közül, a felhők közé.” Egyszerre lett festmény és zene minden
írása, amelyekben ezek a gondolathullámok, mesehullámok és mindenekelőtt a szeretethullámok a
legfontosabbak.
(A néma utcáról hallani, ahogy elmegy a ház előtt
a 27-es busz.)
1948-ban jött ki anyu a kórházból. Ugyanebben
az évben Pozsonyba utaztunk anyukám unokatestvéreihez. Gazdag textilkereskedők voltak.
Segítették volna, hogy továbbmenjünk Svájcba
vagy Izraelbe. Azt is, hogy ott maradjunk náluk. Anyukám azt kérdezte: „Ágika, te mit gondolsz?” „Anyu, mi óbudaiak vagyunk. Menjünk
haza!” És hazajöttünk. Radnóti Fifike segített nekünk lakást szerezni a San Marco utca 12–18.-ban.
Visszakerültünk Óbudára.
Közel a gyerekkori helyhez…
… és mégis távol. Tudja, csak arra szeretek emlékezni, hogy anyukám és apukám egymásnak teremtődött. És épp emiatt lehet azt is tudni, hogy
az ember kegyetlensége is végtelen. Hogy őket
elszakították egymástól. Hogy embereket elszakítanak egymástól. Fizikailag, erőből nem lehet

„A szerencsehozó üveggolyókon megcsillan a fény”

ez ellen tenni, csak példaadással, tanítással. A tanítás nekem mindig nagyon fontos volt. Amikor
filmben akart szerepeltetni egy nem is akármilyen rendező, nem álltam kötélnek. Inkább elmentem egy kis iskolába magyart tanítani. Hogy
tovább adjam mindazt, amit kaptam gyerekkoromban a szüleimtől, a nagyszüleimtől, elsősorban apámtól.
Önérzetek történetei…
Képzelje, meg akartam írni a folytatását a fájdalmasan rövid Gelléri-regénynek, az Egy önérzet
történetének. Aztán azért nem írtam meg, mert
megkérdőjeleznék az igaz szándékot, és pontosan a lényeget nem értenék, amiért tettem volna. Enélkül is úgy élem az életem, hogy ő áll a
középpontban, ő határoz meg mindenben, még
a pszichológusi munkában is. Az írás, a versírás
másról szól.

Önnek az írás mintha lelki szükséglet is lenne.
Életem két szakaszában írtam verseket. Két
veszteségnél léptem át az írás-nem írás határát.
Testvérem halálakor, 1995-ben, aztán az ő drága fia, Bandika halála után 1997-ben. Csodálatos
emberek voltak. Apukám után Bandikám volt
hozzám a legközelebb. Végig a támasza lehettem
az utolsó másfél hónapban. Az életem tanárként,
dramaturgként, pszichológusként természetes
folytatása lett annak, amit a szüleimtől örököltem.
A mai napig sokak bizalmát élvezhetem, és rengeteg szeretetet kapok a volt tanítványaimtól, pácienseimtől. Hálás vagyok nekik ezért.
(A szerencsehozó üveggolyókon megcsillan a fény.)
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MAJD HA EGYSZER NYUGDÍJBA MEGYEK…
S a ly N o é m i v é g t e l e n t ö r t é n e t e

Súlyos vallás- és társadalomtudományi könyveket fordított, mindent tud a lekvárokról, továbbá Krúdy Gyula életéről,
utolérhetetlen „kávéházológus”, franciatanár és magyar történész, kiváló szépíró, aki szóban is kivételesen szórakoztató.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nagyra becsült munkatársa. Röviden: Saly Noémi.

Egykori francia szakos tanárként, műfordítóként
hogyan lett fontos számára, hogy kinyomozza, tudományos igénnyel kikutassa, mi történt a közelés a kicsit régebbi múltban a családjával, a városában, illetve kedvenc közegében, a kávéházakban?

a fenébe! Kit izgat, hogy mikor volt az a csata, meg
hogy ott lövik egymást? Viszont a hétköznapi történelem, a hétköznapok régisége nagyon érdekelt.

Rettentő kíváncsi kisgyerek voltam. Persze nem hiszünk a horoszkópokban, de azért ez az Ikrek nagyon gyanús jegy. Az ember mindig egyszerre szeretne két helyen lenni, egyszerre két dolgot csinálni.
Hatalmas hajlamom van óriási lendülettel elkezdeni
dolgokat, majd azokat nem befejezni, vagy csak irtó
nyögvenyelősen, és nagyon kemény külső hatásokra. Tehát az elkezdés, félbehagyás, ott lenni, máshol
is lenni, mindent egyszerre csinálni, sajnos ez nekem gyerekkoromtól kezdve így volt. Nagyon kellett
magamat fegyelmezni felnőtt koromban, amikor
fontosak lettek a lábjegyzetek és pontos idézetek.
Kölyökkoromban állandóan szekáltam a nagyanyámat, hogy meséljen családi dolgokat. Ötéves koromban tudtam a dédszüleim testvéreinek a nevét.

Így van, amiről semmit se tanítottak. És akkor volt
még az utcánkban egy csomó klassz öreg, akikkel lehetett dumálni, akiket lehetett faggatni. Az első kvázi
tudományos igényű kutatás, amit a helytörténet műfajában végeztem, hatodikos koromban történt, amikor beiratkoztam helytörténet szakkörre, amit nem az
én saját történelem tanárnőm, hanem a párhuzamos
osztályt tanító Kati néni vezetett. Első házi feladatnak
azt adta, hogy mindenki dolgozza föl a saját lakóházát, részemről azt a házat, ahol most is lakom. Ki
kellett deríteni, mikor épült, a felnőttektől meg kellett
tudni, hogy ki a legrégebbi lakó, őt levadászni, leültetni, meséltetni. Akkor az alattunk élő Ilonka néni bizonyult a legrégebbinek, és ő nekem nagyon sokat mesélt. Ezt már lejegyzeteltem, és a mai napig megvan
egy kis szürke füzetkében, ami abszolút forrásértékű,
és nagyon fontos adatok vannak benne.

Szerencséje volt, hogy a nagymama nemcsak emlékezett, de mondta is.
Igen, nagyjából minden ment volna a levesbe, a
nagypapa tönkremenetele, az ő kivándorlásuk, a
hazajövetelük, az ostrom, ’56, minden. A régi családi fényképalbumok mindent túlélve maradtak
meg, és lehetett nagymamát nyaggatni, hogy nézegessük, és mondja el ezredszer is, hogy kik vannak
a képeken. Aztán egyszer csak már fölírtam a fotók
hátuljára ceruzával a neveket, hogy ha egyszer elpatkolok, akkor is maradjon meg, hogy Öfi és Fafi.
Mikor kezdte el ráírni? Hány éves volt?
Körülbelül harminc.
Korábban nem jegyzetelt?

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Fotók: Szász Marcell

A nagyit hároméves koromban faggattam, akkor még
nem. Kamaszkoromban pedig inkább a város izgatott. Nagyon vicces, hogy a történelmet mint tantárgyat az iskolában körülbelül ugyanúgy utáltam, mint
a fizikát. Hogy jönnek nekem ezekkel az évszámokkal meg az összes hadvezérrel, a pápákkal, menjenek

Amiről szinte semmit se tanítottak.

Ugráljunk az időben: nemrég mesélte, hogy ismét
a ház történetén dolgozik.
Igen, mert a Budapest 100 nevű civil kezdeményezés, amelyben százéves házakat mutatnak be az
érdeklődőknek, kicsit problémás lett, mivel az első
világháború alatt semmi se épült. Már tavalyelőtt
sem voltak 1916-os házak, tavaly se 1917-esek, idén
se lesznek 1918-asok mert alig van ilyen épület,
ezért inkább tematikus egységekben gondolkoztak
a szervezők. Tavalyelőtt a Nagykörút, tavaly pedig
a rakpartok kerültek sorra. Ebbe én is beszálltam, és
azt mondtam, hogy a mi budai rakparti házunkat
is megnyitom. Azt fundáltam ki, hogy én leszek a
házvezetőnő, és kiteregetem a ház szennyesét. Az
alsó térben, a földszinten ruhaszárító köteleket feszítettem ki, arra lepedőket lógattam, és azokra big�gyesztettem fel biztosítótűkkel, A4-es papírokon a
legjobb történeteket a házról. Hatalmas arcom volt,
hogy Ilonka néni jóvoltából már mennyi mindent tudok. Na de aztán beléptem az Arcanumba (digitalizált szöveg- és képgyűjtemény, ahol egyebek mellett
régi újságcikkekben is lehet böngészni – a szerk.),
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mondtam neki, hogy kis szolgám, akkor Döbrentei
8., de serényen, mire az okos gépállat észveszejtő
mennyiségű nevet, adatot, újságcikkeket, sztorikat
kotort elő nekem, és ebből akkora anyag lett, hogy én
rögvest eldöntöttem: ezt meg fogom írni rendesen.
Manapság már nem nagyon szokták az emberek
abban a lakásban leélni az életüket, ahol születtek.
Hogy került a család ebbe a különleges házba?
Mami 1947-ben került oda, akkor még a rádióban dolgozott, miután apámat 1945-ben elvitték a
Gulágra.
Újabb ugrás: miért vitték el?
Apa egy tízest húzott le ott, névre szólóan vitték el, mert nagyon tehetséges és hatékony ellenálló volt a nyilasokkal szemben, viszont

igazságosan és egyformán utálta mind a két bagázst. Haditudósítóként és mint rádiós újságíró kint
volt a Donnál végig. Látta a sztálini rezsimet meg a
háborút alulnézetből, és erősen utálta azt is. Emiatt
a kommunisták számára is veszélyt jelentett, úgyhogy vitték, mint a szél, és bevarrták tíz évre.
Milyen váddal?
A nép ellensége volt mint a megszállt Kijev rádiójának a parancsnoka, és mint ilyen, ugye ott a
mételyt nyomta. A métely abból állt, hogy leadták a hivatalos híreket, amiket kötelesek voltak
leadni, utána pedig azzal folytatták, hogy: „a példátlanul hazug és arcátlan angol rádió nem átallotta azt a minden valóságalapot nélkülöző hírt
légbe röppenteni, miszerint…”, és jöttek a BBC
hírei. Tájékoztattak, azt csinálták, ami a dolguk
volt. Az igazat is elmondták, a másik oldal híreit
is elmondták, szóval, papa egy nagyon veszélyes
csóka volt.

krúdy gyula dolgozószobája a múzeumban
Magának gyerekként mennyi jutott belőle?
Két év. Amikor hazajött, akkor engem gyorsan
össze is eszkábáltak, 1956 nyarán születtem.
Aztán persze a forradalomban is benne volt. 1958ban vakbélgyulladásban halt meg. Három verzió
van a haláláról, mind a három teljesen egyforma
értékű, és pont egyformán valószínűek. Az egyik
az, hogy ugyan a tíz lágeréve alatt orvosként dolgozott – a jogi diplomájával –, de azért megviselte őt az az évtized, tífuszon is átesett, és a szíve
nagyon rossz állapotban volt. Tehát egyszerűen
nem merték műteni, mert nem bírta volna ki az
altatást. A második verzió szerint ő nem engedte,
hogy megoperálják, mert pontosan tudta, hogy
ha ezt most túléli, akkor beviszik, agyonverik,
brutálisan megkínozzák, fölakasztják, és a család
is hatalmasat fog szívni.
Miért?
Az 1956-os közreműködése miatt. Akkor már, 1958
nyarán elkezdődtek a letartóztatások.
Arról nem volt szó, hogy irány nyugat?
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egy krúdy-kézirat

Dehogynem, ott állt a teherautó a ház előtt ’56 őszén,
de apám azt mondta: nem azért vártam tíz évig a
hazatérésre, hogy most megint elmenjek. A harmadik magyarázat pedig az, hogy az orvosoknak meg
volt tiltva, hogy megműtsék apámat. És ez is pont
ugyanannyira lehetséges. Tehát rövid úton, viszont
iszonyú kínok között meghalt. Perforált vakbél,
szepszis, kész. Így esett ez a dolog.
Emlékszik rá?
Mielőtt meghalt volna, megtanított beszélni. Már
kétéves koromban közel ilyen folyékonyan beszéltem. A papáról én ilyen „állatka”-emlékmorzsákat
tudok összekaparni. Hogy megpuszilt, bajusza volt,
és az az érintés az arcomon. Tömör angol bajuszt hordott, és azóta, ha megérint egy ilyen bajusz, akkor tévedhetetlenül tudja a bőröm, hogy ez a papa bajusza.
A másik, hogy nem a hónom alá nyúlva emelt föl,
hanem úgy, hogy két oldalról hozzászorította a felső

karomat a törzsemhez, és én valami állati biztonságban éreztem magam, ahogy ott lógok. Erre emlékszem, ahogy ő engem így fog, az állapotot föl tudom
idézni, ahogy a törzsemhez szorulnak a karjaim, és
lógok. És van még két kép, amik nagyon homályosak. Az egyik otthon, a nagyszoba sarkában a szülői
ágy, fehér cihák, fehér ágynemű és abban apám sötét
haja, szeme, bajusza, valahogy egy ilyen fekete-fehér
kontraszt, hogy ő ott van, és én bemászom az ágyba,
mint egy kutyakölyök. És még egy, a lépcsőházban,
mert a papa a beteg szívével már nem bírt a harmadikra csak úgy följönni, és amikor a sétából hazamentünk, akkor a második emeleten, az Ilonka néni
ajtaja előtt, mint afféle volt rab, simán leült a lépcsőre
pihenni, és akkor ahogy mellette álltam, pont egy
magasságban volt az arcunk, és meg kellett várni,
hogy ő kicsit kiszuszogja magát, aztán feltápászkodott, és hazamentünk. Tehát az a helyzet, hogy ő ül a
legfölső lépcsőn, és én ott mellette állok, és a fél papa
akkora, mint én vagyok. Ennyi van konkrétan.
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Nem furdalja a lelkiismeret amiatt, hogy ennél
sokkal gyengébb anyagból írtak már nagy családregényeket, és maga kávéházakkal és szakácskönyvekkel foglalkozik?
Valamit már írtam ezekről. Amikor a Literában lejöttek a Példabeszédek, abból tulajdonképpen egy
robbantott családregény lett.
Az apja, Saly Géza története önmagában is őrületes, a nagyapjáéval együtt, aki magyar mérnökként Iránban került hadifogságba, és deportáltként egy kazahsztáni kórházban találkozott
először a vejével. De órákig tud mesélni a déd- és
ükszüleiről is. Ebből lehetne akár egy magyar
Száz év magány.
Nagyon jó fejek, ezt is meg kell írnom, és meg kell
írnom egy Tabán-monográfiát is. Várom, hogy
nyugdíjba menjek, vágom a centit. Onnantól kezdve ugyanezt fogom csinálni, amit most, csak akkor,
amikor én akarom. Az egy olyan ajándék lesz a
sorstól, hogy csuda!
Ugrás vissza: tehát a mamája 1947-ben szerzett
egy lakást, ahol ön ma is él.
Igen, Mami ott állt egyedül, akkor még a rádiónál
dolgozott, a papáról meg nem lehetett tudni, hogy
él-e, vagy mi van. Az egyik kollégája, aki ott lakott
az utcánkban, szólt neki, hogy Ilikém, van egy üresen álló, romos lakás. Erre a 24 éves Ili felnyargalt a
harmadikra, és ott azt találta, hogy a három szobából
egynek van mennyezete, illetve a fürdőszobának is
volt, de később leszakadt, viszont a konyhának nincs
fala. Mami kiment az erkélyre, mind a huszonnégy
évével, és – ezt ő így mondta el nekem egyszer, nagyon sokkal később – „Akkor még a híd is a vízben
volt, de olyan kék volt a Duna, gondoltam, maradok.”
Ez még az államosítások előtt történt, tehát volt
tulajdonosa a háznak?
Persze, fölkereste a Gschwindtéket, egy nagyon
gazdag likőrgyáros családot, bejelentkezett a titkárságon, hogy ezt a lakást bérbe venné tőlük, és rendbe is hozná. A Gschwindték szépen lekáderezték
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anyámat, nehogy valami ordas cemende költözzön a tulajdonukba, rábólintottak az egyezségre,
majd jött a Saly nagypapa, aki akkor még Budapest
Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaságának,
köznyelven a Beszkártnak volt a vezérigazgató-helyettese, és ott sok pénzért, de tudott szerezni
építőanyagot és munkás kezet. Tehát hétvégenként jöttek a beszkártos szakik, akik a nagypapa által gavallérosan fizetve fölújították a kéglit.
A Gschwindtékkel az volt a deal, hogy Mami rendbe hozza a lakást, és cserébe valameddig nem fizet
lakbért. Már nem lakhatta le az invesztíciót, mert
jött az államosítás, velük meg az albérlők, hogy
ne legyünk társbérletté alakítva a tanács által. Ők
1949–1950-től 1968-ig, illetve 1970-ig éltek velünk.
Ki tervezte a házat?
Hauszmann Alajos, aki sok más egyéb mellett a
fiumei kormányzói palotát is felépítette. Azért ezt
említem, mert ennek még szerepe lesz a ház történetében. A mellettünk lévő volt a saját háza, ezt pedig Kégl Györgynek, akkor már barátjának építette.
Ki volt Kégl György?
Székesfehérvári földbirtokos, országgyűlési képviselő, nagyon gazdag és marha rendes ember, utca is
van róla elnevezve Székesfehérváron. Ő alapította
a fehérvári kórházat. Hauszmann épített neki egy
kastélyt Székesfehérvár határában, és az Andrássy
úton megépítette Kéglné bérházát is, azt, amelyikben a Lukács cukrászda működött. Ezt befektetésnek szánták a két nagyobbik lánynak, a két kisebbik
számára pedig az én házamat emelték 1894–1895ben. Volt még két fiuk is, az egyik öngyilkos lett,
mert a papa nem finanszírozta az elképesztően
költséges bolondériáit, de a másik fiú átvette a családi birtokot, és ott gazdálkodott.

lett, aki aztán előkészítette az egész elszakadást, ők
Horvátországban éltek. A másik lány, Paula nem ment
férjhez, de azt nem tudtam kideríteni, hogy ővele tulajdonképpen mi is történt. Vöröskeresztes ápolónőként a háborús években még látszik, őt hatalmazta
meg a testvére, hogy járjon el a házeladás ügyeiben.

toll van a sapkájába tűzve azon a fotón, ami fönnmaradt róla, hogy nem fér rá egy oldalra.

Ki volt az a lakó, aki miatt fontos a fiumei kormányzóság épülete?

Most is éppen ezzel szórakoztam. A döbbenetes
szakácskönyv úgy lett, hogy valaki betagelt engem
a Facebookon. Kiderült, hogy egy kedves mosoni
házaspár örökölt egy nagyon régi szakácskönyvet.
Kézzel, gyöngybetűkkel írott, látszik, hogy ezt valaki
nagyon gondosan előkészítette, szerkesztette. A felépítése olyan, mint a hagyományos szakácskönyveké,
de nem fordítás és nem másolat. Dunántúli magyar
nyelven beszél. Molnár Júlia – ez a név szerepel rajta –
teljesen egyértelműen magyar anyanyelvű.

Abele Rezső volt az a fiumei kormányzó, akinek a hivatali idejében Hauszmann megépítette Rijeka máig
nevezetes épületét. Utóbb visszajött Budapestre, beköltözött a Hauszmann-ház mellé egy Hauszmannházba, és továbbra is vizet látott az ablakból. Ő az
egyik kedvencem. A másik a Medve bácsi. Medve
Zoltán, Krassó-Szörény Vármegye főispánja, az utolsó hongyarapító. 1913-ban felsőbb utasításra felveszi
a szebbik atilláját, felövedzi magát a díszkardjával,
átcsolnakázik Ada-Kalé szigetére, ahol csendben üldögél a helyi kormányzó, egy fezes török atyafi, csibukozik – nem bírom másképp elképzelni az egész
jelenetet –, és azt mondja neki, Te, Juszuf, én most
benneteket annektállak. Zoltán bátyám, az nagyon
jó lesz már végre – bólogat a derék török. Ezen a szigeten játszódik Jókai Aranyembere. Ma már nincs
meg, a Vaskapu vízierőmű építése során elárasztották. Medve bácsi is Trianonnal jött Budapestre, és ő
is ott lakott a házban.
Minden lakót megtalált?
Nem, mert a belügyben valamikor megsemmisítették a budapesti lakónyilvántartó könyveket. Vagy
úgy eldugták, hogy azóta se mondják meg, hol vannak. Innentől kezdve csak a népesség-összeírási
adatokra tudunk támaszkodni, de abból meg nagyon kevés létezik, összesen három vagy négy van
meg a levéltárban.

Később eladták a házat a Gschwindtéknek?

Tehát készül a ház története.

Egészen vicces módon pont azon a száz évvel korábbi napon, amikor nálunk a házbemutató meg a
házbejárás volt. 1917-ben vagyunk, akkor azért már
látszik, hogy itt nagyon borul minden a háború
után. Kégl egyik lánya az utolsó horvát bán felesége

Ez megint olyan munka, hogy minden szereplőből ki lehetne bontani egy komplett regényt, de ezt
nem tervezem. Viszont egy csomóról fénykép van,
meg lehet nézni a fejüket, hogy kik voltak a néhai
szomszédaim. Állati jók! Abele Rezsőnek akkora

Van egy másik „hatalmas falat” is, a gasztronómia
területéről. Nemrég mesélte, hogy egyszer csak eljutott magához egy szenzációs szakácskönyv.

Mikori?
1851, bele is írta a dátumot. Iszonyú érdekes, mert
ebben a korszakban van egy nagy fekete lyuk a magyar kulináriában. Az 1700-as években használnak
egy szakácskönyvet, ami a csíki ferencesektől indul
és jár be egy csodálatos diadalutat. Ez a Misztótfalusi
Kis Miklós kiadásában protestáns szakácskönyvként terjed, de én tudom, és bizonyítani is tudom,
hogy ez a csíki klastromból jön. Például tele van
olyan receptekkel, amelyek nagyon böjtösek. Tehát
nem simán nem eszünk húst, hanem vízleves meg
kenyérleves, „ha kinek olyan fogadalma vagyon” –
ezt mondja. Ez protestáns közegben elképzelhetetlen. Mindenesetre ez a szakácskönyv nagyon hosszú
ideig él, 1810-ben még Landerer kiadja. Több mint
száz évig ezt használják. Utána van egy hosszú szünet, és az 1880-as évektől meg elszabadul a pokol.
Akkor már nagyon sok van. De az 1840-es, 1850-es
évekből gyakorlatilag semmi nincs. Azért marha
érdekes, mert látszik, hogy ezt valóban egy nagyon
jómódú dunántúli háztartásban működő nő írta. Az
összes süteményrecept úgy indul, hogy végy 8 tojást,
végy 12 tojást, iszonyat mennyiségű tojást.
Van a receptek közt leves, hús, sütemény is?
Igen, de nagyobb arányban szerepelnek a sütemények, tészták, édességek, és azok között nagyon sok
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nagyon drága. Rengeteg mandulát használ, érdekes
módon szinte semmi diót. És nagyon jó alapanyagok vannak a húsoknál is. Látszik, hogy rangos
háztartásban gondolkozik a szerző.

nagyon szerepelnek. Viszont kakukkfű, az van,
meg talán rozmaring.

Mivel fűszereztek?

Például barna-levest tüdőstáskával. „Szélessz el hat
lat libazsírt”, így indul. „Rakj hegyébe leszeletült
vereshagymát, elhasogatott vereshagyma és petrezsíron gyökeret, sárgarépát, zellert és mindenféle
aprólékos húsokat. Borítsd be fedővel és hadd pirulni, és fordíts rajt gyakran, hogy le ne égjen. Ha jól
megpirult, töltsd fel húslével, tégy rá egy kis egész
borsot, sót, valamint kis szegfűszeget, szerecsendió-virágot, gyúrj bele egy megtisztított fiatal tyúkot
vagy libaaprólékot és hadd lassan forrdogálni. Ha ki
akarod tálalni, szűrd le és főzhetsz bele tüdőstáskát
vagy májagombócot, vagy ha akarsz, sült tésztát.” És
akkor elmeséli, hogy a tüdőstáskával mi van. Van
csokoládéleves is. Tégy bele két darab csokoládét,
cukrot, tojássárgáját, és tálald fel kockás zsemlyére.
Lényegében kakaó pirított zsemlyével.

Mindennel, amivel mi is, de nem viszi túlzásba a szerző. A só, bors, paprika szentháromságán túl a süteményekben sok a vanília, ánizs, használ színezőként
alkörmöst, gyömbért is, kaprot is használ, a húsoknál
is és a tésztáknál is előfordul, de az édes tésztába is
tesz kaprot. Használ persze petrezselyemzöldet, fokhagymát, szegfűszeget, sütiknél fahéjat.
Tárkony, babér…
Babért igen, de azt valami olyan néven hívja, hogy
alig jöttem rá, hogy mi az. Sok mindennek csak a
német nevét tudja, de magyarul írja le fonetikusan.
Lestyán, tárkony nincs, az erdélyi fűszerek nem

Milyen leveseket írt le?

Mihez kezd ezzel a könyvvel?
Először is az egészet leírom, és mindent megpróbálok megérteni belőle, közben megpróbáljuk kideríteni, hogy kicsoda Molnár Júlia.
Ha kiadják, érdemes lenne leírni, hogy ezek a receptek hogyan értelmezhetőek a XXI. században.
Azt egészen biztosan nem fogom megcsinálni, hogy
minden egyes receptbe beírjam a mai mértékegységeket, de az elején megadom az átváltást. Nyilván körülbelül kell számolni, mert ott indulunk, hogy egy
tojás nem ugyanakkora. A 2 krajcáron élesztő, ezek
a kedvencek. Azt már marha nehéz itt kiokoskodni,
hogy 1851-ben ennyiért mennyi élesztőt adtak.
Ház, szakácskönyv kerekedik. Van még más befejezhetetlen munka is a keze ügyében?
A harmadik őrület a New York Kávéház vendégkönyve, ami három éve került be a múzeumba, és óriási
kincs. Ez a Tarján Vili féle aranykor vagy ezüstkor
néhány évét mutatja be az 1920-as évek végét, a 1930as évek elejét. Aki él és mozog Budapesten, az mind
vacsorázik Tarján Vilinél. Egészen zseniális figurák
jelennek meg. Azt, hogy benne van Thomas Mann
meg Josephine Baker, eddig is tudtuk, de ahogy kutattam, kiderült: Thomas Mann összesen ötször járt
Budapesten, amiből én kettőről tudtam. Minek jött,
kihez jött? Ezeket mind érdemes lenne kapargatni.
De a 365 aláírásból ne csak a nagyon híreseket nézzük
meg. Rengeteg olyan aláírás van, amit nehéz megfejteni, mert firkák, autogramok, a 365-ből még mindig
van 60, amire nem jöttem rá.
Mit tervez a könyvvel, ha minden nevet megfejtett benne?
Még nem tudom pontosan, hogy milyen lesz a fölépítése a könyvnek, ami ebből készül, egyelőre az
sem világos, mennyire tudok összeszedni egy időrendet, mert soknál nincs dátum. Az lenne a vicces,
ha össze lehetne rakni napról napra, hétről hétre,
hogy ebben az időben milyen koncertekre, milyen
politikai eseményekre jöttek a New York neves és
névtelen vendégei, mivel töltötték az idejüket.
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Ebből a vendégkönyv-névsorból egy újabb életművet lehetne felépíteni, és akkor a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumról, a
munkahelyéről még nem is beszéltünk.
Itt teszek-veszek, a dolog vendéglátóipari részébe
vagyok belegabalyodva. Úgy is kerültem ide, hogy
a kávéházi kutatásaim nyomán megismerkedtem az azóta is meglévő főnökömmel (Kiss Imre
– szerk.), aki engem mint kávéházológust hozott
ide az irodalmár diplomámmal. Nem voltam sose
történelem szakos sem, csak nagyon megszerettem.
Hogy lett kávéházológus?
Amikor Zeke Gyula szerkesztette a Budapesti
Negyed kávés számát, fölvetette, miért nem írok
meg én is egy kávéházat. Mire azt mondtam, rendben, megírok egyet, de a lerágott csontokat látni
se szeretném, olyat választok, ami még nincsen
földolgozva. Felhorgadt bennem a budai bennszülött, tudtam, hogy semmiképp se lesz pesti.
Kiválasztottam a Philadelphiát, mert az virtigli
irodalmi kávéháznak tűnt. Kiderült róla, hogy
irodalmi kávéház abban a tekintetben, hogy Szabó
Dezső meg Márai Sándor meg Kosztolányi járt
bele, de annyira nem erről szól, hogy nagyon nem.
Néztem a háta mögé, hogy kik a vendégek, miből
tevődik össze ez az egész, és akkor kiderült, hogy
tényleg az egész Krisztinaváros, a péktől, a bádogostól az altábornagyig mindenki oda járt. Megint
az történt, hogy kinyitsz egy ajtót, és hihetetlen,
mi van még mögötte.
A kávéházológiából jött a tabánológia?
Nem. A tabánológia gyárilag volt, ott születtem.
Szisztematikus kutatás szempontjából viszont valóban a kávéház volt előbb. Aztán amikor jött a
tágabb várostörténet, azt mondtam, hogy jó, egész
Budapest érdekel, és érdekel engem minden, de
azért a Tabán, az a Tabán…
Most megint ugrok egyet: sokáig tanár volt, 12
évig a szegedi egyetemen tanított francia irodalmat, és emellett iszonyú mennyiséget fordított is.
Ezekkel felhagyott már?
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A tanítás sajnálatosan véget ért, a másikkal kapcsolatban pedig az van, hogy tizenöt könyvnél megálltam, és azt mondtam, hogy ebben a műfajban én
letettem a nemzet asztalára, amit le akartam tenni,
úgy érzem, fordítottam eleget, fordítson már más
is. Borzasztó vastag társadalomtudományi szakkönyveket magyarítottam. A legbüszkébb a nagy
Lévi-Straussra, a két kötetes Strukturális antropológiára vagyok, amit ketten csináltunk Szántó
Diana antropológussal, kiváló barátnémmal. Úgy
készült a két kötet, hogy az egyiket ő fordította, a
másikat én, és utána cseréltünk, és gyúrtuk, amit
a másik csinált. És ebből lett egy nagyon egységes
stílusú és a terminológiáját tekintve is szakszerű
könyv. Rábírtam Gyurgyák Jánosékat, hogy a kiadó
küldjön a szerzőnek egy példányt. Lévi-Strauss egy
bűbájosan kedves és udvarias, öreguras levélben
– akkor már kilencven valahány éves volt – válaszolt nekünk, hogy őneki még egy könyve se jelent
meg ilyen szép kivitelben – erre meg a grafikus lett
nagyon büszke –, és bár a fordítás minőségét nem
tudja megítélni, de így az egészből azt gondolja,
hogy az egy nagyon derék dolog, és hálás, és köszöni. Annyira boldogok voltunk, hogy nagyon.
Odaadtam Diánának az eredeti levelet, elvégre ő az
antropológus, nálam egy másolat van.
Ezt azóta egyetemi tankönyvként használják?
Persze. Tankönyvként használnak több mindent is,
Eliade háromkötetes nagy Vallástörténetét is, azt is
én fordítottam. Sokat fordítottam tőle, a sámánokat
is meg még kisebb köteteket is. De az a háromkötetes nagy Vallástörténet, az egy cudar valami volt.
Abban az volt nagyon jó, hogy a kezdeti nehézségek
után egy csodálatos szerkesztő házaspárt kaptam a
kiadótól Puskás Ildikó és Simon Róbert személyében. Ők ketten tudtak összesen vagy nyolc nyelvet.
Az, hogy latinul, görögül, teljesen természetes, de
Ildikó alapjáraton indológus volt, Robi meg arabista. Szóval, ők ketten együtt mindent tudtak, és amit
nem, arról azonnal megmondták, hogy kihez forduljak. Kaptam egyiptológust is, meg tudták nekem
mondani, hogy melyek azok a már létező magyar kiadások, amelyeknek a névátírásai, a terminus technikusai jók, azokat használhatom. De minden fejezethez el kellett olvasnom három-négy nagy böszme
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könyvet, hogy értsem, mit fordítok, miről beszélünk.
Nagyon sokat tanultam ebből, és nagyon sokat tanultam tőlük is, és nagyon hálás is vagyok nekik
ezért. Egyáltalán, én nagyon sokat tanulok másoktól.

nem bírom ezeket elkenni. Égő, hogy nagypapa
kártyázik, de akkor is ez van, és minden, ami ebből
következik, az teljesen más színt kapna, hogyha én
azt elhazudnám. De miért is tenném?

És amivel még tetézi a bajt, munkásságában nem
elhanyagolható a klasszikus szépirodalom sem. Az
hagyján, hogy forgatókönyveket jegyez, novellákat
ír, de időnként Nádas Péter váltótársa…
Az volt mindennek a teteje, amikor ez a keblen melengetett áspiskígyó – Nagy Gabi – behúzott engem
ebbe a csőbe. Arról volt szó, hogy a Litera nevű irodalmi portál 2flekken című rovatába írjak, ami úgy
néz ki, hogy kéthetente váltogatják egymást a szerzők. Tehát egy embernek havonta egyszer kell írnia
valamit, két héttel később ír a másik állandó szerző
egyvalamit, a köztes hetekben meg teljesen változó, hogy kik írnak. Tehát Gabi fölkért engem, hogy
legyek kéthetente, mire én tökre meghatódtam, és
gondoltam, hogy havonta egyszer csak kiizzadok
két gépelt oldalt. Amikor már azt mondtam, hogy
igen, akkor megörült, és közölte, hogy a másik állandó Nádas Péter lesz. Vele váltjuk egymást. Azt
a rémületet, azt a jeges rettegést, ami akkor engem
elkapott, hogy most mi lesz! Hát, az borzalmas volt.

Még nem érintettük se a befőtteket, se a recepteket, se a Spájzot. Külön kiadás kellene ahhoz,
hogy megemlítsünk minden „apróságot,” amivel
még foglalkozik.

Ebből született a korábban említett „robbantott
családregény”?
Igen. Aztán jött Pataki Jutka, az AbOvo Kiadó, aki
adta már ki korábban könyvemet – a Pesti csodabogarak náluk jelent meg –, hogy akkor ő ebből is
könyvet szeretne. Mondom, ember, ebből a tizenkét
kis két flekkes izéből? Azt mondta erre, hogy majd
írsz hozzá. Aztán tényleg párat még írtam hozzá, és
így lett a Példabeszédek című könyv.
Ezek a történetek mind a saját családi legendáriumából származnak?
Szerintem nagyon bölcs és pontos gondolat, hogy
kétféle író van. Az egyik tud kitalálni olyat, amihez
semmi köze, és szeret is ilyeneket kitalálni, a másik
csak saját magát tudja írni. Én egy ilyen utóbbi vagyok, nagyon ragaszkodom a valósághoz, és nem is
szívesen alakítok rajta, mert szégyen ide vagy oda,
gáz, esetleg ciki, de akkor is, én nem bírok hazudni,

A recept-ügy úgy kezdődött, hogy jött Vinkó Jóska,
hogy írjak a Magyar Konyhába. Na, de mit írjak, nem
vagyok egy ilyen gasztro-izé. Azt mondta, hogy neki
mindegy. Mondtam, hogy na, jó, az egyetlen dolog,
amit tényleg jól csinálok és szeretek is csinálni, az a
lekvár. Így lett a rovat címe Spájz, így lett aztán belőle könyv, és így lett az én kapcsolatom a Magyar
Konyhával. Gyümölcsöző és nagyon jó, és szeretem
csinálni, de amikor éveken át minden februárban,
márciusban ott toporzékoltam a piacon, hogy mi a
túrót tudok befőzni ilyenkor, mikor már az összes
citrusos receptemet ötször elhasználtam, az nem
volt mindig könnyű. De alapjában véve élveztem, és
főleg nagyon élvezem utólag. A Spájz egy ihletforrásnak való könyv. Mindenkit azzal biztatok, hogy
a receptek 80 százalékát egy tizenkét éves fiú is el
tudja készíteni. És a fiúk rákapnak, amit helyeslek,
mert amelyik fiú jól főz, az mást is jól csinál. Szóval,
a főzés nagyon fontos dolog.
Amikor nem ír, kutat vagy lekvárt főz, mivel üti
el az időt?
Nagyon sokat utaztam. Volt egy olyan időszak,
amikor az orvosi egyetemen voltam kollégiumi
tanár, hétfejű aligazgatónő, és mellette volt egy
nyelviskolánk a barátaimmal, ami akkor nagyon
menő dolog volt, és ahol én akkori magamhoz képest elég sok pénzt kerestem. Ebből tudtam utazni. Indiába például az egyik kollégista hívott meg
az esküvőjére, miután lediplomázott. Csodálatos
dolog volt. Akkor vérszemet kaptam, és elmentem
Dél-Amerikába, végig egy hátizsákkal a Tűzföldtől
az Egyenlítőig. Algériában kétszer is voltam. Azt
is úgy, hogy volt helyi ismerős, barátok lettünk,
és náluk voltam. Utaztam egyedül is, de az nem
volt olyan egyszerű egy iszlám országban fiatal

nőként, harminc évvel ezelőtt. Bejártam így nagyjából egész Európát. Portugáliában akkoriban voltam, amikor még éppenhogy kijöttek a legnagyobb
córeszből. Aztán két haverommal elmentünk az
Egyesült Államokba, parttól partig csináltunk egy
hathetes borzalmat. Rettentő fárasztó volt, de nagyon-nagyon jó. Kenyában hivatalos úton voltam,
de lehetett korábbra vagy későbbre kérni a repülőjegyet, úgyhogy a kongresszus után elmentem a
maszájokhoz – piszok jó volt.
Most tud utazni?
Most állandóan dolgozom, és nincs úgy szabadságom, ahogy régen volt. Várom, hogy ha majd nyugdíjba megyek…

VIG GYÖRGy
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Zeke Gyula: A virágünnep vége

Nem szokásom nézni mások életét, alkatom és
neveltetésem egyként távol tartanak ettől. Kivált
nem a mások életének azon jeleneteit, amelyeket a
magánélet körébe szokás sorolni, miközben persze
tudom, hogy a két életfél közti határ állandó mozgásban van, s rendre eltolódik a történeti idő és a civilizációs tér pillanatnyi viszonyai szerint. Nos, ami
a harmadik évezred elejének Óbudáját illeti, amikor
és ahol élnünk adatott, magam is csupán a bizonytalan kortárs kézremegésével húznám meg a vonalat,
mert az afrikai országhatároknál látható egyenesek
példája nyilvánvalóan csak az erkölcsrendészet –
Igaz is, van még ilyen? – munkatársai számára lehet
irányadó. Csókot váltani mondjuk a buszon már jó
ideje nem megy eseményszámba – feltéve, ha nem
láthatóan azonos neműek közt történik. Orrot túrni
ugyanott még rosszallást válthat ki, miként a zsebkendő nélküli tüsszentés, vagy a fogazat esendő állapotát feltáró ásítás sem népszerű. A saját élet (nem
eléggé) tarka eseteinek hangos, tegeződve párosodásra biztató, valamint egyéb „csúnya” szavakkal
tűzdelt taglalása nemrégiben még normaszegésnek
számított, pár éve viszont már senki nem ütközik
meg, ha tetszőleges korú és nemű egyének okostelefonjukon (ugyancsak emelt hangon) több megállón át senkire nem tartozó hülyeségeket beszélnek.
(A telefonálást mint a várható konfliktus elkerülésének legegyszerűbb módját egyébként is jó szívvel
ajánlhatom polgártársaimnak. Ha anyagi helyzetük
nem teszi lehetővé, hogy zökkenőmentes közlekedésük érdekében bérletet, avagy jegyet vásároljanak –
ami az árarányok miatt amúgy is csacsiság –, bátran
vegyék elő a mobiltelefonjukat. Még csak beszélniük

sem kell, elég, ha a fülükhöz szorítják, és városunk
ellenőrei zsúfolt ruháikban némán sorfalat állnak
Önöknek…)
Csak elvonta, látják, megint elvonta a figyelmemet a mások élete, mely ugyan „magán”-nak a digitális kukkolás és keresztbe-kasul hallás elhatalmasodó kultúrájában egyre kevésbé nevezhető, arra
azonban zajával és tolakodó képeivel kétségkívül
alkalmas, hogy szétmaszatolja a határokat. Szelíd
figyelmeztetésképp választottam így kerületünk
dombvidékéről Önöknek e találka képét, amely
némán is mindegyre e határok fontosságára figyelmeztet. Mert ama archaikus formába öntött vas és
a köréje tekeredett kúszónövény háború(k) előtti – már-már Gulácsy-s finomságú és kortalannak
tetsző – ölelkezését látva magam először általában
szeméremmel elfordulok, mint akire nem tartozik
a dolog, majd legyőzöm a szemérmemet, és hos�szan nézem őket. Mert szépek ősszel, szépek télen
– így mutatkoznak most is –, szépek tavasszal és
nyáron is e harmadik évezred eleji öregségükben,
mint afféle mitológiai pár, kiket úgy megigézett
első találkozásuk, hogy azóta mozdulni sem tudnak. Házuk is van takaros kerttel, és a járdán kora
reggelente egy idős hölgy seper pongyolában. Az
út, melynek mentén a pár áll, zajos és büdös, az idő
megy. A házat előbb-utóbb megveszi valaki…
„Félek – írta a címben megidézett, vadul párolgó szövegében a fönti festő –, egy nap elvész anélkül
(…), hogy a kert elzenélte volna nékem azokat a szent
hazugságokat, melyekért (…) érdemes élni…”
Fotó: Oláh Gergely Máté
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Mint eddig bizonyára már sokan mások, bevezetésképp én is a kezdetekről faggatnám: mikor
indult a gyűjtés, s miként jutottak el a honlap alapításának gondolatáig?
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Hobbib ól hi vatá s
B e s z é l g e t é s Ta m á s i M i k l ó s s a l , a F o r t e p a n f o t ó g y ű j t e m é n y a l a p í t ó j áva l

Tamási Miklós és társa 2010-ben ma is világszerte páratlannak mondható honlapot indítottak útnak. Mára több mint százezer felvételt számláló, ingyenesen hozzáférhető és publikálható fotógyűjteményük darabjai figyelmük és feltáró munkájuk
eredményeképp menekültek meg a pusztulástól, és váltak a közös történeti emlékezet felbecsülhetetlen értékű forrásává.

Én a nyolcvanas évek közepén jártam gimibe, a
Villányi útra, az akkori Kaffka Margit, ma Szent
Margit gimnáziumba, és volt egy osztálytársam,
Szepessy Ákos. Kettesben, tizenhat-tizenhét évesként kezdtünk el lomtalanításokra járkálni. Az olvasók egy része biztosan emlékszik, vagy fel tudja
idézni, milyen volt az a nyolcvanas években. Sokkal
kevesebben lomiztak, mint ma, nem volt annyira
iparszerű a dolog, mármint a kutató-keresgélő részén, ugyanakkor meg sok cucc volt kidobva. Így
utólag persze fáj az ember feje, hogy mi minden
volt ott, a cilindertől, a kalapdoboztól kezdve a műszaki holmikig, komoly dolgok, festmények, bútorok, porcelánok is. Ezek engem sosem érdekeltek,
de láttuk, hogy fotót, fotónegatívot is sokat dobnak
ki az emberek. Volt a suli legfölső szintjén egy elhagyott fotóstúdió, merthogy valamikor a hetvenes
években egy tanár kitalálta, hogy legyen ott egy labor. Ez nagyon jó apropó volt ahhoz, hogy megpróbáljunk elsősorban fotónegatívot gyűjteni, amikkel ott viccelődhettünk a sötétben a piros lámpa
fényénél. A laborálás persze csak hobbi volt, de az
elgondolás, hogy vadidegen emberek képeivel foglalkozzunk, megmaradt, és nekem mostanra az életem lett. Voltak időszakaink Ákossal, amikor, mit
tudom én, közlekedéstörténetre fókuszáltunk, mert
azt gondoltuk, hogy az mindennél érdekesebb, de
jobbára mindent eltettünk, papírképet, negatívot is.
De csak jóval később, a kétezres évek közepe felé
jött a gondolat, csináljuk meg úgy, hogy minden
kocka meglegyen a gépünkön, vagyis hogy a teljes
gyűjteményt szkenneljük be.
Akkor ez hány kép volt, körülbelül?

Fotók: Oláh Gergely Máté

A franc se tudja, nem jutottunk el odáig. Mert két
hét után, amikor elkezdtem szkennelni, én már
láttam, hogy csomó vacak kép van benne, mindenféle olyasmi, ami engem személyesen nem érdekel.
Nem érint meg, nem vonz, és nem is szeretnék rá
emlékezni. Tehát a láncra vert kutya és a tréningnadrágban félrészegen fetrengő ember a pléden

nem hozott lázba. Minőségileg is nagyon vegyes
volt az anyag, ugye az egy utólag kreált vízió a ma
társadalmában, hogy régen jobban fotóztak az emberek. Régen sem fotóztak jól az emberek, és az sem
igaz, hogy régen keveset fotóztak, az analóg világban is nagy darabszámú, „hagyatékok” jöttek létre.
Amatőr fotósok képesek voltak öt-tíz éven át életlenül fotózni. Nem befolyásolta őket az, hogy milyen
lesz „a mű”, hanem maga a dolog, tehát az, hogy
kamerával járni-kelni és fotózgatni, ez volt érdekes
nekik. Rengeteg ilyen hagyaték került hozzánk,
ami érdektelen volt. De éreztük azt, hogy van egy
pici metszet, mondjuk öt-tíz százalék, ami viszont
nagyon érdekes. Hogy egyszerre hordozza a világot, a huszadik századot, és azt az intimitást, ami
egyébként nekünk tetszett és ma is tetszik. Hogy
valami olyat látni a képeken, ami az alkalmazott
vagy a hivatásos fotóban nem látszik, mert ugye
egész másképp fotózza a gyermek a papáját, mint
a riporter a papát. Tehát az amatőr fotónak megvan ez az intimitása és véletlensége, ez a meghittsége és nyersessége, ki hogy hívja. És akkor jött a
gondolat, szkennelés közben, hogy valahogy meg
kéne osztani az egészet, tehát lássa más is, hogy
milyen képek kerültek hozzánk, mert biztos mást
is érdekel. Amikor ez a dolog fortepan.hu néven elindult 2010-ben, akkor én már tíz éve dolgoztam a
Közép-Európai Egyetemen, a Centrális Galériában.
Részben történeti kiállításokon mint mindenféle, a képkeretezőtől időnként a panelszöveg íróig.
A spartakiádoktól az erdélyi bevonulásig már úgy
két tucat XX. századi történeti kiállításon túl voltunk, és láttam, hogy milyen nehézkes és költséges történeti fotóhoz jutni a közgyűjteményeken
keresztül. Láttam felhasználóként azt a gátat, ami
a kutató és az intézmények között húzódik, és kár
lenne takargatni, hogy ez részben a pénz kérdése,
vagyis hogy pénzbe kerül a felhasználás. Engem
ez sok szempontból bántott, leginkább azért, amit
egy szóval úgy szoktunk leírni, hogy közkincs.
Tehát hogy egy közgyűjtemény, ami adóból működik, és közkincseket gondoz, miért kér pénzt a
felhasználáshoz. És amikor láttuk, hogy a mi gyűjteményünkben is vannak történetileg fontos képek,
amik a XX. századról mesélnek, akkor kicsit brahiságból vagy vagányságból is azt gondoltuk, hogy
legyen ingyen. És legyen ingyen azért is, mert se az
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Ákosnak, se nekem nem volt kedvem intézményt
építeni, adminisztrálni, szerződni, szerzői joggal
foglalkozni, semmi ilyesmihez nem volt kedvünk.
Ötezer képpel indult a Fotrepan. És azt is látni
akartuk, hogy így ingyen mit lehet ezzel kezdeni.
Hogy elindítja-e azt a folyamatot, amit most már
látunk, hogy egy társadalom és annak több száz
civil családja mellé teszi a sajátját – általunk. Tehát
itt az a fontos, hogy szabad felhasználású legyen a
fotó, ingyen legyen a fotó, mi dolgozunk, cserébe
válogatunk. És ez nagyon fontos. Mert ezt ma is
komolyan gondolom, hogy válogatni kell, nemcsak
nekünk, a ma szerzőinek is válogatni kell, vagy elkülöníteni legalábbis azt, ami megőrzésre érdemes.
Mert fontos tanulság, hogy – ugyan jól kommunikálható, de – nem attól erős egy gyűjtemény, hogy
hány kocka van benne. Mi most százezer képnél járunk, ami persze hírértékű dolog, de nem ettől jó a
Fotrepan, vagy bármi más gyűjtemény.
Kinek az ötlete volt a név?
Az én ötletem volt, és egészen prózai oka van.
Azért választottuk ezt a nevet, mert nagyon sok
hatvanas-hetvenes évekbeli negatív ment át a kezünkön és így a szkenneren is, és ezeknek egy jelentős része a magyar Forte gyár kisfilmes negatívja
volt, amit Fotrepannak hívtak. És annyiszor láttam,
hogy egyszer csak eszembe jutott, miért ne hívhatnánk így a honlapot. Úgyhogy így lett a nevünk, és
ez utólag nézve is jó választásnak bizonyult, mivel
egyébként nem létező szó, s így az interneten is elég
jól kereshető. Tehát én könnyen meg tudom nézni,
hogy mi jelenik meg rólunk, mert ez a szó csak mi
vagyunk.
Felhasználóként tanúsíthatom, hogy nagy jótétemény a honlap anyaga. A legutóbbi kötetembe
két olyan fontos eszpresszós képet is betehettem
ingyen, amelyek csak az Önök gyűjteményében
voltak fellelhetőek, két másik – ugyancsak elkerülhetetlen – felvétel darabjáért viszont 13.000 Ft plusz
áfát kellett fizetnie a kiadómnak az MTI számára…
Igen, a kutató vagy szerző, ha teheti, természetesen az ingyenes képet választja. Ez így van, de
azt a csalfa képet is kelti, hogy nálunk vannak
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a legjobb képek, ez viszont már nincs így. Tehát
nekünk nem azért van sok képünk a neten meg
a publikációkban, mert nálunk nagyon erős az
anyag, hanem mert ingyen van. Persze hízelgő, ha
valaki azért választ Fortepan-képet, mert tényleg
az szerinte a legjobb.
Maradjunk még a közgyűjtemények és a szerzői
jog kérdésénél. Mi volt a fotókkal is foglalkozó
közgyűjtemények reakciója a megjelenésükre?
A közgyűjtemények ma is keresni akarnak az
archív fotón, ez az ambíciójuk, de ez nem a valóság. Én egy olyan közgyűjteményről tudok, az
OSZK-ról, ahol tavalyelőtt vették a bátorságot és
kiszámolták, hogy hány forint folyt be a szerzői
jogdíjakból, és az ezzel kapcsolatos munkák hány
forintot emésztettek fel, beleértve az e-maileket, a
szerződéskötéseket, a pénzügyi adminisztrációt,
az újra-szkenneléseket, és így tovább, és hát persze negatív szám jött ki. Tehát hogy nincs akkora bevétel ebből, mint amennyibe kerül. Csalóka
a dolog emellett azért is, mert ez az „amennyibe
kerül” nem külön költségvetési tétel, hiszen az
alkalmazottak amúgy is ott vannak, amúgy is
e-mailezgetnek, amúgy is használnak szkennert,
az épület rezsije ugyanaz, tehát bevételnek tűnik
az, ami valójában kiadás. Egy-két kivétel lehet, az
ön által említett MTI valószínűleg az egyik, ahol
abszolút pluszos a bevétel, de ennek is van egy
árnyoldala. Eurofotó néven hat-nyolc évvel ezelőtt
volt egy óriási EU-s projekt, aminek a keretében a
PAP-t, a spanyol hírügynökséget, az MTI-t meg két
másik helyet digitalizáltunk közpénzen. Ehhez
képest pedig végképp elfogadhatatlan az a 13.000
Ft. Merthogy az EU egyszer ezt már kifizette. Ez
pont ugyanolyan, mintha bicikliutat építenénk, és
utána pénzt kérnénk azért, hogy használd ezt a bicikliutat. Nem, ezt a közösség építette, a közösség
finanszírozta, a közösség ki tudja magát ingyen
szolgálni. Erre példa a Fortepan, sokan ugyanis azért szednek pénzt, mert technikai költségük
van vele. Hát könyörgök, tegyék föl egy honlapra, mindenki van olyan ügyes, hogy megnyomja
a letöltöm gombot, és akkor nincs vele kiadás.
Tehát ez messzire vivő dolog, és nem fekete-fehér.
Mondok egy példát, ami az olvasónak is érdekes

lehet, a Klösz-hagyaték esetét. Ez úgy került föl a
Fortepanra, hogy még csak nem is mi kapargattuk annyira, hanem maga Kenyeres István keresett meg minket a Budapest Főváros Levéltárától
(BFL), hogy mi lenne, ha… És akkor elkezdtünk
erről beszélgetni, és kiderült, hogy nekik az anyag
amúgy is megvan digitalizálva, és pont ilyen módon kell kiszolgálniuk a kutatói igényeket, tehát
neki egyszerűbb, mivel elmúlt a hetven év, hogy
az anyag kimenjen, és mindenki dolgozzon vele
maga. De vannak intézmények, akik bezárkózóbbak, és nem látják át az efféle megoldások előnyeit.
Mondhatjuk persze, hogy jogkövető módon, de
azért ez is csalóka. Ezt szerzőről-szerzőre kéne
megvizsgálni, hogy mit mondana a jog arra az
adott anyagra.
E mögött megint csak van egy megközelítésbeli
különbség, hogy a közgyűjtemények az anyaguk
nagy részét még mindig úgy tekintik, hogy nem
civilek lövöldöztek a gépükkel össze-vissza, hanem valamelyest mégiscsak profi fotósok képei
kerültek hozzájuk, amelyek ilyen módon szellemi jogvédelem alá tartoznak. Ez egyrészt nincs
mindig így, másrészt kérdem, hogy a Fortepan
anyagának egyáltalán hányad része szerzős, illetve a szó klasszikus értelmében amatőr kép?
Mondja meg nekem valaki, hogy például az első
világháborúban ki számított hivatásos fotósnak.
A fronton. Merthogy ott nem volt senki. Tehát
minden, amit az első világháborúról látunk, nem a
hátországról, az mind amatőr fotó a szó ilyen értelmében, csak ez van belőle. Szóval ez csalóka dolog.
Százalékosan egyébként, amit mi hivatásos fotós
hagyatékaként kaptunk, az szerintem nem több
egyharmadnál, de lehet, hogy csak egy negyed.
Azért van Urbán Tamásunk, Kortnyekünk, Bauer
Sándorunk, mit tudom én, tehát szerintem úgy
20.000 kocka szerzői anyagunk van. Visszatérve
az alapproblémára, hogy mit terhel díj és mit nem,
azt szerintem szerzőnként kéne vizsgálni. És van a
fotográfia-történetnek egy óriási metszete, a közgyűjteményben lévő képeknek biztos minimum
a fele, ami árva mű, tulajdonképpen nem tudjuk,
hogy ki a szerző, legjobb esetben azt tudjuk, hogy
kitől kapta a múzeum, tehát hogy az özvegy, vagy

egy családtag bevitte, aki talán már maga sem ismeri a szerzőt. Ha egyszer a törvényalkotó venné
a bátorságot, hogy ezt a jog szintjén végiggondolja,
akkor én azt tanácsolnám neki, hogy az árva műveket engedje el. Tehát minden olyan képet, ahol nem
ismerjük a szerzőt, ki kéne tenni szabad felhasználásra, hiszen úgysem tud az intézmény jogdíjat
fizetni senkinek. Tehetik ezt rajtunk keresztül is
– most például a Közlekedési Múzeummal dolgozunk együtt –, de szerintem az is jó megoldás lehet,
ha mi katalizálunk más helyeket, és azok teszik ki a
saját honlapjukra az anyagukat.
Jól tudom, hogy jó ideje már egyedül végzi a
munkát?
Szinte az első perctől. Pontosan láttuk, hogy ebből megélni nem lehet. Ákos a feleségével nyitott
egy lengyel vodkázó-söröző helyet, azóta is csinálják, de hál’ istennek ez nem probléma közöttünk.
Pénteken ötödik kerület, szombaton az első, tehát
a lomtalanítás megmaradt, és remélem, nem viszi
el a hó... Szóval ezt így normálisan tudjuk kezelni.
Nekem ez az életem, neki a hobbija. És ez egy tök jól
működő konstrukció. Másrészt a Fortepan nem én
vagyok egyedül, hanem ez egy tíz-tizenkét emberből álló csapat, szerkesztőtársak, akik szkennelik
és adatolják a képeket, illetve a kommunikációban
segítenek. Tehát az első fázis a szkennelés, utána
én kiválogatom, hogy mi kerüljön föl, majd azt el
kell kezdeni adatolni. Ez pedig egy még tágabb
körű, közösségi adatolás a fórumunkon keresztül.
Itt tizennégy négyzetméteren dolgozunk, amúgy
mindenki otthon, havonta egyszer találkozunk, és
akkor dumálunk, illetve elviszik az anyagot szkennelni, azután visszahozzák. Ez elég nehézkes így,
de majd egyszer talán másképp lesz.
Ők is ingyen dolgoznak?
Igen, ingyen dolgoznak. Én nem ingyen dolgozom, én vagyok az egyetlen főállású alkalmazottja a Fortepannak, ami mögött most Török András
Summa Artium vállalkozása áll, tehát András a mi
menedzserünk, és ő próbál pénzt keríteni. Ez évente
egy hat-nyolc millió forintos projekt. Az elmúlt két
évben magánszemélyek tartották fönn a Fortepant,
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megtalálni azokat a szerzőket, családokat, ahol
van elfekvő fotóanyag.
Ön tehát végeredményben intézmény nélküli fotómuzeológus, lehet így fogalmazni?
Igen, de csak virtuális, mert nemcsak intézményem nincs, hanem tulajdonképpen gyűjteményem sincs, csak átmeneti. Idejön az anyag, és
aztán továbbmegy. Vagy a BFL felé, vagy vissza
családhoz. Én nem tudom szakszerűen gondozni
az anyagot. Nincs hűtött raktárom, nincs semmi.
Tehát én nem vagyok és nem is akarok fotómúzeum lenni. Az már van, ráadásul közpénzen
tartjuk fönn. És nem vagyok híve annak sem,
hogy az állam párhuzamos intézményeket hozzon létre. Azok legyenek jók, amik megvannak, a
Kecskeméti Fotográfiai Múzeum vagy a Magyar
Nemzeti Múzeum Történeti Fotótára. Én mindös�sze azt szeretném, lássák, hogy a mi modellünk
alkalmazható az ő gyűjteményükre is, és dolgozzunk együtt. Ez nem verseny.
Mit szólnak általában a fotóval is foglalkozó közgyűjtemények ahhoz, hogy – mondjuk így – föllazította egy kissé a terepet?

négyen. Ebbe mindennek bele kell férnie, a technikai résznek is. Nekünk eszközök, szerverek,
ilyesmik is kellenek. Tehát egy csomó olyan dolgot, amire a közintézményekben külön éves keret
van, nekem ugyanebből a pénzből kell kigazdálkodnom. Ami a pályázást illeti, én pályáznék, csak
nincs hová.
EU-s szinten sem?
Nincs partnerünk. Erre utaltam már, és egyedül
EU-s pályázaton indulni nagyon nehéz, ahhoz
konzorciumok kellenének. Egy ideig az volt az elképzelésünk, hogy majd megváltoztatjuk itthon
a rendszert, és generálunk egy olyan pályázatot,
amin el tudunk indulni. De ezzel teljes kudarcot
vallottunk.
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Van-e valami számszerűsíthető adata a felhasználói oldalról, tehát hogy a fennállásuk óta körülbelül hányan használták a képeiket?
Fogalmam sincs, és ezt nem álszerénységből mondom, ez engem igazából nem érdekel. Nekem egy
szám fontos, hogy hány néni hozza be az anyagát.
Az a része, hogy ki mire használja a Fortepant,
nem nagyon érdekel. Engem az a része érdekel,
hogy amit lehet, hozzanak be hozzánk lehetőleg
negatívon, és mi hadd dolgozzuk föl. Persze örülök, ha látom, hogy utána mi a pályája a felkerült
fotóinknak, de igazából nem foglalkoztat. Lassan
ötvenéves vagyok, és tudom, hogy az életből mi
az a szelet, ami érdekel. A publikáció például sokkal kevésbé, mint az alapkutatás. Mert ez végül
is alapkutatás, amit mi végzünk: megpróbáljuk

Ez se fekete-fehér, tehát nem úgy néz ki, hogy mindenki ugyanazt gondolja. Vannak intézmények,
akik rokonszenveznek velünk, sőt akár tesznek bele,
mint most Vitézy Dávidék, a Közlekedési Múzeum,
és persze vannak, akikkel nincs kapcsolatunk.
Fontos dolog e tekintetben, hogy mi a közgyűjteményeknek sokszor adunk tovább fotót, tehát nemcsak a Fővárosi Levéltárnak, mert bizonyos hagyatékokról úgy gondoljuk, hogy valahol jobb helyen
lenne, mint máshol, mert a gyűjtőkörébe tartozik.
A Schoch Frigyes-hagyaték például – ami a legnagyobb magyar sztereofotó-hagyaték, a századforduló és 1920 között készült – a Nemzeti Múzeum
Történeti Fotótárába került, egy budapesti '56-os hagyaték, Nagy Gyula anyaga a Szabó Ervinbe, Konok
Tamás színes második világháborús anyaga szintén
a Nemzeti Múzeumba. Mindig azt gondoljuk, hogy
ezt egyszer majd viszonozzák. Mondjuk a Nemzeti
Múzeummal még nem sikerült semmilyen viszonzást kitalálni, de majd egyszer biztos viszonozzák.

Beszéljen végül, legyen szíves, a Fortepan óbudai
vonatkozású képeiről, kivált a nemrégiben fölkerült hajógyári anyagról!
Igen, az nagyon érdekes, a DDSG (Donaudampf
schiffarthsgesellschaft – Duna Gőzhajózási Társaság) anyaga. Ez is a Közlekedési Múzeummal
való együttműködés révén került hozzánk. Van
velük egy éves megállapodásunk, és elkezdtük
az üvegnegatívjaikat digitalizálni. Eléggé sérülékeny formátum, nehéz szkennelni, meg ugye régi
darabok, harmincas évek előttiek. Jött először a
Ganz hajógyár anyaga, utána a DDSG. Azt eléggé nagy meló volt rendbe rakni adatszinten meg
kronológia-szinten, nem nagyon volt hozzá semmilyen írásos kiindulópontunk. Nyilvánvalóan
hivatásos fotós anyaga, én legalábbis azt feltételezem, hogy a hajógyárban volt valaki, aki a kimenő termékeket, meg a gyártásközi állapotokat fotózta. Más is van benne, látni például olyat, hogy
nyugdíjba ment egy ember, és akkor lefotózták.
Egy pici várostörténet is van benne, bár jobbára
az óbudai hajógyártás telephelyei, épületei, meg
hát maguk a kész hajók. Szinte teljesen feldolgoztuk, tehát minden kockát megcsináltunk, úgy fél
ezer felvételt. Van benne háború és államosítás
utáni anyag is, tehát amikor jóvátételi hajójavítások meg hajóépítések folytak az óbudai részen.
Azóta fölkerült egy másik óbudai vonatkozású
dolog is, Asbóth Oszkár hajóépítő műhelye, ami
nagyjából a Kolosy tér alatti partszakaszon volt.
Van egy eléggé érdekes újlaki anyagunk is, a
Hanzer család, akik a Kecske utcában laktak több
mint száz éven át egy családi házikóban, amit aztán bővítettek meg átépítettek, és a família hos�szú története követhető végig a fotókon. Nagy
sorozatunk van az óbudai szanálásról, még a kísérleti lakótelep előtti időszakról is. Ahogy most
nézem, a pillanatnyi állás szerint 841 fotónk van
fönn Óbudáról.

ZEKE GYULA
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Urbá n Ta m ás u t ca k ép ei
A fotóriporter a Pest Megyei Hírlap, az Ifjúsági Magazin, majd
a Stern fotósaként (utóbbinál hetente közel kétmillió olvasóval!)
képek tízezreit exponálta. Ismertté a korábban elképzelhetetlen
bátorsága tette, ő fotózott először javítóintézetben és börtönben,
gyilkosságok és balesetek döbbenetes helyszínein, portrézott csövesek, punkok és kurvák közt. A tengernyi képből egy budapesti
sorozatot szeretnénk megmutatni, a legfontosabb “urbántamási”
karakterekkel: figurák, dokumentarizmus, helyzetek az 1973-ban
centenáriumra készülő Budapesten. Pár kép megjelent belőle az
Ifjúsági Magazin ünnepi számában, de a javát nem publikálta a
szerző. A több mint száz felvétel klasszikus budapesti street photo, ellesett pillanatok a városlakók hétköznapjaiból. Mai szemmel nézve felértékelődnek ezek az őszinte, bájos, groteszk vagy
karakán fotók. Kár, hogy a szerző nem készített hasonló sorozatot
minden évben!

Tamási Miklós
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óbudai képek a fortepanról

Óbudai Hajógyár, szalagfűrész, 1932. A képek forrása: fortepan.hu

58
város

DDSG 6542 uszály az Óbudai Hajógyár úszódokkjában, 1931
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Lajos utca 124. udvara a kapualjból nézve, 1972
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Solymári utca – Vörösvári út sarok (a két utca találkozása megszűnt), 1972
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Fent: Fő tér. A felvétel 1890 után készült. forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára
Lent: Labdázó gyerkekek, 1927
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Nehézbúvár az Óbudai Duna-ág mellett, a Gázgyár előtti parton, 1965
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Bécsi út – San Marco utca elágazás a Nagyszombat utca felől fényképezve, 1943
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Újlaki rakpart – szemben a Margit-szigeten a víztorony, 1943
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h o r v á t h p é t e r : 18 3 8 – F É L E L E M É S R E T T E G É S Ó B U D Á N

Idén volt 180. évfordulója annak, hogy a jeges
Duna folyó kilépve természetes medréből, pusztító árvízzel sújtotta Pest-Budát, valamint Óbudát.
A hatalmas pusztítást okozó természeti katasztrófa csak romokat, fedél nélkül maradókat, állattetemeket, törmeléket és minden vagyonukat elveszítő
túlélőket hagyott maga után. Azonban, mint a legtöbb sorscsapás, ez is magában hordozta egy újnak,
jobbnak a megszületését. Az 1838-as márciusi árvíz
megteremtette a három település (Óbuda, Pest és
Buda) átgondoltabb, modernebb és biztonságosabb
urbanisztikai fejlesztési koncepcióját.
Óbuda földje – pusztán földrajzi fekvése és sajátos adottságai miatt – ősidők óta ki volt téve a keleti oldalán hömpölygő Duna folyam szeszélyeinek.
Ebből természetesen adódik, hogy az évezredek,
évszázadok során sokszor sújtotta árvíz a sík, leginkább partmenti részeket. Ahogy a település fejlődött, az itt lakóknak meg kellett tanulniuk együtt
élni azzal a problémával, hogy ez a természeti kataklizma időről időre veszélyeztetheti mindennapi
életüket, otthonaikat, értékeiket, jószágaikat. A település hosszan elterülő vízparti szakasza lényegében a Duna természetes árterülete, amely releváns
példája annak, hogy egy folyó közelsége egyszerre
lehet áldás és átok. Már a római korban is feljegyezték a Duna kiöntését, hiszen Óbuda-Aquincum
települését több alkalommal érte kisebb-nagyobb
árvíz. A középkor folyamán szintén számos alkalommal kilépett medréből a folyam, elárasztva a település lapos területeit, jelentős károkat okozva az

itt élőknek. Az óbudai népességnek nagy „előnye”
volt, hogy a közeli domboknak, hegyoldalnak köszönhetően gyorsabban és könnyebben tudtak biztonságos helyre húzódni. Ez azt jelentette, hogy az
életüket ugyan meg tudták menteni, ám ingóságuk,
épületeik és jószágaik jelentős része az áradat prédájává vált. Az idők során ez a folyamat, túlélési
mechanizmus vált természetessé árvizek idején.
A XVIII. század elejétől már több feljegyzésből ismerjük, hogy mikor, milyen méretű árvíz fenyegette
Óbudát. Így tudjuk, hogy Óbudán 1712-ben, 1775-ben,
1799-ben, 1808-ban, 1811-ben, 1829-ben és 1830-ban
is kiöntött a Duna. A folyók mentén élő, elsősorban
mezőgazdasággal foglalkozó lakosság teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy évente mikor várható
komolyabb áradás. Akkoriban is a legkritikusabb
időszak a kora tavasz volt, hiszen a hóolvadás és az
esőzések jelentősen megemelték a folyók vízszintjét.
A Duna esetében is fontos tényező, hogy mekkora a
télen lesett hó mennyisége az Alpok területén (bajor
és osztrák területen), valamint milyen ütemű a tavaszi felmelegedés (hőmérséklet enyhülés) gyorsasága.
Az anyatermészet kiszámíthatatlanságán túl az igazi
árvízveszélyt a hazai folyók – főleg a Duna és a Tisza
– szabályozatlansága rejtette magában. A természetes
vizekben gazdag ország az eltérő méretű folyók zabolátlansága okán gyakran vált ingoványos, mocsaras tájjá. Nem csoda, hogy a malária népbetegségnek
számított Magyarországon. A XVIII. század politikatörténeti, gazdasági és technikai változásai azonban
megkövetelték, hogy szignifikáns transzformálások

történjenek a folyóink hajózhatóvá és biztonságossá tételének ügyében. A korszak legnagyobb árvize
1775. február közepén érte Pest-Budát és Óbudát, tetemes pusztítást hátrahagyva. Több száz ház és egyéb
épület összedőlt vagy megrongálódott, illetve az óbudai termőföldek jelentős mértékben károsodtak. Ezt
követően végre tettek valamilyen progresszív lépéseket az ügyben, egy kezdetleges védelmi rendszert
szándékoztak kiépíteni, amely több korabeli ábrázoláson is megjelent. Ferdinánd Pichler, a Mária Terézia
királynő által létrehozott Duna Hajózási Igazgatóság
tisztje több térképén (1781 és 1782) jelzi a Duna PestBuda és Óbuda szakaszán fekvő homokpadjait, illetve
megrajzolta ezen terület szabályozását a védművekkel együtt. Egy 1833-as térképen Vörös László ábrázolta a Duna vízhelyzeti rajzát, rajta többek között az
Óbudára vonatkozó vízmérési adatokat, vízállást, sodorvonalat és az árvízi elöntés határát.

Ferdinánd Pichler térképei:
A Duna Óbuda melletti szakaszának vízrajzi térképe, 1781
partvédőmű keresztszelvények, épületalaprajz:
a Katonai Ruházati Főbizottság raktárépületei, 1782.
forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, térképtár
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Az 1775-ös árvíz figyelmeztetés volt: ha
nem tesznek valamit, nagyon nagy baj lesz.
A Felvidékről származó kiváló vízmérnök,
Vásárhelyi Pál (1795–1846) többször jelezte, hogy
a Duna szabályozatlansága hatalmas károkat fog
okozni. A szakember jól ismerte a hazai folyók,
elsősorban a Duna és a Tisza, valamint mellékfolyóik szabályozásának égető problémáit. 1829-ben
őt bízta meg a kormányzat a Duna víz- és terepviszonyainak feltérképezésével, felvételével, ennek
köszönhetően reális képet alkothatott az esetleges
veszélyekről. Vásárhelyit kiemelkedő szaktudása
miatt gróf Széchenyi István is foglalkoztatta, hiszen az egyik szívügye volt a Duna teljes hosszának hajózhatóvá tétele. A mérnököt a gróf kérte fel
a Vaskapu mederviszonyainak rendezésére, amely
remek példája volt annak, hogy mennyire fontos
egy folyó keretek (gátak) közé terelése és a szabad
áramlás biztosítása. Vásárhelyi Pál utóbb a Tisza
szabályozását tervezte meg, és azon dolgozott lázasan, egészen haláláig, harcosan kiállva igaza

mellett. Amit viszont a nagytudású vízmérnök
sem tudott befolyásolni, az az időjárás volt.
Napjaink technikai tudásának köszönhetően már
elég pontosan tudják a szakemberek tanulmányozni
az elmúlt évszázadok és évezredek időjárási viszonyait. Ennek köszönhetően ismert az a tény is, hogy
a XIX. század elején hűvös és rendkívül csapadékos
meteorológiai viszonyok jellemezték Európát, így hazánkat is. 1837–1838 tele a megszokottnál jelentősen
hidegebb volt, december során óriási mennyiségű
hó esett az Alpokban és a Duna vízgyűjtőterületén.
A sűrű havazások Óbudát sem kerülték el, amelyről
írásos emlékek is fennmaradtak. Krenn György óbudai szőlőbirtokos és pálinkafőző naplója sok kutató és
érdeklődő számára igazán érdekes kordokumentum,
ahol hosszabb-rövidebb bejegyzéseket olvashatunk a
fontosabb óbudai eseményekről, történésekről, s mint
jó szőlősgazda, gondosan feljegyezte a kiemelkedőbb
időjárási viszonyokat is. Többek között megemlíti az
1811-es, az 1829-es, az 1830-as árvizeket, de csak röviden, amely valószínűsíti, hogy ez megszokott volt.

kaergling henriette: Pesti Árviz 1838. vászon, olaj, 1840

Barabás Miklós: a beomlott Derra-ház, papír, akvarell, 1838.

forrás: btm, fővárosi képtár, festészeti gyűjtemény

forrás: btm, fővárosi képtár, festészeti gyűjtemény

Az 1837–1838-as télről viszont jóval többet jegyzett fel:
„Az utcák két napig le voltak zárva, és nem lehetett
rajtuk közlekedni. A hó házakat is összenyomott” –
írta 1838. január 15-én naplójába.
A folyón gyorsan megjelentek az első jégtáblák,
és Csepelnél, a Kopaszi- és Nyúlfutási-zátonyoknál
megakadt a jég, főleg a homokpadok miatt. Ennek
következményeként 1838. január 6-án kiöntött a
Duna Budán, de ekkor még csak az alacsonyabb területeken fekvő részek kerültek víz alá (így Óbuda
is), és a Duna pár nap múltán visszahúzódott.
A hőmérséklet tovább hűlt, lankadatlan esett a hó.
A Csepel-szigetnél, a szigetcsúcsnál a mederhez fagyott a folyó vize, ezáltal nagyban befolyásolva az
igazi katasztrófát. A kor emberei, főleg a víz mellett élők tudták, hogy mekkora veszélyt jelentenek
a jégtorlaszok (jégdugók), amelyek nemcsak PestBudát és Óbudát fenyegették, hanem a Duna teljes
szakaszának partmenti településeit is. Különösen
azok a területek voltak veszélyben, ahol a folyó
sodrása lelassult, amely az egyik okozója volt a
jégtorlaszoknak. Így az Óbudától északra fekvő
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Dunakanyar (Esztergom és Visegrád környéke),
a váci térség, valamint a Szentendrei-sziget falvai
voltak annak a veszélynek kitéve, hogy egy hirtelen jött áradás elönti földjeiket. Március 6-án ismét
kilépett a Duna, és elárasztotta az alacsonyan fekvő
(főleg budai) területeket, így a Tabánt, Újlakot és
Óbudát is, közben a pesti oldalon folyamatosan erősítették a hirtelen felépített nyúlgátat. A Csepelnél
felgyülemlett jeget a katonaság robbantással próbálta kimozdítani a helyéről, sikertelenül.
A jégtorlaszok veszélyével Pest-Buda lakossága szintén élénken foglalkozott, mivel felvetődött
egy állandó kőhíd megépítése. A viták leginkább
a hídpillérek körül zajlottak, sokan ugyanis úgy
tartották, hogy ezek lesznek a jégtorlaszok legfőbb
okozói. Közvetlenül a nagy márciusi árvíz előtt
Vásárhelyi cikksorozatban fejtette ki erről véleményét, sőt határozottan felhívta a figyelmet a leselkedő katasztrófára. Véleményét, észrevételeit az
Athenaeum című újság hasábjain tette közzé, mely
szerint a hídpillérek semmilyen veszélyt nem jelentenek árvíz szempontjából a településekre, viszont
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báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” emléktáblája A pesti ferences templom Kossuth Lajos utcai oldalfalán.
készítette Holló Barnabás, 1905. Fotó: Sánta Balázs
az 1838. évi jégjárás igen ritka, mert télidőben a víz
apadni szokott, de most nem, jégakadások és dugulások pedig ott alakulnak ki, ahol nincs a folyónak
sodrása. Az újság március 17-i számában lényegében pontosan megjósolta eljövendőt: „A folyamnak
leírt állapotjára való tekintet valóban alapos aggodalmat gerjeszt, hogy a tavaszi olvadással, ha a
jégindulás nem kedvező körülmények között megy
véghez, még nagyobb áradások fognak bekövetkezni; ha p. o. (példának okáért) a felső Duna vidékeken meleg esőzések állanának be, minekelőtte az
alsóbb részeken a Duna zaja megindulna.”
A hirtelen jött felmelegedés és olvadás Tirolban,
a Kárpátokban és a Duna felső folyásánál azt eredményezte, hogy a nagy mennyiségű víz a tetején
lévő jég miatt nem tudott hová elfolyni. A jégtorlaszok (a Szentendrei- és Csepel-szigetnél) ezt teljesen
megakadályozták. Március legelején Bécsnél, majd
Pozsonynál megindult a jeges vízáradat, amely
megállíthatatlanul közeledett az ország szíve felé.
Ez az áradat kimozdította azt a jégtorlaszt, amely a
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Szentendrei-szigetnél eddig visszafogta a folyó vizét, óriási pusztítást okozva Esztergom és Visegrád
környékén. A fővárost már csak a váci gát védte,
de az sem bírta sokáig a ránehezedő hatalmas nyomást, és átszakadt. Március 13-ról 14-re virradóra
eljött a pokol: a jeges víz elöntötte a városrészeket.
A pesti lakosság bízott a gátak védelmében, így sokan otthon aludták az igazak álmát, vagy színházba mentek. Hamar fejetlenség lett úrrá a pesti oldalon, mindenki menekülni próbált a jeges víz elől,
leginkább az erősebb, emeletes házak védelmében
bízva. A Duna vize szinte szabadon, akadály nélkül árasztotta el az utcákat, nem is beszélve a folyó
egykori kiszáradt medréről, amely (bár nem teljesen pontosan) nagyjából a mai Nagykörút vonalát
követte. Ez közel 2 méterrel volt a mederszint alatt,
és ekkor töltődött fel természetes úton utoljára. Az
akkori Pest legmagasabb pontja az utóbb megépült
Szent István Bazilika helyén fekvő kis domb volt –
sokan itt találtak menedéket. Egymás után dőltek
össze a gyengébb építésű házak, a legkülönbözőbb

„Rémisztő volt a rettenetes víz és a kis szigetként
csónakokon menekítették ki a vízben fuldokló
összetorlódott jég látványa. Az egyre emelkedő
szerencsétleneket. Ez a katasztrófa is megmutatta,
víz mindannyiunkat azzal fenyegetett, hogy egész
hogy ilyenkor erősen tompulnak az amúgy megléÓbudát elpusztítja.” A szőlősgazda feljegyzésiből
vő társadalmi osztálykülönbségek, a baj mindenkit
kiderül, hogy már március 13-án összepakolta a csaugyanúgy megérintett. Ennek szimbolikus alakládját, és egy részük még időben a Kiscelli dombra
ja lett báró Wesselényi Miklós, aki önfeláldozóment, valamint tovább Solymárra a többi hozzátaran mentette a bajba kerülteket. A báró, „az árvízi
tozóhoz. A rokonság másik része viszont a Korona
hajós” naplója további fontos információkat ad az
fogadóban próbált számos más családdal menedéárvízről. Pesten március 15-én tetőzött a Duna, a
ket találni (a fogadó a mai Óbudai Társaskör helyén
Ferencvárosban elérte a 206 cm-t. Az jeges árvíz 151
állott), de végül őket is sikerült biztonságba helyezember életét követelte a pesti városrészben, közel
ni. A Kiscelli magaslat mellett a kőből épült házak
2300 ház összedőlt, 800 pedig súlyosan megron(pl. a Selyemgombolyító),
gálódott. A kereskedőket
a téglavető és a közeli falszintén hatalmas károk
„A
rokonság
másik
része
viszont
a
vak jelentettek csak bizérték, amely nemcsak a
tos menedéket. Március
pesti illetőségűeket érinKorona fogadóban próbált számos
14-én a jeges víz betört
tette, hiszen már gyülemás családdal menedéket találni (a
Óbudára, de a különböző
keztek vidékről az árusok
magaslati viszonyok, az
a közelgő József-napi váfogadó a mai Óbudai Társaskör heerősen eltérő utcaszintek
sárra (március 19.), akik
lyén állott), de végül őket is sikerült miatt a vízszint nem volt
szintén itt veszítették el
egyenletes. Míg a Lajos
termékeik jelentős részét
biztonságba helyezni.”
utcában 316 cm, addig a
(a lábasjószágokat még
mai Flórián tér–Vörösvári
időben el tudták hajtani).
út elején mindössze 60 cm volt a legmagasabb mért
A vásár természetesen elmaradt.
vízmagasság. Óbuda területe változatos domborzaA pesti történésekről viszonylag sok leírás, felta ellenére teljesen sebezhető volt árvizek tekintetédolgozás született. Ez elsősorban a születendő főváben, a mai Nagyszombat utca–Bécsi út–Pomázi út–
rosi szerepének, fejlődő iparának, kereskedelmének,
Aranyhegyi út közötti földek ilyenkor biztosan víz
rohamosan növekvő lakosságának volt köszönhető.
alá kerültek. Az 1838. évi árvíz idején kb. 8 ezren
Ezek közül is kiemelkedik a híres nyomdász dilakták Óbuda mezővárosát, és a helyi lakosok könasztia elismert tagjának, Trattner Jánosnak beszázül senki sem veszítette életét a katasztrófában (egy
molója – Pest városának prominens vállalkozása
idegen férfi azonban vízbe fúlt, egy asszony pedig a
volt a Trattner-Károlyi féle nyomda –, aki szemérémülettől halt meg). Az anyagi károk azonban órilyesen élte meg, majd vetette papírra a katasztrófát,
ásiak voltak. Óbudán a házak fele összedőlt (főleg
„Jégszakadás és Duna kiáradása Magyarországban,
a vályogból épültek). Ez azt jelentette, hogy a meg1838. évi böjtmás haván” címmel még 1838-ban.
lévő házakból 397 megsemmisült, 274 súlyos károA budai lakosságot nem érte váratlanul az ár,
kat szenvedett, 10%-uk maradt csak épen. Például a
hiszen a januári események figyelmeztettek a veTavasz utcában 20 házából csak 2 dőlt össze, amely
szélyre. Aki csak tudott, még időben magasabb
azt jelentette, hogy itt erősebb téglaházak álltak,
helyekre húzódott. Óbudán főleg a Kiscelli domutalva vagyonosabb lakóira.
bon találtak menedéket. A budai Tabán lakossága
Nemcsak Óbuda, hanem az egész térség legszintén a magaslatokra menekült, és tétlenül nézte
fontosabb ipari üzemét, a Hajógyárat sem kímélte
házaik pusztulását. Bár folyamatosan figyelték a
a Duna. A betörő jeges víz elöntötte a műhelyeket,
vízállást Óbudán is, a hirtelen jött váci gátszakadás
elsodorta a főleg fából készült építményeket, vaolyan iramban gyorsította fel a Duna vizét, hogy
lamint a felhalmozott faanyagot. Számos gép és
szinte pillanatok alatt kellett cselekedni. A korábszerszám megrongálódott, a termelés jó időre leállt,
ban idézett Krenn György erről így ír naplójában:
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szerint március hóra esett – a szerző), keddre viramely tovább növelte az anyagi károkat. A mentésradó éjjel egyre hatalmasabbakká duzzadtak a
ből az Óbudai Hajógyár emberei is kivették a révizek, a házak összeomlottak alattuk, egész éjjel
szüket. A holland származású Masjon, aki a Nádor
hallatszott a zuhanásuk, s közben a szívbemargőzhajó kapitánya volt, csónakokkal mentette az
koló segélykiáltások. (…) A házak lakatlanokká
embereket a vízből. Az ár elvonulása után megkezváltak, és sokan a nagy templomba menekültek,
dődött a károk felmérése és a rendrakás, ennek köa karzaton helyezkedtek el, férfiak, nők, kicsik,
szönhetően már erősebb, téglából és kőből készült
nagyok, ifjak, öregek, gazdagok, szegények, barát
épületeket emeltek az elpusztultak helyére.
és ellenség egyaránt. Tekintet nélkül a vallásra,
A szörnyű eseményekről nemcsak Krenn
osztották meg kenyerüket az éhezőkkel. Sok ezGyörgy naplója számolt be, hanem a jelentős és
ren a hegyekbe menekültek, ahol a kaszárnyákban
nagyhírű óbudai zsidó közösség vezetői is fontostaláltak menedéket, könnyezve és imádkozva a
nak tartották az árvíz okozta károk feljegyzéseit.
Mindenhatóhoz, atyáAz óbudai izraelita néik Istenéhez, aki megmet iskola héber nyelv„A
kép
alá
írt
német
nyelvű
szöveg
esküdött arra, hogy
tanárát, Kohn Józsefet
nem fog végpusztítást
bízták meg a 1838. évi
fordítása szerint: Emlékezés. 1838.
hozni rájuk. (…) De a
óbudai árvíz részlemárcius 15. és 16. borzalmas éjszaká- pénteki napon estefelé
teinek
megírásával,
aki végül egy verses
ján. És eljegyzés a máriaremetei Szűz – úgy tűnik, már meglátta az Örökkévaló
formában (elégiában),
Máriával. Johann és Éva Hainz.”
teremtményeinek nyonémet és héber nyelmorúságát, és megven készítette el művét
emlékezett arról a szövetségről, amely szerint
(német fordítása prózában íródott). A kis füzettöbbé nem pusztítja el teremtményeit özönvíz
kében Budán megjelent írásnak Az 1838. március
által – visszaparancsolta az áradó vizeket, s azok
13, 14 és 15-i pusztító árvíz által okozott óbudai
gyorsan engedelmeskedtek” – írja a tanárszerző.
rémnapok leírása címet adta a szerző. Kohn műÓbuda mezőváros zsidó lakosainak menekítését
vében a jeges árvízben, annak szörnyű vészében,
megemlíti Trattner János is korábban említett műilletve a víz visszavonulásában az isteni hatalmat
vében: „(…) Kiváltképpen köszönetet érdemelnek
látja, és magasztos átéléssel szemlélteti. „A purim
Österreicher Mózes és Hirsch Lázár, az első hasig
ünnepe előtti héten ismét megsokasodtak a vizek,
gázolt vízbe, hová csónak nem juthatott, hogy a
s a város utcáiba értek, olyannyira, hogy lehetetveszedelmezetteket és jószágaikat megmentse, az
len volt járni-kelni. Ismét elöntötte a mezőket is
utóbbi jól tudván, hogy itt gyors segedelem a lega víz, a hullámok újfent a házakig értek. Ekkor
szükségesebb, több ladikot szerzett azonnal, több
már minden szív megrendült. Félelem és rettegés
éjszakát töltött egy ladikon, hogy tüstént kész lenfogott el bennünket. A veszedelem percről percre
ne segedelmet hozni.”
nőtt, ám a segítség forrásai kiapadtak. (…) Súlyos
A valóban kevés írásos dokumentum mellett
sötétség borult reánk, s a Duna vize elárasztotta
más jellegű ábrázolások is fennmaradtak. Az egyik
mind a házakat, a város egyik szélétől a másikig.
ilyen alkotás Johann Hainz képe (Fogadalmi kép),
A hullámok áthömpölyögtek a szobákon, és mintamelynek fókuszában az óbudai Selyemgombolyító
egy félóra múltán már nem lehetett szárazra lépni.
látható, ahová lépcsőkön menekülnek az emberek,
Mindenki fejvesztve menekült. Más sem hallatkörülötte a jeges Duna, rajta a csónakokba szorult
szott, csak sírás és jajveszékelés. Öregek botjukra
lakosokkal, jószágaikkal. A központi ábra felett a
támaszkodva, gyenge asszonyok, sokan csecsemőmáriaremetei kegytemplom allegorikus képe látket karjukban fogva keresték a menekülés útját, de
ható. A kép alá írt német nyelvű szöveg fordítása
nem találták, úgyhogy sokan a háztetőkre húzódszerint: „Emlékezés. 1838. március 15. és 16. borzaltak fel. Ám reményeik a menekülésre hiábavalómas éjszakáján. És eljegyzés a máriaremetei Szűz
nak bizonyultak, mert adár 17-ére (Gergely-naptár
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johann hainz: fogadalmi kép, 1838. olaj, vászon. Forrás: BTM, fővárosi képtár, festészeti gyűjtemény
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Máriával. Johann és Éva Hainz.” A másik ismertebb
kép Klette Károly pesti árvízről készült rajzsorozatába tartozik. A művész József nádor udvari festője
és rajzmestere volt (a gyermekeket is ő tanította rajzolni), aki részletgazdagon ábrázolta az árvíz által
okozott pusztítást. Óbudát nagyjából a mai Flórián
tér magaságából ábrázolja, háttérben a valamikori
Kiscelli trinitárius kolostor épületével. Ezen az alkotáson szintén megfigyelhető, hogy az emberekkel
együtt szarvasmarhák is vannak a csónakokban, és
az összedőlt házak törmelékeit sodorja a víz. A rajzról Georg Scheth művész készített kőnyomatot.
A Duna március 15-én tetőzött 929 cm magasan.
Március 18-ra a folyó visszatért az eredeti medrébe. „Halálos csend uralta az elpusztult várost,
amikor március 16-ára hirtelen felülről segítség

jött, és az új remény ismét felélesztette mindenki
levert hangulatát. (…) A víz apadt, és 17-én és 18án teljesen eltűnt az utcákról” – jegyzi fel Krenn
György. A károk felmérése azonnal megkezdődött,
József nádor elrendelte a segítségnyújtás megszervezését – Lónyay János kormánybiztost ruházta fel
ezzel a nehéz feladattal. Felállított egy Segélyosztó
Választmányt is, amelynek élére Cziráky Antal
országbírót nevezte ki. Meglepően sok segély érkezett az otthonukat vesztettek megsegítésére,
Dániától egészen Törökországig küldtek pénzt.
Októberig 700 ezer forintot osztottak ki, az első
adományt az uralkodó, V. Ferdinánd ajánlotta fel,
20 ezer forintot. Pest városának újjáépítését a nádor
utasításának megfelelően a már 1808 óta működő
Szépítő Bizottság munkájára és megtervezésére

Klette károly rajza után georg scheth kőnyomata: óbudai árvíz, 1838
színezetlen litográfia. Forrás: Btm, fővárosi képtár, metszettár
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bízta. A Bizottság döntése nélkül senki sem építhetett új épületet a településen. Az új koncepció
alapján egy lazább beépítésű, szellősebb, árvízvédelemmel rendelkező várost kellett megalkotni.
Óbudán az óriási károk főleg a szőlőtermesztőket érintették, itt ugyanis szokás volt, hogy a kertek
majdnem a Dunáig lefutottak. Az anyagi kárpótlással voltak problémák – kevés pénz jutott egy-egy
károsultnak –, de a városrész hamar magához tért.
Sorra épültek fel az új házak a település, a mezőváros szívében, a kerteket, a szőlősöket rendbe hozták. Az újkori Óbuda képe – kisebb változtatásokkal, például az Árpád híd építésének előkészítése
miatt végrehajtott tereprendezések és szanálások
– ebben az időszakban alakult ki.
A „nagy árvíz” furcsa mód hasznot is hozott
Óbudának, a téglagyárak ugyanis nem győzték a
megrendelések teljesítését. Az óbudai téglagyárak
több mint 600 ezer téglát és 245 ezer tetőcserepet
gyártottak rövid idő alatt, kiváló minőségben,
amely jelentős anyagi haszonnal járt.
Az 1838. évi márciusi jeges árvíz pusztítása
felnyitotta a vezetők szemét, hogy most már nem
halogathatják az ország nagyobb vizeinek szabályozását. Az 1839–1840. évi pozsonyi országgyűlés
napirendi pontként tárgyalta a Duna-szabályozás
opcióinak feltárását, amelyet egy „országos választmány” munkájára bíztak. A szintén a Felvidékről
származó Lamm Jakab nagytudású magyar vízmérnök többek mellett a Tisza és az Ung folyók felvételén és szabályozásán dolgozott, megtervezete a
Duna pest-budai szakaszának árvízvédelmi műveit. Ezek a védművek leginkább fából készültek, és
nem jelentettek állandó biztonságot. Lamm ugyanis (nil novi sub sole) mobilgátat tervezett a Duna
ezen szakaszára. Ezeket a faszerkezeteket csak a
közelgő árvíz idején állították volna fel, más időben
az erre a célra felépített raktárokban őrizték volna.
Vásárhelyi Pál, bár elismerte Lamm ötletét és munkásságát, mégis több cikkben, illetve az Akadémián
is ellenezte annak gondolatát, mert nem tartotta a
faszerkezetű mobilgátat elég erősnek a biztonságos
védekezéshez, illetve túlságosan költségesnek számolta annak fenntartását.
Az 1838-as márciusi árvíz pusztítása sokáig
megmaradt az óbudai emberek emlékezetében. Ezt
jelezték a házak falán, illetve annak belső oldalán

vízmagasságot jelző tábla az Óbudai
Szent Péter és Pál főplébánia-templom falán
Fotó: Sánta Balázs

vagy a kapualjban elhelyezett ún. árvíztáblák, amelyek a Duna vízmagasságát jelölték az adott utcában. A szanálások és az átépítések során ezekből
több elveszett, megsemmisült (pl. a régi Vörösvári
úton, az Óbudai rakparton, a Föld utcában, a Zichy
kastély falán). A Lajos utca 102/A számú ház falán
és a Szent Péter-Pál plébániatemplom bejáratain a
mai napig láthatók.
Az emlékezés másik motívuma az óbudai
krumplibúcsú. Szép hagyománya van ennek az
ünnepségnek, amelynek legelterjedtebb változata
szerint a jeges árvíz elől a dombokra menekülőket
kínálták meg a svábok sült krumplival és libazsírral. Az eredeti változat szerint a tabáni vendéglősökhöz és a Margit körúton lévő ferences templom
szerzetesihez kötődik, akik karácsony másnapján
osztottak héjában sült burgonyát és libatepertőt a
szegényeknek. Erre emlékezve gyűltek össze ezen
a napon a németajkúak valamelyik budai vendéglőben, ahol megválasztották a Krumplikirályt és
Krumplikirálynét, és zenés mulatsággal, vacsorával
– természetesen libatepertővel és sült krumplival –
zárták az estét. Az óbudai hagyomány az árvíz elől
futó, a svábok szőlődombjain oltalmat és meleg ételt
találó menekülőkre emlékszik a karácsony másnapján megtartott mulatsággal (a krumplibúcsút hosszú
évek óta Óbudán tartja a budai sváb közösség).

(A szerző történész, az Óbudai Múzeum muzeológusa)
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1978 februárjában nyílt meg Békásmegyeren a
Zipernowsky Károly Utcai Általános Iskola, melynek kinevezett igazgatója volt a kezdetektől. Merre dolgozott előtte, és hogyan kapta a kinevezést?

lk oé cp iz cő o l o r

Ziper 40
M i n d i g e g y d o l o g i g a z í t o t ta e l a z e m b e r t: a g y e r e k , a g y e r e k é r d e k e

Idén februárban tartották a Zipernowsky Károly Utcai Általános Iskola működésének negyvenedik évfordulóját. A jelenlegi tanári kar és diákok mellett sok régi pedagógus és tanítvány is részt vett az ünnepségen. Dr. Szilárdi Imréné,
Kati nénivel, az intézmény első igazgatójával beszélgettünk az iskola indulásáról, nehézségekről, örömökről.

Zipernowsky Károly Utcai Általános Iskola, 2018. illusztráció: Simon Mariann

… ez azt jelenti, hogy az épület építése közben
már ott volt az igazgató?
Még nem volt befejezve, és mindenért nekünk kellett szólnunk. Például fordítva állították be az ajtót,
felül volt a küszöb… Nem sikerült megkedveltetni
a kollégákkal az építőipart. Tapasztalat nem volt
előttünk, tanulmányi útra kelni nem volt idő.

Huszonkét év volt már mögöttem a pedagógusi pályán. A katonaélet követelményei szerint követtem
Imrét, az uramat, ahova helyezték. Így aztán tanítottam Badacsony környékén, a Balaton-felvidéken, ott
Hogyan alakult ki a tanári kar?
kezdtem a pályámat nagy lelkesedéssel, onnan Budapestre, majd
Élménydús időszak volt. Már
Szabadszállásra, a Kiskunságba
akkor meghirdették az állásokerültem, ahova a szívem minkat, amikor még a Fényes Adolf
dig visszavágyik, mint Petőfinek.
utcában tanítottam, ott kerestek
Utána ismét Budapest követelőször, és sok ugrásra kész pekezett, és a Fényes Adolf Utcai
dagógus volt, aki el akart jönni
Általános Iskolába kerültem.
a helyéről, tele lelkesedéssel, ötAzért oda, mert a kedvenc festőm
letekkel. Volt, aki azt mondta,
Fényes Adolf, és amint megláttam, hogy az ő nevét viseli az isCsercsa jázmin és borbély boglárka hogy ő itt új életet akar kezdeni.
kola, már nem is kerestem tovább.
4. osztályos tanulók nyertes pólóterve
Egészen fiatal tanári karral inMeg is találtam ott a helyem,
dult az iskola.
nagy óraszámban tanítottam, és a
Goldbergerben szakkört vezettem. Ők lehettek a luOtt volt a homlokukon a jel, amiből lehetett látni, hogy
dasok a kinevezésemben. Egyszer csak – nyakig fesezek tényleg akarnak valamit, van elképzelésük, szetékes voltam – hívattak. Azonnal végiggondoltam,
retik a gyerekeket, és az órát nem nézik – annyit dolmit jártattam a számat, vajon miért hívat az igazgató.
goznak, amennyit kell ott a nyitás körül. Nemcsak a
Ez ügyben hívtak, hogy nyílik egy iskola, sok igazán
szaktudásuk volt nagyon jó színvonalú – értették a
tiszteletre méltó igazgató, aki itt dolgozott a kerülettantárgyuk lényegét –, hanem az egyéniségük is. Ami
ben, pályázott ezekre az új iskolákra, de azt mondnagyon-nagyon kell. A szaktudás önmagában kevés.
ták, ha ezt egyszer megengedik, akkor elszabadul
Kell, hogy valamivel megfogd azt a gyereket, a saját
a pokol, és mindegyik régi igazgató új iskolát akar
példád, és szerencsére zömében ilyen embereket simagának. Ragaszkodtak ahhoz az elképzeléshez,
került összeszedni. A másik meg az, hogy simili sihogy olyan ember legyen, aki még nem volt igazgató
milis gaude, a hasonló a hasonlónak örül. Mindig azt
a kerületben. Tudni kell a III. kerületről, hogy aki namondtuk az igazgatóhelyettesekkel, ha jött valaki új,
gyon akart igazgató lenni, az sose lett. Nem szerethogy milyen jól kijön majd ezzel a kollegával, azzal a
ték az önkiválasztó módszert. Én tiltakoztam, úgykollegával, és tényleg így volt.
hogy több elbeszélgetés volt velem, mert mondtam,
hogy az én férjemet bármikor elhelyezhetik másAz igazgatóhelyetteseket kijelölték vagy váhová. Azt mondták, nem fogják, vállaljam csak el
laszthatta? Az egyikük, Szabó Magdi később
nyugodtan. Gondoltam magamban, abba senkinek
igazgató lett a Váradiban, majd oktatási és kultumásnak nincs beleszólása, de mindegy. Hát, bizony
rális főosztályvezető az önkormányzatban, máösszeült a családi tanács, mert tudtuk jól, nem lesz
sikuk, Marx Kati követte az igazgatói székben a
kis dolog indítani egy ilyen iskolát. Nem is volt kön�Zipernowskyban, dr. Szunyoghné Panni kezdetnyű: nyakig sárban, három építkezést végigcsinálva,
től az alsó tagozat kiváló irányítója volt, majd a
úgy, hogy a műszaki érzékem a nullával egyenlő,
kerületi Pedagógiai Szolgálat munkatársa lett.
műszakbejárásokat csinálni…
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A szakmájukban is jók voltak, megvolt az iskolai
végzettségük, de a legfontosabb a jellemük volt,
ami ebben a beosztásban nagyon fontos. Az értékrendünk közel volt egymáshoz. Én is átvettem tőlük, ők is éntőlem, és biztos lehettem abban, amit ők
elvégeztek. Magdika hozott haza a 40 éves jubileum után, és piszok jólesett, hogy ennyi év után, ami
alatt sok minden lezajlott, azt mondta, hogy azért
hozlak haza, hogy addig is veled lehessek. Ennyi
idő után akár utálhatnánk is egymást.
Egy újonnan épült lakótelepen egy újonnan épült
iskola milyen szakmai nehézségeket jelentett
a pedagógus számára? Nyilván sajátos volt ez a
helyzet. Mik voltak a jellemzői?
Ötvenhét helyről jöttek a gyerekek, belőlük kellett
közösséget építeni. Nem nyavalyogni, csinálni.
A szülők sokszor úgy jöttek a gyerekekért, hogy
idegesek, fáradtak voltak, sokszor nem a pedagógussal volt bajuk, hanem az élettel magával. Akkor
az ember leültette, beszélgetett egy kicsit vele,

ugye, nem ránk tetszik haragudni. Jaj, dehogyis,
Kati néni, képzelje el… Szépen lassan indult be ez
a dolog, és végülis sikerült a szülők megbecsülését
megszerezni. Az induláskor még telefonunk sem
volt. Ott állt iskola, óvoda, bölcsőde telefon nélkül,
közel háromezer gyerekkel. Sokat kellett az ilyesmiért harcolni, azt mondták, ha jeleztem, hogy lerágott csont. Mondtam, majd ha lesz, akkor lerágott
csont. Ezeket a küzdelmeket kicsit fifikásan, de
soha le nem mondva arról, hogy legyen eredménye,
végig kellett csinálni. Ha szerettek, ha nem. Nem
tudtam arra gondolni, hogy istenem, majd nem fognak szeretni. Istenem, hát akkor nem szeretnek, de
gyerekekről volt szó. És bármilyen sok eszme, tanács, brosúra volt, mindig egy dolog igazította el az
embert: a gyerek. A gyerek érdeke. Annak kellett
mindig az eligazító pontnak lenni. Azért fel kellett
vállalni. Az iskolavezetés nem népszerűségi verseny. Kaptam olyan kérdést is szülőktől, hogy miért
terhes x tanító néni? Hát, mondtam, szívesen elmagyarázom, ha kell… Akkor azért átcsapott egy kicsit derűbe. Mondtam, ez nem apácazárda, és az én

dr. Szilárdi imréné, kati néni
A tanári kar az 1984/1985-ös tanévben. Fotók: ZIPERnowsky iskola ARCHÍVUMa
kolleganőim abban a korban vannak, amikor meg
kell szülniük azt az egy-két gyereket, bocsássák
meg, de ez van. Osztogatom az antibébi tablettát,
de aki akarja, beveszi, aki akarja, nem. A férjeknek
is csak van ebbe valami beleszólásuk.
Azt mondják, hogy a 40 éve kezdő tanári kar jó
része a Ziperből ment nyugdíjba, nem volt nagy a
fluktuáció a szaktanárok között, ami általában az
iskolavezetést minősíti.
A tágabb iskolavezetőség tíz emberből állt, a kollégák választották, a „több fej többet tud” elve alapján.
Minden döntést közösen hoztunk. Az iskola tanácsadója, Harmath Lászlóné is jó gazdánk volt. Sok tanárhoz nagyon ragaszkodtam, de nem mindenáron.
Az távol állt tőlem, hogy elvtelenül bevágódjak valakinél. A gyerekek se sokra becsülik az olyan tanárt.
Nem szerettem, ha egymásról egymás nélkül beszélnek. Kezdetben, ha bejött valaki a másikat mószerolni, akkor mondtam, te, itt van a folyosón, hívd
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már be – egyből átváltott. Ennek hamar híre ment.
Azonkívül nagyon sokat segített a tantestület kiváló humorérzéke. Állítom, hogy nem kell egy külön
egyéniséget, egy külön ábrázatot fölvenni a gyerekek előtt sem. A magunk emberségét kell odavinni.
Persze trágár kifejezések nélkül, mert azt nem szeretik a gyerekek sem meg mi sem, meg azt se, ha az ő
szavajárásukat átvesszük – azt meg kell hagyni nekik. Egyet kértem a tantestülettől, hogy ne tegeződjenek a szülőkkel addig, amíg ide járnak a gyerekek,
ne bratyizzanak, mert akkor ne lepődjenek meg, ha
utánuk kiáltanak a piacon, hogy állj meg, hé! A település akkoriban falujelleggel bírt, és valahogy jó volt
a hangulat amellett, hogy tényleg látástól vakulásig,
három műszakban is dolgoztunk.
A három műszak mit jelentett?
Reggel már hét órától óra volt, 11-12-kor jött a második műszak, és délután három óra fele a következő
rövidített órákkal. Iszonyú volt.
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Ez hány évig tartott?

Igen, 1993-ban, „címzetes igazgató” besorolással.

gyereket az első és második osztályban tanítókhoz „szülték”. Kiszámolták, hogy akkor menjen
majd elsőbe, amikor a Marika, Szilvi, Jutka stb.
néni lesz az elsős osztályfőnök. Aztán amikor azt
mondták hozzáértők, hogy az iskola nagyon kedvez a hátrányos helyzetű, szegény gyerekeknek
– ennél nagyobb dicséretet nem is kaphattam volna. Büszke vagyok arra is, hogy a tanítványaink
közül sokan pedagógusok lettek, és visszajöttek
a Ziperbe tanítani; a mostani megbízott igazgató, Herth Mariann is a Ziperbe járt, és rajta kívül is vannak még öten-hatan, akik ide jártak. És
kellett, hogy a tanácsban legyenek támogatóim.
Nem azt mondom, hogy mindig felhőtlen volt a
kapcsolatom velük, de volt ott egy Héder Piri,
a Héder Barna anyukája, egy nagy református
nagyasszony. Később tudtam meg, hogy mindenben ő védett meg. Ne bántsák a Szilárdi Katit
– mondta. Meg a Gyimesi Zoli. Az meg székely.
Meglátta az anyagomban, hogy nagyszalontai
származású vagyok, és azonnal a szárnyai alá
vett. Enélkül nem megy, úgy látszik, de ez nem
baj. Többnyire azért „titokban” becsültek.

Mire emlékszik legszívesebben ebből a 15 évből?

Nagyszalontán született?

Nem tartott tovább egy évnél. Utána már olyan
megoldásokat kerestek, hogy buszokkal vittek át 16
csoportot a kiürült Lehel utcai iskolába.
Ebben az időben fizettek veszélyességi pótlékot a
Békásmegyeren dolgozó pedagógusoknak?
Különleges munkahelyi pótléknak hívták. Mi eltekintettünk volna tőle, semmint különleges helyzetben legyünk, mert az óriási számot jelentett.
Volt 11 párhuzamos osztályunk egy évfolyamon.
Még „j” osztályunk is volt. Aztán lett 10, 9, és így
épült le. Lassan épült le, de szörnyű gond volt ez
is. Elbocsátani olyan pedagógusokat, akik végigcsinálták a legnehezebb időszakot… Szerencsére többen férjhez mentek távoli vidékre.
A Ziperből ment nyugdíjba, ez volt az utolsó
munkahelye.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület megbecsülésére. A Magyar Tudományos Akadémián
Király Árpád elnök húsz percig méltatta az iskola szellemiségét Zipernowsky Károly emlékének ápolásáért. De alapjában véve mindenre
szívesen emlékszem, mert a küzdelmek ellenére
érdemes volt. Na, de a legszebb emlékem az a
sok szép tantestületi karácsony, amelyeket csak
annyira lengte körül az áhítat, amennyi elviselhető, a többi az éves viselt dolgainkról szólt versben és prózában elbeszélve. Nincs az a kabaré…
Végezetül egy életkép: iskolánk egyik legégetnivalóbb kölyke, a „mindenki Lacikája” állt korán
reggel a 4-es épületnél egy nagy fekete esernyővel. Hát ezt megnézem – gondoltam. – Tetszik
tudni, Kati néni, rózsát oltottunk Dóri nénivel,
és azt nem érheti eső, ezért tartom az esernyőt –
mondta Laci. Ez a hatni tudás… A betontömbök
között ez a rózsaoltás és Dóri néni örök emlék.
No, és a nívódíjas tánccsoportunk Pócsi Jutka
vezetésével. Az is szép emlék, hogy a második
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Nem, de a családom oda való. A nagyszüleim már följöttek, a Baross téren lakott a család,
és aki jött Szalontáról, az mind ott szállt meg.
A Keletiben leszálltak, és mentek Megyeriékhez.
Szegről-végről Arany Jánosnak is a rokonai vagyunk: Megyeri Sára az üknagymamának volt
édestestvére.
Megyeri Sára Arany János édesanyja volt…
Igen. És én minden nyáron a Csonka toronyba mentem, engem oda mindig elvittek.
Nemcsak a munkája révén voltak fontosak a gyerekek, a család is fontos volt az életében.
Ahogy említettem, a férjem, Imre katonatiszt volt,
ún. mérnök-katona. Amikor Szabadszálláson
voltunk, egy technikai kiképzőközpontnak volt
az én uram a parancsnoka. Nagyokat tanultam
az ottani emberségből, intézkedésekből. Imre is

A ziper 40 ünnepségen. Balról jobbra: Gaál Jenőné, dr.Szilárdi Imréné,
Horváth Bors Rudolfné, Stefán Mariann, Véghné Törő Aliz, Herth Mariann, Marx Ernőné

végigcsinálta a rendszerváltást a HM-ben, akkor már Nyugatra is mehettünk. Tagjai voltunk
a hadtudományi és haditechnikai klubnak, ami
a Zrínyihez tartozott. Szabadszállásról kezdtünk el nagy társasággal utazni, fölszálltunk a
buszra – kellett a nagy hajtás után, hogy mindig legyen egy kis eresztés. Bejártuk KözépÁzsiát, Mongóliát, a Bajkál-tó környékét, Erdélyt,
Ausztriát, Olaszországot, számos csatatéren is
jártunk, még a Nílust is sikerült végighajózni, és
ez is nagyon-nagyon jót tett az ember lelkének.
Egy földrajztanár szerintem lényegesen jobban
tudja a tárgyát tanítani, ha abba a folyóba mondjuk belelépett, amiről beszél az órákon. Volt egy
autóbalesetünk a 44-es úton, nekem majdnem
leszakadt a karom, hetven napig voltam kórházban. Azóta félek nagyon a kamionoktól. Imre
erős agyrázkódást kapott, egy ideig még bírta, de

aztán már három éve elment. Majdnem hatvan
éves házasság volt mögöttünk. Nagyon hiányzik
Imre, nagyon jó társ volt és nagyon jó barát. Kati
lányom kajakozott. Versenyzőként nem voltak
kiemelkedő eredményei, de több mint harminc
éve edző, ma már mesteredző, az londoni olimpián aranyérmes Dombi Rudolf–Kökény Roland
kajak páros edzője volt, maga is pedagógus.
Anna kisunokámmal itt laknak a szomszéd lépcsőházban, hál’ istennek közel vannak hozzám
mindenféle értelemben. Büszke vagyok a családomra. A példájuk hat rám. Rendszeresen sportolok: úszom, az úszótársak egyben jó társaság,
baráti kör. Igyekszem értelmesen élni. A Ziper és
az én drága kollégáim mint egy színes film, peregnek előttem.

A. Horváth András
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KÉPES GÁBOR: JÁNOSI MARCELL ÉS A „BŰVÖS FLOPPY”

Mind e közben1
2017. november 30-án – a téliesre fordult,
hideg-esős idő ellenére – egyre csak gyülekeztek az ünneplő megemlékezők egy, az óbudai
Szél utcából nyíló, addig névtelen utcácskában. A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) tartott utcanévavatót: a közterület a Jánosi Marcell köz nevet vette fel. Ez a köz
nekünk nem közömbös – hirdeti azóta az NJSZT,
büszkén arra, hogy a Társaság sikeres kezdeményezésére és a III. kerületi önkormányzattal
folytatott egyeztetés eredményeként a Fővárosi
Közgyűlés 2017. június 14-i ülésén elfogadta, hogy
Óbudán Jánosi Marcell is az utcanévvel megtisztelt nagyjaink közé kerüljön. A helyszín adta magát: Jánosi az óbudai Budapesti Rádiótechnikai
Gyár (BRG) köztiszteletnek örvendő mérnöke,
Állami-díjas magnótechnikai főkonstruktőre volt
– és Óbudán is lakott. Egy olyan embert örökített meg szűkebb lakó- és munkakörnyezete, aki
a magyar informatika nagyjai közé tartozik, hazánk egyik legismertebb feltalálója volt.
A november 30-i dátumot az indokolta, hogy
1974. november 30-án jelentették be a „kazettás forgóhajlékony lemezes tárolórendszer” szabadalmát
az Országos Találmányi Hivatalban. Ez volt Jánosi
leghíresebb, a világ informatikai fejlődését is befolyásoló találmánya, a kazettás floppy, más néven
mikrofloppy, melynek szabadalmi leírását 2017-ben
40 éve, azaz 1977-ben tették közzé.

Az azóta eltelt emberöltő során az informatika
sokat változott: a mikrofloppy elterjedt az egész
világon (csak épp nem a BRG égisze alatt), majd
átadta a helyét a DVD-nek, a pendrive-nak – vagy
épp a költőien hangzó felhőnek, ahol ma a legtöbb
adatunkat tároljuk. S hasonlóan szédítően változott
Magyarország gazdasági-politikai környezete is, az
állami vállalatok eltűntek, a hazai fejlesztések többségét elsöpörte a világpiac, új lehetőségek nyíltak
meg, míg más ajtók bezárultak.
Jánosi Marcell elsősorban még a „régi világban”,
a tervgazdaság korában alkotott, azon kor lehetőségei között nyújtotta a maximumot: törekedett rá,
hogy ne csak a belső és keleti piacon eladható, a
világpiac élenjáróit csak messziről kullogva követő
termékeket adjon ki a kezeiből, hanem igyekezett a
rendelkezésére álló alkatrészekből és technológiából valami minőségit és újat alkotni. „First mover”
– új termékkategóriát megalapozó – termékeket,
vagy ahogy idős korában előszeretettel emlegette:
„sikító találmányokat”, olyanokat, amelyektől a
konkurencia felsikolt rémületében.
Jánosi Marcell, ahogy fentebb írtuk, ismert név:
nincs magyar találmányokat bemutató összeállítás
nélküle. Még ha ezek az összeállítások néha pontatlanok is. Jánosi nem felel meg az élhetetlen, különc
feltalálók sztereotípiájának – egy rendkívül szorgalmas, elhivatott, a gyártás minden fázisát jól ismerő,
profi mérnök volt. És Jánosi a közhiedelemmel ellentétben nem a floppyt találta fel, azaz az adattárolásra használt hajlékony mágneslemezt, hanem

Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatója és a szerző
Jánosi Marcell utcatábla-avató ünnepségén. Fotók: NJSZT
a központosított maggal ellátott, kazettás floppyt.
A hetvenes években, amikor a floppy drive nagyobb
volt az amerikai számítógépekben, mint egy jókora
cipősdoboz, maga a 8 hüvelykes lemez pedig egy
sérülékeny papírtokban helyezkedett el, Jánosi megtervezett egy tizedakkora, tenyérnyi kis író-olvasó
egységet és hozzá egy védett, műanyag tokban lévő
lemezt, amely azért lett téglalap alakú, hogy a mellényzsebéből kényelmesen elővehető legyen.
Ez az MCD-1 floppy, amelyből a BRG cég ügyetlen
– és talán féltékeny – vezetése csak az 1980-as évek
elejére csinált gyártott terméket, és a cégvezetés azt is
elügyetlenkedte, hogy e találmány licenceként terjedjen el a mikrofloppy a világon. Helyette a „klónjaival”
szórták tele a nyugati és távol-keleti gyártók a piacot
– ebben az esetben nem a kelet-európai vállalatok klónozták a tőkés csúcstechnikát, hanem fordítva történt.
Több publicisztika Jánosit a hardveripar Rubik
Ernőjének, az MCD-1-et a bűvös floppynak2 nevezi,
csak épp a magyar számítógépes ipar nem volt olyan
rugalmas, hogy a sikersztori hasonló ívet futhasson be.
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Eddig az ismert történet – s úgy gondoljuk, már
ez is elég, hogy Jánosi Marcellt ismertséggel kárpótolja az utókor. A táblaavató ünnepségen Alföldi István,
az NJSZT ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy Jánosi
Marcellt már életében elismerte az NJSZT: életműdíját
ő adta át Jánosi Marcell lakásán a feltalálónak 2010-ben.
De szívügyének tekintette Kovács Győző, a
Társaság legendás egykori főtitkára is, aki informatikatörténeti publikációk és kiállítások egész sorában
kanonizálta Jánosi életművét – és nem kevésbé Kutor
László, az NJSZT Informatikatörténeti Fórum szakmai
közösségének korábbi elnöke, aki gondoskodott róla,
hogy az MCD-1 az amerikai Smithsonian Intézetbe is
eljusson. Jánosi Marcellt az Óbudai Egyetem is megbecsülte, tiszteletbeli professzorává fogadta.
Az MCD-1 pedig ma több állandó kiállításon
is látható: így Szegeden, a világ egyik legnagyobb
informatikatörténeti kiállításán, amelyet a civil
szervezetek között egyedülálló módon az NJSZT
működtet és fejleszt. Ez a tárlat a Jövő múltja címet
viseli3. Az 1200 négyzetméteres, monstre kiállításon nemcsak a floppy látható a vitrinben, Jánosi bekerült a magyar informatikusok „Aranycsapatába”4
is, azaz Neumann János és további tíz hazai géniusz mellett mutatják be tablón is az életét.

A Jánosi Marcell-féle kazettás floppy lemez
és hasonló, külföldi megoldások. Forrás: brg.8bit.hu
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A sorozatban olyan típus is készült, amely orsós és
kazettás magnetofon volt egy készülékházban.
Jánosi Marcell emlékei szerint a népszerű
Calypso orsós magnóból mintegy százezer darabot
gyártottak. Ne felejtsük el, hogy míg a BRG korábbi
slágerterméke, a Mambó magnó licenctermék volt,
addig a Calypso saját fejlesztés: így is nagyjából 1:1
arányban kelt el hazai és nyugati piacon.
Jánosi Marcell összegzése szerint mintegy harminc féle kommersz és professzionális magnetofont tervezett, adatai szerint kb. 25 ezer millió (!)
forint összes termelési értékben.
Vincze István adatai szerint 1967-től a kazettás magnó és futóművek tervezését vezette, mely
gyártmányokból igen jelentős export árbevétel lett.
Lényegében így honosodott meg hazánkban is a
Philips által bevezetett „kompakt kazetta”, amelyet
az orsóra csévélt magnetofonszalagoknál kényelmesebben lehetett használni – és ennek megfelelően hamar megkedvelték a laikus használók. A magnókazetta gondolata pedig alighanem inspirálta a
világ első kazettás floppyjának megalkotásakor is.
Jánosi Marcell főkonstruktőri pályájának egyik
csúcsa az Állami-díj II. fokozata volt, melyet Kutassy
Imrével, Somlai Csabával és másokkal kapott meg.

Budapesten az Óbudai Egyetem Neumann
Karán látható a csodálatos mikrofloppy, a Kutor
László magángyűjteményéből rendezett IT Evolúció
tárlaton, valamint Újbudán, a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytárában.
Sőt! Ózdon is látható egy példánya az NJSZT jóvoltából, a Digitális Erőmű nevű kiállítócsarnokban.
De lássuk magát a zsenit, aki mellényzsebébe
vágta kora informatikáját!

Egy feltaláló élete – a számítógépek előtt5
Jánosi Marcell 1931. december 5-én született
Budapesten. Iskolái mellett 1946-tól megszakításokkal, majd tizenkilenc éves korától folyamatosan
dolgozott. Addigra több szakmát elsajátított, így a
hegesztőt, a maróst és a köszörűst.
Az NJSZT táblaavató ünnepségén is beszédet
mondó közvetlen mérnök kollégája, Vincze István
családi forrásból úgy tudja, hatéves korában kovácsmester nagyapjánál már ismerkedett az egyik
legalapvetőbb szerkezeti anyag, a vas-acél tulajdonságaival, „tudományosan ezt úgy fogalmazta
később, hogy a vas-szén állapotábrával”. Saját önéletírásában is azt hangsúlyozta, hogy gyerekkorától érdekelte a konstrukciós munka.
A Kemény Zsigmond Gimnázium tanulójaként
erős matematikai képzést kapott. A tudatosan műszaki pályára készülő ifjút már 18 évesen érték sikerek:
1949-ben lágyvastárcsás darabológépet konstruált.
A Budapesti Műszaki Egyetemen húszévesen már
óraadó demonstrátor lett a matematika tanszéken, esti
egyetemi hallgatókat oktatott. Izzó alkotókedve mégis inkább az aktív feltalálói, mérnöki pálya felé terelte:
még mindig csak 21 éves volt, amikor a Pénzszekrény
Gyárban komolyabb tervezési munkákat bíztak rá,
például páncélszekrényt, biztonsági zárat tervezett.
1954-ben szerzett gépészmérnöki diplomát,
ugyanebben az évben a Telefongyár technológia fejlesztési osztályán dolgozott. 1955-ben a
Kohó és Gépipari Minisztérium Híradástechnikai
Igazgatóságán csoportvezető mérnökként már a legújabb technológiai eljárások, így a műanyag fröccsöntés és a nyomtatott áramkör kérdéseivel foglalkozott.
1957-ben saját fogalmazása szerint „kitették a minisztériumból”, és a Budapesti Rádiótechnikai Gyár

fiatalkori kép. Forrás: jánosi marcell-hagyaték

Jánosi és a számítógép6
főtechnológusa lett. Közben különböző tervezéseket vállalt, saját tervezésű automatákkal berendezett
ipari gyémántfúró üzemet épített fel, hidraulikus
műanyag fröccsgépet, kondenzátormérő automatát
és még egy sor ipari berendezést tervezett. 1960-ban
saját fejlesztőcsapatot hozott létre a BRG-ben, így
lett főkonstruktőr, de emellett 1965-re levelezőn a
Közgazdasági Egyetemen is diplomát szerzett.
A hatvanas évek a magyar szórakoztató elektronika egyik nagy időszaka volt, s a könnyűzene
óriási népszerűsége indukálta, hogy hatalmas lakossági igény mutatkozott magnókra. Jánosi ekkor kezdett magnótechnikával foglalkozni, egyik
első – és a magnótechnika ismerői szerint zseniális,
világszínvonalú – terve sokcsatornás ipari magnók mellett a Calypso orsós magnó volt. Az 1961ben megalkotott M8 jelű magnó (a Calypso) alapját képezte a további orsós magnók sokaságának.

Hazánkban az 1950-es évek végén jelentek meg
az első számítógépek: Kozma László professzor a
Műszaki Egyetemen még elektromechanikus (relés)
számítógépet tervezett, míg a Magyar Tudományos
Akadémia Kibernetikai Kutatócsoportja már elektronikus számítógépet épített, szovjet tervek továbbfejlesztésével. Utóbbinak mágneses adattárolója is volt,
mágnesdob memóriája (melynek tervezésében és építésében elsősorban Kovács Győző és Kardos Kálmán
jeleskedtek), e dobmemóriák jelentek meg később az
egyik első román számítógép, a MECIPT-1 mellett is.
A hatvanas években, míg Jánosi Marcell és
munkatársai a szórakoztató elektronikában je
leskedtek, Magyarországon is elkezdtek működni
az első számítóközpontok. A mintegy száz, külföldi eredetű számítógép mellett 1968-ra az önálló magyar számítógépipar is bemutatott két gyártott konstrukciót (Elektronikus Mérőkészülékek
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Gyára – EMG830, Központi Fizikai Kutatóintézet
– KFKI TPA 1001)7.
Ugyanebben az évben, tehát a magyar számítógépipar születési évében alakult meg az idén ötvenéves Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság is. Ekkor jött létre a keleti országok Egységes
Számítógép Rendszere, részben e keretrendszerben
mozogva pedig az 1970-es években több magyar vállalat csatlakozott a számítógép- és perifériagyártók
táborához, élén a székesfehérvári Videotonnal.
Jánosi Marcell 1970-től kezdett számítástechnikával foglalkozni. A mágneses adatrögzítők ekkor
nagyon korszerűnek számítottak, így a magnótechnikai tudása kincset ért. A lyukszalagos gépek
kiváltására SLK-4 kazettás adatrögzítőt tervezett,
készített EC-9006 néven kazetta-mágnesszalag
konvertert, MCD-1 néven a már említett mikrofloppyt, a Fok-Gyem cégnél plottert (rajzgépet), később
Commodore, Sinclair és egyéb, népszerű házi számítógépekhez MC-3810 típusszámmal kazettás
adattárolót. Ezek darabszáma a néhány tucattól az
utóbbi, MC-3810 esetén a 80.000-ig terjedt.
Bravúros munkája volt, hogy svéd–magyar
együttműködés keretében kazettás adattárolót
tervezett a Luxor ABC-80 számítógéphez, melyet
száz körüli példányszámban – és BRG ABC-80

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
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Jánosi Marcell és a kazettás floppy.
Forrás: jánosi marcell-hagyaték

típusnévvel is – hazánkban is megjelentettek: az
1970-es, 1980-as évek fordulóján az első magyarországi iskolaszámítógépek közé tartozott.
Sajnos viszont épp az MCD-1 mikrofloppy nem
futhatta be azt a pályát, amit érdemelt volna. 1974ben a BRG vezetése nem ismerte fel a találmány
jelentőségét, a szabadalmat nem adta be külföldön
(illetve csak sok év késéssel, és a szabadalmi fenntartási díjat sem fizették), míg a későbbi japán és
amerikai, hasonló megoldások erre a szabadalomra
épültek. Kortárs anekdoták szerint a vállalat vezetője a „buborékmemóriát” tartotta a jövő adattárolójának, míg a floppyt zsákutcának gondolta. Nos, ez a
több évtizedes zsákutca sok milliárd forintos bevételt hozhatott volna hazánknak.
Az MCD-1-et Jánosi korabeli feljegyzései szerint
csak 1981-ben iktatták a BRG fejlesztési tervébe (hét év
az informatika világában olyan, mintha egy gépkocsi
gyártásával a tervezése után 40–50 évet várnának).
Egy néhány ezer darabos széria így is készült a
mikrofloppyból, amelyet nyugat-európai szaklapokban is bemutattak: a tervezés óta eltelt hosszú idő ellenére az MCD-1 még az 1980-as években is a piacon
kapható legkisebb floppyegységek közé tartozott.

A BRG akkori igazgatója az 1981 júniusában
különrepülővel hazánkba utazó Jack Tramielt, a
Commodore legendás alapító igazgatóját más irányú elfoglaltságai miatt nem fogadta, nem sikerült
egy rendes licencmegállapodást tető alá hozni.
A mikrofloppy bemutatására azért történtek
erőfeszítések, készült Sinclair Spectrum számítógéphez használható változata, valamint több cégnek
bemutatták 1982 körül a kis készüléket a Metrimpex
külkereskedelmi cég vezényletével. A Jánosi Marcell
özvegye által rendelkezésemre bocsátott, 9/2/83 keltezésű marketingbeszámoló fordítás szerint – melynek készítői W. Musker, Kiss Sándor és Sári István
– az Egyesült Királyságban kilenc cégnek tartottak
bemutatót 1982. január vége és február közepe között. Ezek között olyan vállalatok is voltak, mint
a Commodore, az Acorn és a Tandy cég. A CBM
Ltd. például 100 ezer egység eladását jelezte előre
Commodore VIC-20 és PET számítógépekhez.
Vincze István szóbeli közlése szerint az MCD1-et a milliós sorozatú, olcsó házi számítógépeket
gyártó Sinclairnek is bemutatták, de a brit vállalat
óriásnak a magyar mikrofloppy „túl jó” volt, végül
nem is a kazettás floppy, hanem egy saját fejlesztésű egyorsós, végtelenített szalagos, mikrokazettás
tároló (Microdrive) piacra dobása mellett döntöttek.
Jánosi nem tudott önállóan „gazdálkodni” a
szolgálati szabadalomként a BRG és így a magyar
állam tulajdonában lévő MCD-1-gyel, a nyugati
gyártók pedig egy idő után feladták a harcot a magyar bürokráciával. Végül a klónok, főleg a Sony
mikrofloppyja terjedtek el. Ennek ellenére bátran
mondhatjuk, hogy az 1980-as, 1990-es években
meghatározó 3 és 3.5 hüvelykes kazettás floppyk
magyar ősét Jánosi Marcell találta fel.
Jánosi Marcellt nem törte meg, hogy az MCD-1
floppyt nem sikerült elterjesztenie a világon. 1989-ben
a BRG Fejlesztési Intézet vezetője lett. A rendszerváltáskor épp itt dolgozott, s egy Lego mikromotort tervezett. Vincze István úgy jellemzi ezt a mikromotort,
mint „a méretcsökkentési törekvés csúcsát, adott technológiai lehetőségek mellett. 16 mm-es élméretű kockában elektromos csatlakoztatási szint, motorszint és
hajtóműszint került kialakításra.” Ennek tömeggyártására a Lego cég egy kft.-t hozott létre, összesen milliós példányban jelent meg a különleges, játékokban
használható mikromotor.

lábjegyzetek
1. Vö. Képes Gábor: E köz nekünk nem közömbös, http://njszt.hu/
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Index.hu, 2007. 02. 06.
3. Honlapja: ajovomultja.hu
4. http://ajovomultja.hu/informatika-nagyjai
5. A fejezethez Jánosi Marcell szakmai önéletrajzát, valamint Vincze István 2017. november 30-án elhangzott beszédének tervezetét használtam fel.
6. A fejezethez Jánosi Marcell az NJSZT VI.
kongresszusán elhangzott „Kazettás floppy
fejlesztése a BRG-ben, évekkel a világ előtt,
előnyünk elvesztésének okai, tanulságok”
című előadását, Vincze István beszédtervezetét és Jánosi Marcell özvegye által rendelkezésemre bocsátott feljegyzéseket használtam fel.
7. Vö. Álló Géza – Képes Gábor: A jövő
múltja. Neumanntól az internetig. NJSZT,
Budapest, 2013. Szerkesztette: Alföldi István.

Jánosi Marcell egy őt több évig kínzó, súlyos
betegség után, 2011 nyarán hunyt el. Betegsége
ellenére még utolsó éveiben is adott interjút a hazai sajtónak, személyesen találkozhattunk vele az
NJSZT és az Országos Műszaki Múzeum A számítástechnika mindenkié és Mérföldkövek a számítástechnikában című kiállításainak megnyitóin
(2004–2005), örömmel konstatálta, hogy kollégái és
a szakmai közvélemény is elismeri. Nem igaz tehát
az a publicisztikai fordulat sem, hogy „elfeledett”
nagyságunk lett volna.
(Mellény)zsebébe vágta az informatikát, „sikító” találmányaival maradandóan járult hozzá a magyar informatika és általában a technika történetéhez. Múlt év novembere óta egy óbudai utcácska,
a Jánosi Marcell köz neve is erre emlékeztet. Jóleső
érzéssel sétálnak majd erre régi munkatársai – és
minden óbudai polgár büszke lehet a III. kerület világszínvonalú feltalálójára.

(A szerző az NJSZT főmunkatársa)
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Nagy Alexandra: Római kori villa Békásmegyeren

Római épület zuhant az agyagbányába
Leletmentés bejelentés:
„Kőnig Antal személyesen közli, hogy terepbejárása alkalmával a III. ker., Békásmegyeri
Téglagyárnál (Budakalász határánál) az agyagbánya mellett a Budapesti Útépítő Vállalat markológéppel földet termel ki. A leszakadt partból kb. 8
m hosszú és 50–60 cm széles római kori törmelékréteg látszik ki, melyben látszólag falmaradványok
is vannak. Ugyanebből a törmelékből két darab,
kb. 100×80×60 cm-es, gondosan faragott kő került
elő, melyeknek két végén csapolás nyoma volt megfigyelhető. Ezen kívül nagy mennyiségű tegula,
imbrex és terrazzo padló volt látható.”
Jelentés a békásmegyeri téglagyár agyagbányájában folyó leletmentésről:
„Fent említett helyen agyagbányászás során
a mai műúttól nyugatra húzódó területen római
épület maradványait termelték ki, s kőanyagát az
Illatos árok menti Duna-védgáthoz szállították
el. Mire a leletmentést elkezdtük, a római épület
keleti traktusa már leomlott, s az egész épület leszakadással fenyegetett. Minthogy mindössze két
ásatási munkaerő áll rendelkezésünkre, a júniusi
esőzések során még egy középső helyiségsor is
leszakadt. A földkitermelés során súlyosan megrepedt és összeszakadozott agyagfalban már csak
az épület északi szegélyén folytathatjuk régészeti
megfigyeléseinket. Eddig hét helyiséget bontottunk ki, egy csatornát a villa déli szegélyén. Észak

felé még mindenütt falcsonkok állnak ki a szakadékos partfalból.”
Miközben a békásmegyeri Duna-parton már
évek óta ásatások folytak, Kőnig Antal egyik terepbejárása alkalmával, 1961 májusában fedezte fel a
téglagyárnál a faragott köveket, nagy mennyiségű
tegulát (tetőfedő téglát), imbrexet (kúpcserepet) és
terrazzo padlómaradványokat. A helyszíni szemlén
kiderült, hogy korábban „már sok durván faragott
követ hordtak ki a töltéshez”, s nyilvánvalóvá vált,
hogy éppen egy római kori villaépületet bontanak
szét a munkagépekkel. Nem sokkal ezután, május
26-án Póczy Klára vezetésével indult meg a rövid
ideig tartó leletmentés. Június 15-én már arról értesülünk, hogy „Békásmegyeren, a Téglagyár melletti ásatásnál sem a Vállalat, sem a Múzeum nem
dolgozik, ellenben az érdeklődők sok kárt tesznek
az ásatásban”. Kőnig Antal a gyár felett húzódó
dűlőút mellett, a bokrok alatt újabb római téglákat
és falmaradványokat látott június 23-án, de úgy
tűnik, soha többet nem folyt régészeti kutatás a területen. Naplója szerint ősszel csak kotrógépekkel
és földgyaluval dolgoztak itt, s a kitermelt földdel
feltöltötték a Barát-patak (Büdös-árok) és a fővárosi
üdülők közötti területet.

A római kori villák
A villa elnevezés a római korban nem fényűző
lakóházat jelentett, bár ismerünk számos luxus

A Villa feltárása 1961-ben. Fotó: aquincumi múzeum archívuma

kivitelű épületet is. A villák önálló gazdasági egységként működtek (egyfajta majorságként), amelyek
az önellátáson kívül eladásra is termeltek. A vidéki
földbirtokon található épületegyüttest Columella, a
Kr. u. I. században élt szerző gazdasági szempontból három részre osztotta. A villagazdaság főépülete (villa urbana) a tulajdonosok anyagi helyzetétől
függően Pannoniában is rendelkezhetett fürdőtraktussal, vízöblítéses illemhellyel, padlófűtéses szobákkal, amelyeket színes falfestményekkel és stukkókkal, esetenként mozaikpadlókkal díszíthettek.
A földbirtokos háza mellett különféle gazdasági

rendeltetésű épületek (istállók, kocsiszínek, pajták),
a birtokon dolgozók szállásai (villa rustica) álltak.
A pars fructuariához tartoztak a terménytárolók,
sajtolók, borospincék. Ezek körül kisebb műhelyek,
kemencék, őrlőmalmok, tavak és trágyadombok
helyezkedhettek el. A villákhoz szorosan tartozó
földterületen folyt tehát az állattenyésztés, növénytermesztés, bor- és olívaolaj termelés, fakitermelés
vagy egyéb gazdasági, kézműves és ipari tevékenység. Vitruvius a falusi házak kapcsán ír a legcélszerűbb elrendezésről. Eszerint például az udvarban
a konyha a legmelegebb helyen, a marhaistállók
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ismert lelőhelyek. További
villagazdaságokra utalhatnak helyenként a domboldalakban előkerült sírok is,
hiszen sok esetben a tulajdonos családok a birtokaikon temetkeztek.
Mivel a békásmegyeri
villáról az említett jelentéseken kívül egyéb dokumentációval nem, csupán
néhány fotóval rendelkezünk, az ásatásról egyedül Póczy Klára Budapest
Régiségeiben
megjelent
cikkéből tájékozódhatunk.
Ennek során a 4 méter
széles sóderes út mellett
sikerült a 12×12 méteres
Érmék a villából. fotó: Komjáthy Péter
alapterületű főépületet körülhatárolniuk. Ebben az
esetben tehát a közeli villákhoz képest egy igen kispedig a konyha mellett legyenek, „s ezek jászlai
méretű, szegényesebb épületről van szó. Az alapa tűzhelyre és kelet felé nézzenek, mert ha az ökrajz azt sugallja, hogy teljes kiterjedését sikerült
rök fényt és tüzet látnak, nem lesznek ijedősek”,
felmérni, illetve a leszakadt részeket kiszerkesztemíg „ha az igáslovakat a tűz közelében tartjuk az
ni. Az ásatási fotókból és a korabeli falkutató módistállóban, borzasak lesznek”. A fürdők legyenek
szerekből kiindulva azonban elképzelhető, hogy a
összekapcsolva a konyhával, az olajprés a konyha
későbbi bolygatások, kimarkolt részek, az erózió
szomszédságában működjön, a hozzá kapcsolódó
vagy a szűkös keret miatt nem volt mód észrevenborospince ablakai pedig északra nézzenek.
ni további falmaradványokat. A Kőnig Antal által
Ezeket a logikusan hangzó ajánlásokat egyelőkésőbbi terepbejárási naplóban említett, bokrok köre nem tudjuk hasznosítani az Aquincum környéki
zött megbúvó további falakról s főként elhelyezkevillák esetében. A legtöbb csupán részben kutatott,
désükről nincs információnk.
néhány épületrészletet sikerült csak közülük feltárA teraszosan, több szinten épült szobasorokat
ni, a melléképületek elhelyezkedéséről vagy funkfél méter vastag omladékréteg borította. A legfelciójáról többnyire nincsenek ismereteink.
ső és a legalsó megtalált padlók közötti szintkülönbség 380 cm volt. Lehetséges, hogy a lezuhant
oszloptöredékek és kőbázisok a villa keleti oldaA békásmegyeri villa
lán oszlopos tornác részeit képezték. Az udvarról
lépcső vezetett az alacsonyabban fekvő házba. Az
Római kori villák egyre nagyobb számban keegyik küszöbkő az eredeti helyén feküdt, néhány
rülnek elő a budai hegyek lankáin. A környéken,
falon megmaradt a fehér vakolat is. A 3. helyiség
a békásmegyeri villától északra, Budakalászon,
felől eredetileg szintén nyílt kijárat az udvarra, ezt
Pomázon, Szentendrén, délre Csillaghegyen, a
azonban később az ajtókerettel és az északi oldaPusztakúti út mentén, a Mocsárosdűlőnél, az
lon lévő ablakkal együtt befalazták. Elképzelhető,
Aranyhegyen, a Csúcshegyen, a Harsánylejtőn,
hogy földcsuszamlás miatt volt szükség erre, illeta Testvérhegyen, a Kapucinus dombon, az Ürömi
ve a meredek lejtő felőli fal 50–55 cm-esről 80 cm
úton, a Szépvölgyit úton sorakoznak az eddig
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vastagságúra szélesítésére. Az 1. helyiségből a 4.
helyiségbe egy csatorna nyúlt, amelyből átfolyhatott a víz, s így – az ásató feltételezése szerint – a
középső sor keskeny kamrái lehettek a fürdőszobák. Az 1., 4. és 5. helyiség padlója alatt kőlapokat
találtak, amelyek a hegyoldalba behúzódó üregeket
– feltehetően pinceként szolgáló helyiségeket – fedték le. A pincébe az 1. helyiségből is nyílhatott egy
csapóajtó, amennyiben a kemence melletti 80×90
cm-es felületen a kőlapok hiánya erre utal.
Az előkerült kevés leletanyag és a falazási
technika alapján a villa a III. század közepe táján
épülhetett. A III. század végén – IV. század elején
bizonyos részeket még átépítettek. Az ásatás során
talált 33 darab érem többségét a III. század második felében verték, de a 2 darab II. Constantinus és
egy Valens érme alapján a villát a 374. évi kvád betörés előtt valószínűleg nem hagyták el. A lándzsa
és zabla Póczy Klára szerint arra utal, hogy a lakók
elmenekülése után a katonaság, kisebb helyőrség
vette birtokba az épületet. Így a villa, amely korábban a dombon a szobák szintkülönbsége miatt szép
kilátást nyújtott, a római uralom végén magaslati
erődként szolgálhatott. Az épületet tűzvész pusztította el, a helyenként megmaradt, megszenesedett
tetőgerendákra omlott a beszakadt tető, erre pedig
rádőlt az északi külső fal. Néhány kora népvándorlás kori és középkori lelet későbbi, rövid ideig tartó
használatról tanúskodik.

Újabb római épület a Rózsadomb utcában
A 2006-ban Békásmegyer-Ófalu dimbes-dombos részén elsőként előkerült római kori objektumok kulcsfontosságúak a kutatás szempontjából.
Egy pince és gázcsőárok árkában falmaradványokat, omladékrétegeket, terrazzo padló- és tégladarabokat találtak. A falakat a felhagyás után kőbányaként használták, így a legtöbbnek csak kiszedett
nyoma maradt. Az építéstechnika és a néhány lelet
elárulja, hogy egy római kori épületet rejt a föld.
A leletmentésből származó kevés edénytöredék
között nincsen késő római korra keltezhető, ilyen
kevés nyomból azonban egyelőre nem vonhatunk
le egyértelmű következtetéseket az épület funkciójáról és pusztulásának idejéről. Több információhoz

akkor juthatunk, ha a környékbeli bejelentett építkezéseken régészeti megfigyelést végzünk, s ki
tudjuk deríteni, hogy egy újabb villagazdaságról,
útállomásról, fogadóról, esetleg településhez tartozó épületről van-e szó.

A környék villatulajdonosai
Gyakran előfordul, hogy a régészek olyan települést találnak, amelynek sosem derül ki a neve,
ugyanakkor iratokból, kőemlékekről ismert településneveket nem tudnak beazonosítani lelőhelyekkel. A kutatás régóta feltételezi, hogy a vicus
Vindonianust, egy Aquincum territoriumához
tartozó falusias települést Békásmegyeren vagy
Csillaghegyen kell keresni. Az elmélet alapja egy
oltárkő, amelyet valahol Békásmegyer mellett,
Kissing területén találtak a XIX. század elején.
Theodor Mommsen külön megjegyezte, hogy baromfikkal harcolva sikerült lejegyeznie a feliratot,
amelynek megfejtésére több megoldás is született.
Az oltárkövet Iupiter optimus maximusnak, luno
reginának, Minervának és az összes többi istenségnek állították a vicus Vindonianus birtokosai.
A mára már megkopott, töredékes kövön felsorolták az előkelő, possessorokként megnevezett
aquincumi polgárok neveit is. Eszerint az egyik
oltárt Aurelius Vettianus római lovag birtokán állították. A másik oldalon, amelyen a possessorok
oltárkövéről emlékeznek meg, első helyen szerepel
M. Aur(elius) Aepictetianus, akinek hivatali pályafutása alapján kikövetkeztethető, hogy a feliratok
229-ben készülhettek. Minthogy villatulajdonosok
rendszerint leszerelt katonák, illetve a városi vezetőréteg tagjai voltak, amennyiben a kő az eredeti
helyéről került elő, nem kizárt, hogy a békásmegyeri villa egyik birtokosának nevét is az oltárt állítók
között kell keresnünk.

(A szerző az aquincumi múzeum munkatársa)
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A Ludi Florales magába foglalt színi előadásokat, mímuszokat is, ahol gyakran pikáns témájú színdarabokat adtak elő. Az ünnep része volt
Flora a római mitológiában a virágok, a növényvia mókás cirkuszi játék, ahol vadállatok helyett
lág, a rügyező fák, a fiatalság, a tavasz és a terményulakat és kecskéket eresztettek egymásnak.
kenység istennője. A képzőművészetben virágokA résztvevők színes rukal díszített, sugárzóan
hákba öltöztek, virágszép fiatal nőként ábráA Floralia mind az előadások,
koszorúkkal
díszítették
zolták. Az istennőt más
magukat,
melyek
közül a
istennőkkel és nimfákkal
mind az életmód-bemutatók
rózsa volt a legkedveltebb
is kapcsolatba hozták.
tekintetében igyekszik hű maradni növény. A nők a virágok
Gyakran együtt tisztelték
pompáját utánozva tarka
Ceresszel, a gabonaültetés
az ókori hagyományokhoz,
ruhákban, virágkoszorúés az anyai szeretet istenés minden korosztály számára
zott fővel jelentek meg.
nőjével vagy Tellusszal,
a föld istennőjével, a ter- élményszerű programot nyújtani. A gyakran pajzánná és kicsapongóvá váló tavaszünmőföld termékenységének
nep idején obszcén ábrázolásokkal bíró érméket,
biztosításával kapcsolatban. Ovidius, a római
babot, lencsét, csillagfürt és bükköny magot
aranykor költője a görög Khloris (a zöldellő, viruszórtak a nép közé. A hat napon át tartó táncos
ló) nimfával azonosította. Egyes elképzelések
mulatozás során bőséges lakomákat rendeztek a
szerint férje Zephyros, a virágzást segítő lanszabadban. Floralia alkalmával a római városok
gyos nyugati szél istene. Mások Faunusnak, az
lakossága gondtalan örömben úszott.
erdők-mezők urának párjaként tisztelték. Tőle
kapta a mezők és a kertek fölötti uralmat. Ő adományozta az embereknek a mézet is.
Flora kultuszát a rómaiak a szabinoktól vették át.
A római tavaszünnep – Floralia napjainkban
Titus Tatius, a szabinok királya (Kr. e. 779–748)
vezette be nem sokkal Róma alapítását (Kr. e. 753
A Floralia az Aquincumi Múzeum legnagyobb róután) követően. Így már Róma második királyámai hagyományőrző rendezvénye, 1989 óta minden
nak, Numának korában (Kr. e. 756–673) is imádévben megrendezésre kerül. Szervezője a múzeum
koztak hozzá. Az istennő tiszteletére állított első
egyesülete, az Aquincum Baráti Kör, amely megszentélyt Rómában építették fel a Kr. e. 241–238
alakulásakor célul tűzte ki, hogy feleleveníti a rókörül pusztító szárazság után. A tiszteletére álmai hagyományokat. Ezek szellemében került sor
lított egyik templom a Quirinalis dombon állt, a
többek közt a bor ünnepére (Vinalia/Dionüszia), a
másik az Aventinus domb alsó lejtőjén, a Circus
nimfa ünnepre (Fontanalia), Apollo ünnepére (Ludi
Maximus közelében. A kultusz tiszteletének ápoApollinares) és a Saturnaliára is, amelyben a karálására saját, államilag támogatott főpapja (flamen
csonyi ünnepkör ősét tisztelhetjük.
Florialis) volt.
Az Aquincumi Múzeum 2012-ig szezonálisan nyitFlora ünnepét, a Ludi Floralest a szenátus Kr. e.
vatartó múzeum volt, így a Floralia időpontja egy238-tól rendelte el, amikor is a szél és a jégeső elbeesett a májusi szezonnyitással. Aquincum ezzel
pusztította a virágok jelentős részét. Az ünnep a
a rendezvénnyel kívánta felhívni a nagyközönség
megismétlődő terméskárok hatására Kr. e. 173figyelmét az évenkénti új szezonnyitásra.
tól már évente került megrendezésre. A játékok
Az ókori ünnep hangulata az előkerült régészemegtartására az első templom felszentelésének
ti, történeti emlékek segítségével idéződik fel.
napjától, április 28-tól került sor. Az évek során
A programok utalnak a hajdan volt Ludi eseményetöbb nappal bővülve végül május 3-ig tartott, és
ire: tömegeket szórakoztató mulatságok, színházi,
a Római Birodalom egyik legelterjedtebb terméamfiteátrumi játékok. Ünnepi menet idézi fel a hajkenységi ünnepévé vált.
dani zarándoklatot a római-parti forráscsoporttól a

Ludi Florales – Floralia az antikvitásban
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Floralia
„T é g e d ü n n e p e l i t t j át é k é s t r é f a , v i r á g o k a n yj a ! J ö v e l ! ”… ( O v i d i u s : F a s t i , I . 1 0 2 )

Az Aquincumi Múzeumban három évtizede találkozhat a nagyközönség Flora istennő ünnepével, a Floraliaval. Mi is
ez az ünnep? Hogyan kerülhetett az aquincumi romkertbe? Miként él tovább napjainkban is, közel két évezred elteltével
az egykori birodalom termékenységi ünnepe?

A Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek bemutatója a 2016. évi Floralián. Fotók: Aquincumi Múzeum
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L a s s á n y i Gá b or: Be vá ndorl ók Aquincumb a n

Áldozatbemutatás az aquincumi forumon

város főutcáján a város nagy szentélyébe. Tisztelgő
áldozat várja Flora istennőt az aquincumi forumon.
A Floralia mind az előadások, mind az életmód-bemutatók tekintetében igyekszik hű maradni az
ókori hagyományokhoz, és minden korosztály számára élményszerű programot nyújtani. Minden év
májusában egy hétvégére újra életre kel az ókori
Aquincum. A kövezett utcák mentén árusok jelennek meg portékáikat kínálva. A kézművesek asztalainál a korabeli mesterségek technikái ismerhetők
meg. A nyüzsgő városi forgatagban előkelő római
patríciusok, polgárok, rabszolgák, kézművesek,
művészek jelennek meg. A kíváncsi látogató bepillanthat a legiosok, a gladiátorok és a barbár törzsek
életébe. A város romjai közt a hagyományőrző csapatok táborai kereshetők fel, ahol bárki felöltheti felszerelésük tárgyait. A két nap során az Aquincum
városát védelmező legiok katonái, rómaiak és barbárok csapnak össze, gladiátorok mérkőznek meg.
A gyermekeknek és felnőtteknek szóló előadások
antik témájú darabokat dolgoznak fel, majd a színházban sor kerül a rabszolgavásárra is. A város piacánál a levegőt római ételek illata járja át. Két napra
ismét benépesülnek a 2000 éves város utcái, megelevenedik az aquincumi forum, és egy rövid időre
minden érdeklődő római polgárrá válhat.
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Az ünnep virágos vonulatát fiatal virágkötők munkái képviselik. Ők az egykori polgárváros utcáit,
tereit, épületeit díszítik. Kötészeti alkotásaikkal
mutatják be, mi mindent sajátítottak el a római kor
virágkötészetéből és díszítőművészetéből.
Az elmúlt három évtized alatt napjaink Floralia
rendezvényein generációk nőttek fel, kialakult a
program törzsközönsége. Egyre nagyobb részük
óbudai lakos. Műfajában az esemény iskolát teremtett: több római kori gyűjteménnyel rendelkező intézmény tekinti mintának. A hagyományőrző
ünnep mint a múzeumi bemutatás egy fajtája élményszerűen, szórakoztatva-oktatva ismerteti meg
a látogatókkal azt a kulturális környezetet, amely
létrehozta a Ludi Floralest.
Az egykor a Római Birodalom-szerte, így
Aquincumban is megtartott római ünnep napjainkban is tovább él – életben tartja a modern kori
aquincumi Floralia rendezvények sora, de korunk
népszerű tavaszköszöntő majálisainak ősét is üdvözölhetjük benne. Mint annyi más, a római kulturális örökséget képező elem, ez is beépült és részévé vált közös európai-magyar kultúránknak.

Lengyelné Kurucz Katalin
(A szerző az aquincumi múzeum munkatársa)

Ionudrom. Több mint tíz éve betűztem ki először egy sírkövön annak a rejtélyes településnek a
nevét, amelynek azonosítása a mai napig fejtörést
okozott. A faragvány két darabba törve, a sárba
süllyedve menekült meg attól, hogy szétfűrészelve
beépítsék később valamilyen római épületbe vagy
sírládába, ahogy az az aquincumi polgárvárosnak
az Óbudai Gázgyár területén húzódó hatalmas temető legtöbb síremlékével történt a Kr. u. IV. században. Így bukkantunk rá 2006-ban a Graphisoft
Park fejlesztéséhez kapcsolódó ásatások során.
Ahogy az a feliratból kiderül, a kőemlék megrendelője egy bizonyos Ionudromból származó
Gnaeus Pompeius Felix, Gnaeus fia volt, aki a sírkövet még életében készíttette saját maga számára,
és aki a már csak az elnagyoltan bevésett számok
szerint 61 évet élt. Gnaeius Pompeius a híres államférfi, Caesar kortársa, a Nagy Pompeius nevét
viselte, így nem kizárt, hogy valamelyik felmenője a hadvezér rokona, vagy még inkább felszabadított rabszolgája lehetett, aki szabadulása után
megkapta urának nevét.
De merre lehetett ez a bizonyos Ionudrom?
Ennek kapcsán érdemes röviden áttekinteni, mit
tudunk Aquincum lakóinak származásáról.
Aquincum esetében is, mint valamennyi nagyobb császárkori katonai település tekintetében
is, nagyon sokszínű, gyakran messzi földről érkezett lakossággal számolhatunk. Az alaplakosságot
Budapest környékén a kelta eraviscus törzs jelentette, amelynek gazdag elitje származására büszkén

még sokáig megtartotta jellegzetes névadási szokásait, és ábrázoltatta jellegzetes népviseletét is a sírköveken. A katonaváros és polgárváros különböző
korszakaiban természetesen megfigyelhetőek bizonyos jellegzetességek, amikor nagyobb számban
érkeztek telepesek a Birodalom egyes vidékeiről.
A legnagyobb mobilitást természetesen a katonaság jelentette. Míg a segédcsapatokban gyakran
egy-egy törzsből származó speciális fegyverzetű
harcosok szolgáltak, akik jórészt nem rendelkeztek
polgárjoggal, addig a legiokba elvben csak római
polgárokat soroztak be. Az Aquincumban állomásozó, egymást váltó legiokban a Kr. u. I–II. században a katonák jelentős része Észak-Itáliából és
a Birodalom nyugati feléből, így például Galliából
vagy Hispániából származott. Egy közelmúltban
publikált, Aquincumból hazaküldött levél szerint még Egyiptomból is soroztak be katonákat a
mai Flórián téren állomásozó csapattestbe. Egy, a
Hadrianus császár alatt újraalapított Jeruzsálemből,
új nevén Aelia Capitolinából származó veterán százados, Aelius Silvanus a latin mellett a birodalom
keleti felében hivatalos nyelvként használt görög
nyelven is felvésette sírfeliratát szarkofágjára.
A hadsereg egyes egységeivel együtt nagy
számban érkeztek iparosok és kereskedők a nyugati
tartományokból. A legtöbb írott forrás természetesen a társadalom gazdagabb rétegeiről áll rendelkezésre. Így tudjuk például, hogy a katonaság ellátását is biztosító észak-itáliai kereskedő családok
felszabadított rabszolgái is vezettek kereskedelmi

Gnaeus Pompeius sírkövének felső része megtalálásakor
fotó: lassányi gábor

lerakatokat Aquincumban, és a kölni kereskedőknek és polgároknak is volt a városban egyesületük.
A Kr. u. II. század végén – III. század első felében nagy számban hagytak feliratos emléket a keleti provinciákból, Kis-Ázsiából és szír területekről

származó tehetős emberek. Többen közülük komoly pozíciókhoz jutottak a városi testületekben,
és akár saját pénzükből szentélyek építését is finanszírozták egzotikus hazai isteneiknek.
A társadalom alsó rétegeinek származásával
kapcsolatban sokkal kevesebb írásos forrás áll
rendelkezésre, de például rabszolgák biztos, hogy
távoli területekről is érkeztek a városba. Egy, a
közelmúltban megtalált átoktáblán az elátkozott
személyek között megtalálható például Eunicus,
„a szír”, vagy például egy, a híres dák király nevét
viselő, Decibalus nevű személy neve is, aki feltehetően thrák vagy dák felmenőkkel rendelkezett.
Az írásos forrásokat jól kiegészíti a temetőkből előkerült csontmaradványok vizsgálata. Ilyen
adatok már rendelkezésre állnak a polgárváros
keleti temetőjével kapcsolatban, ahol Gnaeus
Pompeius is nyugodott. Ezek alapján a polgárváros Kr. u. I–III. században eltemetett lakói jórészt
gracilis csontozatú, mediterrán vonásokat mutató
személyek voltak. Bár előfordulnak robosztusabb

testalkatú északi származásúak is, az itt eltemetett polgárok ősei délebben élhettek. Sok segítséget jelenthet majd a jövőben a halottak fogának
stroncium izotópos vizsgálata. A fogzománcban
kimutatható lerakódások ugyanis megőrzik annak a területnek stroncium izotóp jellegzetességeit, ahol az adott személy született és nevelkedett, mivel a helyi víz és növények fogyasztása
során az ottani jellegzetes összetétel épül be a
szervezetbe.
Na de mi a helyzet Gnaeus Pompeius Felixszel, honnan származott a sírkövet állíttató férfi?
A római birodalom hatalmas számú feliratanyagában, amely ma már digitális adatbázisokban feldolgozva is a kutatók rendelkezésére áll, nem találtam nyomát ebben a formában Ionudrom nevű
településnek. Ezután felirattanban járatos kollégáim és volt tanáraim segítségét kértem, hátha van
ötletük a megoldásra. Két lehetőség merült fel: az
egyik az, hogy e hely még nem szerepelt más feliratotokon, a másik az, hogy az aquincumi kőfaragók így írták le hallás után egy amúgy ismert,
távoli település nevét.
Az egyik javaslat az volt, hogy a név elején lévő Io
betűk talán azonosak lennének a latin Dio, vagy görögösen Theo, isten előtaggal, és felmerült bennem,
hogy a név második fele talán a kelta durum (erőd,
piac) szót rejtheti. Ebben a formában némileg hasonlít két galliai városnévhez: Diodurumhoz (JouarsPontchartrain) és Divodurum Mediomatricorumhoz
(Metz). Míg a hiányzó szókezdetre, a -durum első
u-jának kiesésére és második u-jának o-vá válására
lehet nyelvészeti magyarázatot találni, az n megjelenése és az a domo (-ból származó) utáni hibás esethasználat kétségeket vet fel ezzel az azonosítással
szemben. Valószínűbbnek látszik az a felvetés, amelyet egy egykori tanáromtól kaptam, hogy a görög
dromos (oszlopsorral szegélyezett út, futópálya) szót
lehet felismerni a névben, így az talán egy eddig ismeretlen, a Birodalom görögül beszélő keleti felében
található helyet jelölne.
Azt tehát, hogy Gnaeus Pompeius pontosan honnan származott, egyelőre nem ismerjük, a gondosan
restaurált sírkő azonban megtekinthető a Graphisoft
Park új, Start-up épületének bejáratánál.

Aquincumban letelepült személyek származási helye a feliratos emlékek alapján, a Kr. u. I–III. században. grafika: Kolozsvári Krisztián

Afrikai fiút ábrázoló bronz bútordísz Aquincumból.
fotó: Szilágyi Nóra

(A szerző régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa)
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V A S A R E LY O p - a R TJ A M E G E L Ő Z T E A N D Y W A R H O L P O P A R TJ Á T
M ú z e u m P é c s e t t, Ó b u d á n é s A i x- e n - P r o v i n c e - b a n

Victor Vasarely egyetlen fiúunokája 1960-ban született Párizsban. Ifjúkora nagyapja és festőművész apja, Jean-Pierre
Vasarely (művésznevén Yvaral) bűvkörében telt. Politológiából szerzett diplomát 1984-ben, ezután kapcsolódott be a Vasarely
Alapítvány irányításába. Nagyapja művészeti örökségét gondozza, életműve feldolgozásán és közzétételén fáradozik.

A közterek megújításához kapcsolódóan Pécs városa az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvánnyal
közösen nemzetközi művészeti pályázatot és díjat hozott létre, amely a világhírű, Pécsett született, Franciaországba emigrált művészről, Victor
Vasarelyről kapta a nevét. A háromévente más európai városban megvalósuló hosszú távú projekt
harmadik állomása Budapest. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2017-ben hirdette meg a víz témájában megvalósuló köztéri műalkotásra a Victor
Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri
Művészetért III. pályázatát. Ebből az alkalomból
beszélgettünk Pierre Vasarelyvel, aki a művész
egyetlen unokája, teljes jogú örököse, a Vasarely
Alapítvány elnöke.
Milyen pályaműveket tart esélyes befutóknak a háromfordulós nemzetközi, köztéri szoborpályázatra?

Pierre vasarely kiállítást készít elő avignonban. Fotó: Orosz Márton

A tíztagú nemzetközi bírálóbizottsággal tavaly volt
egy fontos összejövetelünk, amelyen egyhangúlag
megállapodtunk: nem az a cél, hogy a művészek
Victor Vasarely stílusában hozzanak létre műalkotásokat, hanem hogy azok méltó módon kapcsolódjanak Vasarely szellemiségéhez. A pályázat vezető
kurátora, Maaretta Jaukkuri finn művészettörténész választotta a pályázat témájául a vizet, ami
társadalmi és globális szinten is égetően aktuális tematika. Nagyapám munkásságában a vizualitás elválaszthatatlan volt attól, hogy egy művészi alkotás
milyen közegbe, térbe illeszkedik. Ennek szellemében azok a tervek számíthatnak díjazásra, amelyek
a kiválasztott helyhez illő legjobb megoldást kínálják, integrálódva az adott negyed urbanisztikai
környezetébe. Az op-art mestereként számontartott
Vasarely Budapesten szívta magába a Bauhaus szellemiségét Bortnyik Sándor Műhelyében. Párizsban
az 1950-es évektől indult el az optikai, kinetikai „felfedezések” útján. Ezzel párhuzamosan foglalkozott
a geometrikus, kinetikus művészet és az építészet
lehetséges kapcsolatával. Szoros kölcsönhatásban,
együttműködésben állt személyében a képzőművész, az építész, a várostervező. A 2010-ben a Pécs
Európa Kulturális Fővárosa esemény kapcsán elindított Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a
Köztéri Művészetért célkitűzése, hogy helyreigazítsa a populáris művész Victor Vasarelyről kialakult

képet. A jövőben a pályázati koncepciót a digitális
művészet irányába szeretnénk tovább fejleszteni.
Két éve dolgozunk ezen a Pécsi Vasarely Múzeum
igazgatójával, Horváth Andrással.
Óbudáról, a nyertes szobrok felállítására kijelölt
helyszínekről milyen benyomása alakult ki?
Szép kezdeményezésnek tartom, hogy Budapest
egyik legrégibb, történelmileg jelentős negyedében valósulhat meg a tervezett szobrok felállítása.
Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy
az 1960-as, 1970-es években nem a legideálisabb módon alakult a negyed építészeti arculata a lakótelepek
létesítésével. A művészek feladata, hogy esztétikailag
is formálják a kevésbé felkapott városrészek arculatát. Vasarely egész életében azért harcolt, hogy az ún.
népies negyedekben is megjelenjenek köztéri alkotások, hiszen számos esetben a kortárs műveket a városközpontokban állítják fel. Óbuda esetében fontos
megemlíteni, hogy amikor Vasarely a magyar hatóságokkal karöltve megfelelő helyet keresett a budapesti múzeumának, választhatott volna valamilyen
emblematikus belvárosi helyszínt. Ám ő ragaszkodott
Óbudához, az akkor még romos Zichy-kastélyhoz.
A környék csak később indult fejlődésnek, viszonylag
külső területnek számított az 1980-as években.
Nemzetközi viszonylatban milyen értéket képvisel a Vasarely-életmű bemutatásában az Óbudai
Vasarely Múzeum?
Nagy örömmel vettem részt tavaly a megújult
kiállítás megnyitóján a múzeum felújított épületében. Azon túl, hogy átfogó képet ad Vasarely
sokszínű munkásságáról, különböző korszakairól,
új kontextusba helyezi az életművét a grafikáktól a geometrikus absztrakt, kinetikus műveken
át az építészi tervekig. Folyamatos együttműködés alakult ki az évek során a három Vasarely
Múzeum, Óbuda – Pécs – Aix-en-Provence között.
Európa-szerte közös kiállításokat szervezünk.
Hogy csak két közeli példát említsek, idén nyáron Madridban, ősszel pedig Kölnben nyílik retrospektív tárlat. A madridi Thyssen-Bornemisza
Múzeumban kiállításra kerülő anyag nagyobb hányadát, nyolcvan százalékát az Óbudai Vasarely
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Múzeum adja kölcsön. Az op-art születése tárlat
teljes áttekintést kíván nyújtani Vasarely életművéből. A frankfurti Städel Museumban a párizsi
Pompidou Központ együttműködésével nyílik
meg szeptemberben A modernizmus labirintusa elnevezésű tárlat, amely jövőre Párizsban lesz
látható, és szintén a két magyarországi Vasarely
Múzeum közreműködésével jön létre.
Jelenleg hány Vasarely Múzeum, gyűjtemény létezik a világ különböző helyein?
A világban szétszórva találhatók Vasarely-művek.
Jelentős minőségű és mennyiségű gyűjtemény Pécs,
Budapest és Aix-en-Provence mellett a Párizsban,
New Yorkban, Oslóban működő Vasarely központokban van. Sok száz műve fellelhető városi múzeumokban, magángyűjtőknél, emellett a világ sok városának tereit és épületeit díszítik térhatású művei.
Ön a Victor Vasarely által alapított Vasarely
Alapítvány elnöke. Milyen céllal jött létre az alapítvány, amely a műemlékké nyilvánított Aix-enProvence-i Vasarely Központban működik?
Két élet munkája van benne, a nagyapámé és a
feleségéé, ők az alapítók. Eredetileg Gordes-ban

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI KÖZTÉRI
SZOBORPÁLYÁZAT A MŰVÉSZETÉRT III.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben
indította útjára a pályázatot, a finn Maaretta
Jaukkuri művészettörténész-kurátort bízva
meg a koncepció kidolgozásával.
Mellette a zsűri tagjaiként Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer polgármestere, Nagy T. Katalin
művészettörténész, a pályázat művészeti vezetője, Pièrre Vasarely, a Vasarely Alapítvány elnöke (Aix-en-Provence, Franciaország), Dorothy
Cross szobrászművész (Írország), Rosa Martinez
kurátor, művészettörténész (Spanyolország),
Horváth András építész, Pécs város képviselője,
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működött az alapítvány az 1990-es évek közepéig, majd átkerült az Aix-en-Provence-i Építészeti
Központba. Ha jól tudom, először fordult elő,
hogy egy művész még életében a teljes vagyonát
egy közhasznú intézmény létrehozására fordította. Gordes-ban felújította a falu romos kastélyát,
létrehozott egy didaktikai múzeumot, amely a
Bortnyik Sándor-féle Műhelyben készített első
grafikáitól kezdve a hatvanas évekig született
munkáit tartalmazta. Az 1960-as évektől nagyapám az új technológiák, az informatika, a tudományok felé fordult. Amikor már nemzetközileg
elismert művész volt, elhatározta, hogy megvalósítja távlati tervét: a Bauhaus elveit követő
központot, amely a munkássága bemutatásán túl
egyfajta alkotóműhelyként működik, ahol képzőművészek, zenészek, írók, tudósok, építészek,
várostervezők, szociológusok, pszichológusok
együtt dolgoznak, kísérleteznek, közösen alkotják
meg a „boldogság sokszínű városát”. Az 1970-es
évek elején földet vásárolt Aix-en-Provence-ban,
és megtervezte a sokszögű múzeum épületét,
amely külső megjelenésével azt az optikai élményt sugallja, amit a belső térben kiállított művek nyújtanak a látogatóknak. Nagyapám közel
húsz évig végzett itt kutatásokat a kortárs művészet és az építészet kapcsolatáról.

Bencze Zoltán építész, a Dél-Dunántúli építészkamara képviselője, Varga Éva szobrászművész,
Orosz Márton művészettörténész, az Óbudai
Vasarely Múzeum igazgatója vesz részt a zsűri
munkájában.
A pályázat kétfordulós rendszerben bonyolódik.
Az önkormányzat felhívására 47 pályázat érkezett, jellemzően Európából. Magyarországról
27 pályázó, a többi 20 pályázat között pedig találunk lengyel, norvég, svéd, spanyol, ír, amerikai alkotót is.
A zsűri 8 pályázó munkáját juttatta a második
fordulóba, a végső döntést áprilisban hozzák
meg a pályázaton nyertes műről.
Az alkotást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata valósítja meg.

Mi tartozik az intézmény legfontosabb tevékenységei közé? Változott-e a küldetése az évek során?
A Vasarely Alapítvány és Központ eredeti célkitűzése, hogy nemzetközi alkotóműhelyként működjön.
Rendszeresen szervezünk időszaki kiállításokat a
különféle mechanikus vagy digitális eszközökkel
dolgozó, kinetikus, geometrikus alkotásokat létrehozó művészek munkáiból. Meglepően sokan
követik nagyapámat a technológiai lehetőségek
felhasználásában. Ösztöndíjakkal is motiváljuk a
fiatal művészeket. Konferenciákat, műhelybeszélgetéseket tartunk a különböző művészeti ágak és tudományok képviselőinek részvételével. Az építészet
és a képzőművészet, a várostervezés és az építészet
kapcsolatának kérdései állnak ezeknek a beszélgetéseknek, konferenciáknak a fókuszában. Emellett
koncertekkel, felolvasóestekkel kapcsolódunk az
Aix-en-Provence-i Fesztivál programjaihoz.
Mennyire beszélhetünk Victor Vasarely reneszánszáról manapság?
Victor Vasarely művészetének népszerűsítését tekintem a legfőbb személyes küldetésemnek. Azt
szeretném továbbadni a munkásságáról, hogy
minden korszakában megelőzte a korát. A háború
után Denise René párizsi galériájában mutatta be
absztrakt geometriáit, úttörője volt egy születőben
lévő mozgalomnak, amelyhez közép-európai művészek, köztük Kassák Lajos is csatlakozott. A mai
kortárs művészetre gyakorolt hatása tagadhatatlan.
Vasarely op-artja megelőzte Andy Warhol pop artját.
A német és a magyar Bauhaustól megkülönbözteti
őt, hogy az élet legkülönbözőbb területein végzett
kutatásokat. Életműve nagyon fontos része elméleti munkásságának ideológiai, politikai, társadalmi
aspektusa. Egész életén át azt képviselte, hogy a
művésznek társadalmi feladata, küldetése van azon
túl, hogy kiállítja a műveit. Azon munkálkodott,
hogy demokratizálja a művészetet, és megszabadítsa az elitizmustól. Sokszorosított grafikáival, reklámmunkáival is emellett tette le a voksát. Murális
alkotásaival esztétikai megoldásokat kínált a városi
környezet alakítására. Építészekkel, beton-, üveg-,
alumíniumgyártókkal, városépítőkkel működött
együtt, hogy szépséget vigyen oda, ahol az hiányzik.

Az Óbudai vasarely múzeumban. fotó: benkő vivien cher

Milyen emléket őriz a nagyapjáról?
Nagyapám erősen kötődött Magyarországhoz, a
hazai ízekhez, szokásokhoz, hagyományokhoz.
Élete végéig magyarnak vallotta magát, nem pedig magyar származású franciának. Mindig azt
mondta: az állampolgárságom francia, de a szívem magyar. A nagyszüleim egymás között meg
a gyerekekkel, apámmal és a nagybátyámmal
egy számomra titkos nyelven beszélgettek – sajnos nem tanultam meg magyarul. Ezzel szemben
a magyar konyha hagyományait megörököltem
nagyapámtól. Főként a nyarakat meg a nagy ünnepeket töltöttük együtt. Ilyenkor előkerültek
a finom hazai ételek, italok: kőrözött, kolbász,
pálinka, tokaji bor. Felejthetetlen élmény, hogy
láthattam nagyapámat munka közben a gordes-i
műtermében, elkísérhettem Budapestre röviddel
a rendszerváltás előtt, bejárhattam vele Pécs utcáit, megmutatta a szülőházát, az iskoláját. Sikerült
átadnia nekem a hazája iránti szeretetét, amit remélhetően én is továbbviszek.

SZENTGYÖRGYI RITA
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Azóta is sok időt tölt itt, mióta eladta a fesztivál
tulajdonjogát?
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Aki először néz körül a Sziget Kft. irodaházában az Óbudai-szigeten, valószínűleg meglepődik, hiszen az egykori Gerendai-
birodalom központja úgy fest belülről, mint egy kortárs művészeti múzeum. A folyosókat, a tárgyalókat, az előcsarnokot neves
magyar képzőművészek képei díszítik, a főnök irodájában pedig még a falnak támasztva is festmények állnak.

Sokkal kevesebbet, mint régen, mostanában csak
heti egyszer szoktam bejönni a hétfő délelőtti vezetői értekezletekre. A folyamatos pörgést már elengedtem, de nem azért, mert eladtuk a cég 70%-át,
hanem mert már a befektető megjelenése előtt, tőle
teljesen függetlenül eldöntöttem, hogy a 25. Sziget
Fesztivál lesz az utolsó, aminek a szervezésében aktívan részt veszek. Kiöregedtem, és már nem értem
eléggé a mai fiatalok gondolkodását, ízlését ahhoz,
hogy én határozzam meg továbbra is a rendezvényeink fő irányvonalát. Ha fontos nekem a fesztiváljaink jövője – márpedig bizonyos értelemben a
gyerekeimről van szó –, az is fontos, hogy mi lesz
velük, ha már nem én vagyok a legnagyobb tulajdonos, tehát teret kell engednem a lelkes és innovatív
gondolkodású fiatalabb kollégáknak.
Egy időben fesztiválokat „gyűjtött”, a Sziget mellett olyanokat, mint a Balaton Sound, a Telekom
VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál, a Gyerek
Sziget. De szerette a különleges autókat, meglehetős borgyűjteménnyel rendelkezik, és már egy
komoly galériát megtölthetne a kortárs művészektől származó alkotásokkal.

Gerendai Károly Martin C. Herbst p-31-00 című képe előtt.

Fotók: hernád géza

Ami a fesztiválokat illeti, számomra a szervezés
hobbi is volt, nemcsak munka. Velem mindig az
történik, amikor valamibe belefogok, hogy közben még inkább megjön hozzá a kedvem. Mivel
ilyenkor elmosódnak a határok a szórakozás és
a teendők között, előbb-utóbb azon veszem magam észre, hogy egyre több fesztivált szervezünk,
vagy újabb és újabb éttermet nyitunk. Ráadásul
sok minden érdekel, ezért több dolgot is igyekszem egyszerre csinálni, aminek a vége viszont
mindig az, hogy szembesülnöm kell azzal a szigorú ténnyel, hogy egy napba csak 24 óra fér bele.
A legtöbb projektemet csak „kipróbálni magamat”
alapon kezdtem el. A műtárgy gyűjtés azért egy
picit más sztori, mert persze ebben is benne van a
sznobériám, de benne van az a személyes történet
is, hogy sok olyan alkotó volt a környezetemben,
aki multifunkcionális, azaz nemcsak képzőművészként próbálta ki magát, hanem zenészként is.

Rendezvényszervezőként, legalábbis az első időszakban főleg ezeket a zenei világban is jelen lévő
művészeket ismertem meg. Mivel kialakult velük
valamilyen személyes viszonyom, úgy gondoltam,
hogy azáltal, hogy a képeiket is kiteszem a falamra, új szintet hozok be kapcsolatunkba.
Volt ebben karitatív motiváció is, úgy értem, hogy
így támogatta az anyagilag nem igazán elkényeztetett képzőművészeket?
Volt, akinél benne volt ez is. Mivel az ismerősöknek beleláttam a magánszférájába is, tudtam, hogy
jól jönne, ha vennék tőlük pár képet. A gyűjteményemben vannak olyan alkotások, amelyeknél inkább a művész emberi oldalát értékeltem, és azt
gondoltam, hogy a vásárlásommal nemcsak magamnak szerzek örömöt, hanem neki is segíteni
tudok, de túlnyomó részt persze azért vettem képeket, mert tetszettek. Ráadásul szerencsére elég
gyakori az az eset, amikor ez a két dolog egybeesik,
mármint, hogy tetszik is az alkotás, meg segítek is
vele az alkotónak. Elég személyes viszonyom van
a képekkel, ezért amikor valamit megszerzek, sose
gondolok arra, hogy majd valamikor haszonnal adhatom-e tovább. Sőt még a gondolatától is viszolygok, hogy eladjak bármit a gyűjteményemből. Míg
a legtöbb gyűjtőnek érthető módon az is szempont,
hogy mennyire éri meg az adott kép, mennyire fő
mű, mennyire emelkedik várhatóan az értéke, nálam ilyen nincs.
Gyerekkorában is gyűjtött dolgokat?
Persze, mindenfélét, gyufacímkét, bélyeget, fém
pénzeket, matchboxot, még sörösdobozt is. Tehát
valamit mindig gyűjtöttem, de egyik sem volt olyan
kitartó tevékenység, amiről tényleg azt lehetne
mondani, hogy érdemi gyűjtemény lett belőle.
A sörösdobozról jut eszembe, hogy sose szerette
az alkoholt, gyakorlatilag absztinens, mégis nagy
borgyűjteménye van. Miért?
Valóban gyűjtöm a borokat is, igaz ma már kevésbé
lelkesen, mint korábban. Ez például úgy alakult ki,
hogy bár tényleg nem iszom alkoholt, de szívesen
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túlzásokba is esek. Lehet, hogy ez már a kapuzárási pánik, de nemrég vettem egy márkás gitárt és
egy erősítőt, csak azért, mert mindig irigykedve
néztem ezeket a tárgyakat a színpadokon a profi
zenészeknél. Az én esetemben elsőre még nem is
tűnhet extrém dolognak egy menő gitárt birtokolni, csakhogy soha életemben nem tudtam gitározni. A boltban nem is mertem elárulni, hogy
magamnak veszem.
Ez még mindig jobb, mintha egy 200 lóerős épített
chopperrel állított volna haza. Fog rajta játszani
is, vagy csak örül, hogy van?
Persze, remélem, hogy valamit majd prüntyögök.
A feleségem rögtön kikötötte, hogy fogadjak egy
gitártanárt.
Ebből is látszik, hogy valódi gyűjtő azért vadász
sza le a tárgyakat, mert szeret gyűjteni, illetve,
hogy a gyűjteményében található holmikra gyakorlatilag semmilyen praktikus szempontból
sincs szüksége.

Roskó Gábor: Rózsa Sándort elfogja a borkommandó

Ef Zámbó István: Hűtő
El Kazovszkij: Az új oszlopos szentek

megyek borkóstolókra a baráti társaságommal. Jó
dolognak tartom a barátokkal járni az országot,
a pincéket látogatni, megismerkedni a borvidékekkel, a borászokkal. Nyilván mindig én voltam
a sofőr, de még így is hülyén éreztem magam,
hogy mit keresek egy borászatban, ha nem iszom.
Zavaromban kitaláltam, hogy akkor legalább emlékbe veszek én is mindenhol pár üveg bort, aztán
ahogy egyre több lett belőlük, elkezdtem tudatosabban gyűjteni a borokat, olvasni a szaksajtót.
Így már nekem is lett közöm ehhez az egészhez.
Miután lett egy több ezer palackos gyűjteményem,
már nem jövök zavarba, ha a borokról kell valakivel
beszélgetni.
Meg se kóstolta őket?
Maximum egy kortyot kérek a borkóstolókon, de
azt sem nyelem le, csak ízlelgetem, aztán kiköpöm. Visszatérve a történet gyűjtés oldalához, a

tárgyakhoz való viszonyom mindig is meghatározó volt az életemben. Volt sok olyan vágyam,
ami miatt a környezetem sokáig inkább csak megmosolygott, mint például az a gyerekkori ábránd,
hogy egyszer nekem is lesz egy Maserati sportkocsim. Szerencsére sokat sikerült megvalósítani közülük még viszonylag fiatalon, viszont csak 40 éves
koromban lett először saját tulajdonú ingatlanom.
Persze előtte is laktam valahol. Amikor 16 évesen
elköltöztem otthonról, a barátaim szülei fogadtak be. Amikor a gimi mellett dolgozni kezdtem,
már lett keresetem, és albérletekben laktam, aztán
ahogy családom is lett, és egyre sikeresebb lett a
cégünk, már megengedhettem magamnak, hogy
egész jó lakásokat béreljek, de úgy gondoltam,
nem kötök kompromisszumokat, addig nem kell
saját ház, amíg nem lesz lehetőségem olyat venni,
amit megálmodtam magamnak. Van bennem egy
fura, nagyfokú sznobizmusból építkező tárgykultusz, ami az öngyújtótól kezdve az órámon át

a családi házig egy csomó dolog kiválasztásánál
működésbe lép. Már gyerekkoromban kialakult
bennem ezzel kapcsolatban egy csomó frusztráció.
Inkább nem hordtam egyáltalán órát addig, amíg
meg nem vehettem magamnak egy olyan darabot,
ami végre kielégítette a vágyaim. Félreértés ne essék, egyáltalán nem vagyok az a típus, aki szereti,
ha a ruháján lévő feliratról azonnal látják, hogy
milyen drága volt. Nem magamutogató sznob vagyok, aki a világnak szeretné bebizonyítani, hogy
mi mindent engedhet meg magának, inkább minőség- és márkafüggő vagyok. Nekem az számít,
hogy a tárgyakban legyen meg a hozzáadott érték,
az az anyagminőség, dizájn, technológia, innováció stb., de leginkább egyediség, amitől azt érzem,
hogy ez a kategóriájában a legjobb. Ha valamiről
ezt gondolom, akkor azt birtokolni szeretném,
együtt akarok vele élni, használni, például hordani szeretném, vagy csak egyszerűen nézegetni.
Néha már vicces, vagy másoknak inkább irritáló
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Amikor piszkálnak, hogy absztinens létemre miért
gyűjtök bort, azzal szoktam példálózni, hogy a filatelista se nyalogatja fel borítékra a gyűjteményét,
hogy elküldhesse egy levélen. A gyűjtői szenvedély
nem arról szól, hogy használni is akarod azokat a
tárgyakat, hanem arról, hogy elmondhasd, sikerült
megszerezni őket.

Nem mondhatnám, hogy tudatosan próbáltam
magam kiművelni, de mivel érdekel, igyekeztem
utána olvasgatni a dolgoknak. Autodidakta módon
megpróbáltam legalább annyira képezni magam,
hogy ne feszengjek, hogy nem értem miről van szó,
ha szakemberek beszélgetnek. Azt gondolom, hogy
a gyűjteményemmel már inkább egy középkategóriás gyűjtőnek számítok, míg a tudásommal még
legföljebb egy érdeklődő amatőr szintjénél tartok.
Előképzettségem egyáltalán nem volt, a gimnáziumi rajzórákon nem különösebben kaptunk ilyen
típusú képzést. Az a fura helyzet alakult ki, hogy
előbb voltak szakemberek által jegyzett műtárgyak
a birtokomban, és csak utána próbáltam megnézegetni, hogy mit is kell tudni róluk.

Mikor kezdett műtárgyakat gyűjteni?
A legelső képet 20 éves korom körül vettem. Egy
váci étteremben láttam meg egy orgonacsokrot
ábrázoló Meiszter Kálmán festményt. Édesanyám
nem sokkal azelőtt halt meg autóbalesetben, és az
orgona volt a kedvenc virága. Gyerekkoromban
mindig szedtem neki egy csokrot hazafelé az iskolából. Az alkotóról addig nem is hallottam, a stílusa
teljesen más, mint amiket szeretek, de a kép akkor
és ott megfogott, ezért megvettem ezt a festményt,
kb. kéthavi bevételemet adva érte. Utána még 2–3
év eltelt, amíg megint vettem egyet.

A kortárs képzőművészetet illetően egy laikus
néha nehezen tudja eldönteni egy adott képről,
szoborról, hogy valódi műalkotás-e vagy divatlufi. Egy bennfentesnek számító gyűjtő pontosabban érzi az értékeket?

Mik a saját értékelési szempontjai?
Gyűjtőként azzal az alkotással tudok valamit
kezdeni, amivel együtt lehet élni. Mindegy, hogy
egy irodatérben vagy egy lakótérben, mert ebből
a szempontból nyilván mások azok a műtárgyak,
amiket az ember a hálószobájába is beenged, vagy
amiket az irodafolyosón, egy tárgyalóban, esetleg
egy étteremben helyez el. Az mindenképp fontos,
hogy szeressem az adott műveket nézegetni, érzelmeket váltson ki belőlem. Azt kifejezetten szeretem, amikor a képnek van valami története, amit
elmesél az alkotó. Ettől megszemélyesül a számomra, ahogy azt is kedvelem, ha van mögöttes
tartalma, ami valamilyen módon megérint, üzenet szinten is. Azokat a festményeket is szeretem,
amikben van egy kis groteszk humor, mert minden alkotás a maga módján reagál a világ dolgaira, a minket érő hatásokra. Van, aki versben vagy

Aatoth Franyo A milotai gyilkos című képe előtt
Megvan még az az első?
Persze, eddig a konyhában volt, most egy nagy
átalakítás miatt új helyet kell keresnem neki.
Semmilyen szinten nem illeszkedik bele a gyűjteményembe, de az a festmény másról szól.
Mikor kezdte tudatosan gyarapítani a gyűjteményét?
Egy idő múlva már kicsit tudatosabban vettem a képeket, de még mindig nem azzal a céllal, hogy majd
egy gyűjteményt fogok összehozni. Vásároltam pár
dolgot Bada Dadától vagy Dr. Máriástól, a Tudósok
zenekar két művészétől és az egykori Bizottságtagoktól: ef. Zámbó Öcsitől, fe Lugossy Lacától,
Wahorn Andrástól. Azért tőlük, mert személyesen
is jól ismertem őket, és mivel kedveltem a zenéjüket, egyéniségüket, azt gondoltam, hogy ha már
eredendően képzőművészek, azt az oldalukat is
jobban megismerném. Később megismerkedtem
újabb alkotókkal, és tőlük is vásároltam. Egy idő
után annyi képem lett, hogy már az is számított,
hova akasszam ki őket. A képnek nem jó, ha raktárban hever, azért készült, hogy lássák. Alapvetően
otthon, vagy az aktuális irodámban tudtam kitenni

horváth tibor: Kultúáért

a gyűjteményem darabjait. Ahogy nőtt a cég, egyre nagyobb irodákba költöztünk, újabb felületek
keletkeztek a képeimnek. Fura versenyfutás, hogy
éppen képből van több vagy szobából. Vissza is
fogom magam a vásárlásban, ha éppen azt látom,
hogy nincs hova tenni.
Ma már tudatosan gyűjt?
Nem igazán, hiszen a mai napig nem tudom megmondani, hogy inkább a figuratív vagy a nonfiguratív, a kortárs festészet vagy a fotó érdekel. Persze
ha katalogizáljuk, akkor kijelenthetjük, hogy elsősorban nonfiguratív festményeim vannak, de nincsenek nálam tudatos szabályok. Mindenből azt
választom, ami valamiért megtetszik.
Kiművelte magát a hazai a kortárs képzőművészetben elméleti szinten is?

Ez még „belsősként” is sokszor bizonytalan kérdés, hiszen önkifejezésről van szó, és az önkifejezés egy eléggé szubjektív és nehezen kate
gorizálható dolog. Én főleg azokat a jellemzően
nagyméretű installációkat nem tudom hova tenni,
amik ugyan a legtöbbször nagyon látványosak
és érdekesek, de gyűjtői szemmel értelmezhetetlenek. Olyasmikre gondolok itt, amikor például
valaki kifesti feketére a galéria falait, azaz olyan
műalkotást készít, amiről már a kitalálás pillanatában egyértelmű, hogy sose lesz rá vevő. Egyik
oldalról bírom, ha valaki úgy csinál valamit, hogy
annak aztán tényleg nincs gyakorlati haszna, de
a racionális énemmel a másik oldalról meg azon
gondolkodom, hogy ezek a művészek vajon az
alkotói tevékenységükből szeretnének-e tényleg
megélni. Persze lehet, hogy csak túl földhözragadt
vagyok, hiszen, ha valaki fölkerül a térképre azáltal, hogy valami igazán egyedi, érdekes dolgot
csinált, akkor nem gond, hogy nem volt bevétele.
Végül is a performance-ok is a legtöbb esetben a
pillanatnyi hatásokról, érzelmekről szólnak, mégis sokan lettek általuk közismert művészek, akik
aztán az így megszerzett hírnevüket már kamatoztatni tudták.
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Kizárólag olyan képeket gyűjt, amelyeknek ismeri az alkotóját?
Nem mondhatnám. Van például pár olyan műalkotásom is, amik még a korai gyűjtői útkereső
időszakomban kerültek hozzám. Amikor az 1990es évek vége felé eldöntöttem, hogy tudatosan
elkezdek képeket gyűjteni, akkor még nem alakult ki bennem egyértelműen, hogy mit is akarok. Akkoriban Kieselbach-aukciókon is vettem
képeket, leginkább a XX. század első feléből, ma
már inkább klasszikusnak mondható festők műveit. Nem sok alkotásról beszélünk, tizenegynéhány képről van szó. Így utólag persze már látszik, hogy akiket akkoriban vettem – Kádár Béla,
Scheiber Hugó, Bortnyik Sándor, Anna Margit,
Országh Lili –, stílusban tulajdonképpen azoknak az előfutárai, akiket a maiak közül is a leginkább kedvelek. A kérdésre visszatérve, az aktuális
kedvenceim egy részét már nem is ismerem személyesen. Például Várnai Gyulát, Nádler Istvánt

vagy Bukta Imrét alig ismerem. Bár találkoztunk,
de nem abban a minőségben, hogy emberi oldalukról is legyen lehetőségem megismerni őket.
A korán elhunyt Mulasics Lászlóval sosem találkoztam, valamiért mégis nagyon megérintenek a
képei. Persze vannak olyan lieblingjeim is, akikkel kifejezetten jóban vagyok, mint Tar Hajnival,
Máriás Bélával vagy Bódis Barnával, de ma már a
személyes ismeretség sokkal kevésbé fontos, mint
az elején, amikor enélkül valószínűleg bele sem
kezdtem volna a gyűjtésbe.
Csak magyar alkotásokat gyűjt?
Csak minimális számban van külföldi festményem. Azt a keveset, ami bekerült a gyűjteménybe, többnyire itt láttam valamilyen kiállításon, és
megtetszett, vagy magyar galeristája van az alkotónak. Azt tudom mondani, hogy 90 százalék fölötti a gyűjteményemben a hazai és a kortárs arány.
Ahogy említettem, van egy kis rész, amit az elődei

Wahorn András: Fehér Alapon
Az iroda folyosói modern művészeti galériaként is felfoghatók

dalban mondja el a hangulatát, a gondolatait, van,
aki meg inkább képben. Az nagyon sokat számít,
ha ismerem az alkotót, mert innentől a műveivel
is más a viszonyom. Van néhány számomra kedves művész, akik például ritkán üzennek valami
direkt, konkrét dolgot a képeikkel, nekem mégis
mondanak valamit. De ezt nem szeretném túlmagyarázni, nem tudok képeket elemezni, és nem is
akarok. Vagy megfog valamiért egy kép vagy nem.
Ha nem, akkor hiába magyarázzák a szakértők,
hogy milyen jelentős mű, akkor sem vágyom rá.
Szokott festményt ajándékozni?
Erre is volt példa, de inkább fotókat szeretek adni.
Meglátásom szerint a fotók jobban működnek a
legtöbb közegben, kevésbé függenek a személyes
ízléstől. Nem mondom, hogy nagy feneket kerítek
a dolognak, de ha műtárgyat ajándékozok, akkor

általában van bennem hátsó szándék. Volt olyan,
aki képet kapott tőlem ajándékba, és később maga
is vett ugyanattól a művésztől. Nagyon élvezem,
hogy az ismeretségi körömből egy csomó mindenkit sikerült megfertőzni, sőt akad köztük olyan kolléga is, aki egész komoly gyűjteményt kezd építgetni. Egy fiatal művészettörténész srác, Tóth Pali segít
abban, hogy dokumentálva és katalogizálva legyen
a gyűjteményem. A munkatársaim megkeresték, és
a távollétemben megszervezték, hogy Pali tartson
nekik az irodában egy tárlatvezetést. Azt is fontos küldetésünknek tartom, hogy a Szigeten egyre
nagyobb hangsúlyt fektettünk a látványvilágra.
Azzal, hogy tehetséges művészeket, alkotóközösségeket vontunk be, nemcsak izgalmas és látványos
installációk, műalkotások születtek, hanem ezzel
együtt a fiatalok széles tömegei számára sikerült
trendibbé és közérthetőbbé tennünk egy eddig általuk elvontnak gondolt műfajt.
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tesznek ki a mostani kortársaknak, illetve nagyjából hasonló mennyiségben szerepelnek a nem
hazai művészek képei. Olyan festőktől is vannak
képeim, mint például Aatoth Franyo (Tóth István)
vagy Tót Endre, akik ugyan magyar származásúak,
de nem Magyarországon élnek.

Kétszázötven felett van a művek száma, most már
inkább közelebb a háromszázhoz.
Ezt mind el tudja helyezni?

Kevesebbet, mint szeretnék, de ami nagyon érdekel, arra azért megpróbálok eljutni. Általában
igyekszem nem a protokolláris megnyitóra menni,
hanem véletlenszerűen benézni. Nem igaz, hogy
egyáltalán nem, de csak ritkán megyek el olyan
alkalmakra, ahol tudom, hogy csomó mindenkivel
bájcsevegni kell, és kevesebb figyelmem jut majd a
képekre, mint a látogatókra.

Azért ennyi, mert ennyit tudok kitenni. Egy darabig próbáltam megtartani az arányokat, nem túlzsúfolni a tereket, de mára egyszerűen elbuktam.
Azt mondtam, hogy a fenébe is, nem tudok egy csomó képet normálisan kitenni, pedig még ezt is és
azt is szeretném. Végül az történt, hogy otthon még
feltettem a falakra plusz huszonvalahány képet,
azokat a felületeket is megtöltve, amikről eddig úgy
éreztem, hogy már megerőszakolnám a harmóniát,
ha még oda is raknék. Ha nincsenek terek, ahova
felakaszthatom az új képeket, az mindig elveszi a
gyűjtői ambíciómat is.

Mekkora most a gyűjteménye?

Alapítson egy saját múzeumot.

Jár kiállításokra?

Dr. Máriás Béla: Polipon bicikliző apehadminsiztrátor

Nem akarok emlékművet állítani magamnak,
inkább más projektekben gondolkodom. Az új
vállalkozásoknak új iroda kell, ahol előbb utóbb
mindig új falfelületek jönnek létre. Mondjuk a
Lupa-stranddal például az az egyik nagy problémám, hogy ott nincs hová tenni képeket.
Nem hiányzik a Sziget, a világraszóló fesztivál?
Amíg aktívan részt vettem benne, irányítottam,
nagyon élveztem. Valójában mindig is élveztem,
amit csináltam, csak egyszerűen túlhúztam.
Annyi mindent szerettem volna a Sziget mellett
még csinálni, amennyit már nem lehet megfelelő odaadással és precizitással elvégezni. Nem
vagyok egy lustálkodó típus, általában napi 5–6
órát alszom, de ha ennél is kevesebbet pihenek,
akkor már nem bírom a strapát. Eljutottam oda,
hogy már nemcsak olvasni nem maradt időm, hanem a barátaimra és a családomra se. Tudomásul
kell vennem, hogy úgy nőtt fel a fiam, aki most
24 éves, hogy gyakorlatilag alig találkoztam vele
fiatalabb korában. Nem szeretném ezt a hibát a
két kislányommal is elkövetni.
Maradtak azért az éttermek, a Lupa-tavi álmok, a
fesztivál ügyekben is részt vesz…

A strand még nyitásra vár

Oké, de úgy érzem, hogy ez már kezelhető men�nyiség. A legnagyobb falat az elmúlt huszonöt évben a Sziget volt. Nagyjából az időm 45–50 százaléka folyamatosan azzal telt. Az elején persze a 99
százaléka, de még huszonöt év után is közel felét
a kapacitásaimnak a Sziget cég irányítása tette ki.
Ahogy a Sziget egyre önjáróbbá vált, mellette belekezdtem a Costes éttermektől a Budapest parkig,
a WAMP-tól a Lupa-tóig mindenféle egyéb projektekbe. Ezekből mindenképp redukálni kellett, így a
legtöbb időt elvevőt próbáltam elengedni, mert így
tudtam a legkevesebb áldozattal a legtöbb kapacitást felszabadítani.
Mire redukált?
Munka szintjén most elsődlegesen a Lupa-tóval
foglalkozom. Bármilyen hülyén hangzik is, de
tényleg úgy van, hogy fiatal koromban jó fesztiválokra szerettem járni, később jó éttermekbe,

most meg szép vízpartokra, strandokra szeretnék.
Ezért találtam ki, hogy csinálok Budapestnek is
egy darabka pálmafás tengerpartot, amihez nem
kell elvándorolni a világ végére, de ugyanazt az
életérzést át lehet élni. A Lupánál megteremthető
mindaz, amiért az ember utazni akar. Olyan türkizkék a víz, olyan homokos a part, amit egyébként csak képeslapokon látunk, és mindez itt, 2,5
kilométerre Budapesttől. Emellett szeretnék sokat
foglalkozni azokkal, akiket elhanyagoltam: a családommal, a barátaimmal. Ha kedvem van velük
megnézni a mohácsi busójárást, akkor ne az legyen, hogy remélem, jövőre vagy jövő után majdcsak belefér, hanem mondhassam az utolsó pillanatban is, hogy üljünk be az autóba, és indulás.

VIG GYÖRGY
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S o r s j e g y é s s e g í t s é g – K a r i tat í v h á l ó z at

Immár 15 éve működteti a Szerencsejáték Zrt. karitatív célú sorsjegy-értékesítési hálózatát, ami egyértelmű bizonyíték
arra, hogy a vállalat komolyan elkötelezte magát az esélyegyenlőség, a megváltozott munkaképességűek ügyének hazai
képviselete mellett.

– A Szerencsejáték Zrt. karitatív hálózatában országszerte
180 megváltozott munkaképességű munkatársunk dolgozik,
ami a cég munkavállalói létszámának mintegy 10 százalékát teszi ki – mondta el lapunknak Rosner Imre, a Karitatív
Osztály vezetője. – A hálózat létrehozásával a Szerencsejáték
Zrt. olyan embereknek kívánt munkalehetőséget biztosítani,
akik egészségügyi problémáik miatt már évek óta nem, vagy
csak nagyon nehezen tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Sokuknak a lottótársaság által működtetett sorsjegy-értékesítési hálózat jelentette az első lépést életük rendezésében, társadalmi beilleszkedésük segítésében.
– Vannak köztünk mozgásukban korlátozottak, illetve olyanok is, akik valamilyen tartós betegség miatt
váltak megváltozott munkaképességűvé – ismertette
a részleteket Rosner Imre. – Siket kollégák is árusítanak Nyíregyházán és Barcson, Pakson pedig egy erősen

Óbudán épülhet meg
az első Játék összeköt! játszótér
A Szerencsejáték Zrt. támogatásának köszönhetően a III. kerületi Csillagház Általános Iskola területén épül majd meg az ép és fogyatékossággal
élő gyermekek integrációját célzó Játék összeköt!
program első játszótere. A fiatalok fogyatékosság
iránti korai érzékenyítését célzó kezdeményezését tavaly indította el a hazai lottótársaság,

hallássérült munkatársunk dolgozik. Az online rendszer,
illetve a már létező technikai segédeszközök bevezetésével
a közeljövőben a látássérültek számára is megteremtjük a
munkalehetőséget.
Bilicska Lászlóné, Ildikó a III. kerületi Csobánka téri
Spar üzletben árulja a sorjegyeket. Tizenkét éve a
Szerencsejáték Zrt. munkatársa a Karitatív Hálózat sikeres eladójaként.
– Sajnos 2000-ben porckorongsérv miatt leszázalékoltak, és az akkori jövedelmem bizony nem volt fényes.
Tizenkét évvel ezelőtt váratlan szerencse ért, amikor
attól a sorsjegyárustól, akinél én is vásárolni szoktam,
tudomást szereztem erről a lehetőségről. Jelentkeztem,
és felvettek. A békásmegyeri piacnál kezdtem a munkát,
négy éve dolgozom az óbudai Csobánka téri Spar üzletben. Ez újabb szerencse, mert a közelben lakom, és mivel

amelynek keretében idén további két integrált, az
egyetemes tervezés szabályai szerint kialakított
játszótér kerül átadásra vidéken is.
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának közreműködésével kialakított program
elindításához nagyban hozzájárult a tavaly év
végén forgalomba került, több milliós darabszámban eladott Nagykarácsony sorsjegy sikere, hiszen a lottótársaság az ünnepi sorsjegy értékesítéséből származó bevételeiből járul hozzá
a játszóterek megépítéséhez.

Rosner Imre és Bilicska Lászlóné. Fotó: Csáky Balázs

a porckorongsérvemhez társult újabban egy kis szédülés
is, messzebbre már nem szívesen mennék.
Ildikó legszerencsésebb vásárlója 1 millió forinttal lett
gazdagabb az Aranytojás nevű sorsjegyjáték révén.
Ő maga még nem nyert komolyabb összeget játékon, de a
Szerencsejáték Zrt. által biztosított munkalehetőség számára önmagában is főnyeremény.
– Arról is mesélt Ildikó, amikor itt jártak a spanyolok? –
kapcsolódott be újra a beszélgetésbe a karitatív osztályvezető. – Az ONCE, a spanyol vakok és gyengénlátók szövetsége, akik hetvenegynéhány évvel ezelőtt kapták meg a
sorsjegyértékesítés monopóliumát Spanyolországban, ma
Európa legnagyobb olyan vállalatának számít, ahol szinte
kizárólag megváltozott munkaképességű embereket alkalmaznak. Amikor a vezetőik Magyarországra látogattak,
a Csobánka téren tartottunk számukra egy kis bemutatót
arról, hogy is néz ki a mi értékesítési helyünk. Nagyon tetszett neki, amit tapasztaltak, és ez természetesen a további együttműködésünk számára is hasznosnak bizonyult.
A FESZT – a Fogyatékos Emberek Szervezetének Tanácsa,
az ONCE és a Szerencsejáték Zrt. háromoldalú megállapodást kötött arról, miként támogassák együtt a fogyatékossággal élő embereket Magyarországon. A program egyik fontos

része olyan, úgynevezett befogadó játszóterek létrehozása,
ahol együtt játszhatnak a fogyatékossággal élő és az ép gyerekek. A tavalyi évben minden egyes eladott Nagykarácsony
sorsjegy után 25 forinttal támogatták a játékosok ezeknek a
közös tereknek a létrehozását. Visszatérve a Szerencsejáték
Zrt. karitatív hálózatának sorsjegyértékesítésére – folytatta
Rosner Imre –, 15 év alatt egyértelműen bebizonyosodott,
hogy megváltozott munkaképességűként is tökéletesen helyt
lehet állni a kereskedelemben. Ezeket a tapasztalatainkat
igyekszünk más munkáltatóknak is átadni. Van egy szervezetünk, az INSERTA Klub, aminek egyik fő feladata, hogy
minél több vállalattal ismertesse meg, miért érdemes és hogyan lehet foglalkoztatni a fogyatékossággal élő kollégákat.
Elmondjuk, és meg is mutatjuk, mire kell figyelni a felvételkor, milyen hátrányokat kell leküzdeni közösen, mi az a partnerség, hogyan találunk megfelelő munkaerőt, milyen felvételi beszélgetéseket folytatunk, és azoknak az eredményét
hogyan csatoljuk vissza, és így tovább. A Szerencsejáték
Zrt. eredményes munkája bizonyítja, hogy a Karitatív
Hálózatban meghonosított módszer a kereskedelem más területén is magabiztosan alkalmazható.

(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.)
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Jelenleg is a Római-parton élek, de szinte az egész
gyermekkoromat ebben a kerületben töltöttem.
A Szentendrei úton laktunk hatéves koromig, utána
a Kerék utcába költöztünk, ott éltem 1982-ig, tizenöt
éves koromig. Ez az időszak elég intenzíven megmaradt bennem.

EGYSZER CSAK MINDENKI ZENÉLNI KEZDETT
Beszélgetés Hrutka Róberttel

Lakótelepen laktak?
Mosolygós ötvenes kamaszfiú, aki álmai megvalósításán dolgozik, és talán ennek köszönheti máig megőrzött, fiatalos
külsejét. Nem tud lehorgonyozni egyetlen zenei műfajnál, stílusnál, projektnél sem, hanem folyamatosan tovább lép.
Kísérletezik, kitalál, létrehoz, megvalósít. Azért, hogy az egész élete egy megvalósult álom legyen, nem is tehet mást.

Tízemeletes panelben. Ott volt az iskola nem mes�sze, ahova jártam. A nagyszünetben, ha a kerítésen
átugrottam, hamar hazajutottam, körülbelül huszonöt méterre volt a lépcsőház.
Miért ugrott haza?
Valamiért mindig haza kellett menni a nagyszünetben. Valójában csak úgy felszaladtunk a barátokkal
tíz percre, negyedórára. Az első zenekarom is ideköt.
Egészen fiatalon csöppent a punkzenébe.
Lejártam a térre, ott ismertem meg barátaimat, és
egyszer csak mindenki zenélni kezdett. Én voltam a legfiatalabb, tizenhárom és fél éves, a többiek két-három évvel idősebbek. El lehet mondani, hogy Óbudáról indult az alternatív zenei élet.
Megkérdezték, hogy nem tudok-e valamilyen hangszeren játszani, mondtam, hogy szájharmonikázok
és énekelek. Kicsit gitároztam is már akkoriban.
Hogyan került szájharmonika a kezébe?
Négyéves koromban kaptam. Nyaraltunk a szüleimmel, talán egy SZOT-üdülőben, játszott ott egy country zenekar, összebarátkoztam az énekesükkel, aki
nekem ajándékozott egy szájharmonikát. Látta, hogy
nagyon megtetszett nekem ez a hangszer. Elkezdtem
rajta játszani, aztán minden Télapóra kaptam egy
újabbat. Azért igazából a zongorához kötődtem.
Panelházban zongorát tartottak?

Fotó: Hernád Géza

Nem. Ott kezdeném, hogy egy elég komoly fülműtéten estem át hároméves koromban. Kinyitották

kétoldalt a fejemet, ráment a hallásom. Fertőzést
is kaptam, sokáig voltam kórházban, nem beszéltem rendesen, az összes beszédhiba kijött rajtam.
Hatéves koromig jártam vissza hallásvizsgálatra
és logopédushoz. Az utolsó vizsgálaton, mielőtt
mentem volna általános iskolába, azt mondta az
orvos, hogy a hallásom nagyjából rendbe jött, beszélni majd megtanulok, zenész viszont nem lehetek. Megmaradt bennem ez a mondat, mert már
tudtam, hogy nem így lesz. Ugyanis négyéves koromtól nyaranta levittek a szüleim vidékre a nagymamámhoz, akinek volt egy régi hangversenyzongorája. Állandóan a zongoránál ültem, hallás után
játszottam, írogattam, megtanultam darabokat.
Nagyon zárkózott kis ember voltam, és úgy éreztem, a zene lehet az egyetlen kapocs a világgal.
Több hangszert kipróbáltam – harmonika, zongora, orgona –, a szüleim támogatták az elhatározásomat, így eldöntöttem, hogy ez lesz az életem.
A téren megkerestek, hogy van egy zenekaruk, egy
szeméttároló helyiségben próbálnak. Lementem, és
láttam, hogy elektromos gitáron játssza az egyik fiú
a Johnny B. Goodot, egy házilag eszkábált nyolcszáz forintos hangszeren.
Használtak erősítőt a szeméttárolóban?
Akkoriban rádióra kötöttünk rá, ennyire tellett.
Beleszerettem az elektromos gitárba. De a mi együttesünk, a Kretens mellett a Vágtázó Halottkémek is
Óbudán alakult meg, nagyjából velünk egy időben.
A punk úgy zenében, mint szövegben, külső
megjelenésben akkoriban már radikálisabb lázadási forma volt, mint a hagyományos rockzene.
Valami különösen kihozta a sodrából? Vagy csak
a hirtelen jött lehetőség vonzotta?
Nekem csak egy jó kiindulópontot jelentett a
punk, imádtam, hogy zenélhetek, hogy így tudom megmutatni magam. Nem azért csináltam,
mert a lányoknak majd tetszik, hogy gitározom
a színpadon... éjjel-nappal gyakoroltam, ez volt a
lételemem. A feleségem azt szokta mondani, ha
ledobnának egy lakatlan szigetre, akkor ott is
zenélnél, zenét írnál. Ez tesz boldoggá, ettől lesz
teljes az életem.
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A szocialista kultúrpolitika felelősei homlokráncolva figyelték a punkok szárnypróbálgatásait.
Megfigyelték a zenészeket, fellépéseket tiltattak le.
A Kretens-nek viszonylag szerencséje volt. A legtöbb punk zenekarhoz képest sokat játszottunk.
Első koncertünket egy ruhaipari szakközépiskolában tartottuk. Egy év múlva az első rock tehetségkutatón a hivatalos zsűrinél is sikert arattunk.
Teltházak után néha egy láda sört kaptunk, később már pénzt is kerestünk a zenénkkel, de nem
ezért csináltuk. Aztán 1985-ben felléphettünk a
Pecsában is.
Miért hagyta ott az együttest?
A punk zene már nem elégített ki, több műfajt is ki
akartam próbálni.
És akkor az egykori punk zenész a pop-rock main
stream világában folytatta...
Először meghallgatásokra jártam. Abban az időben,
a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a
lemezek nagy részét még nem zenekarokkal vették fel, hanem stúdiózenészeket hívtak az előadók
mellé a kiadók. Évi negyven-ötven lemezen is játszhattam, a dzsessztől a popig sok műfajban kipróbálhattam magam, rengeteg zenészi tapasztalatot
szereztem. Bekerültem Tátrai Tibor helyére Lerch
István Supergroupjába, megismerkedtem a nagyokkal, többek közt Solti Jánossal, akivel azóta is
barátok vagyunk. Egy idő után a szimpla zenélés
sem elégített ki, saját dalokat kezdtem írni, és szép
lassan ezekre tettem át a hangsúlyt.
Akkoriban kezdett dolgozni a reklámműfajban is?
Összebarátkoztam Szentmihályi Gábor dobossal,
közös stúdiót működtettünk, és egy kapcsolat révén írtunk egy kis reklámzenét. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Magyarország elosztóbázisként működött, tehát a nyugati világmárkák
is eljöttek idáig, felkérésre készítettem nekik a reklámzenét, ha tetszett, akkor több keleti, később több
nyugati országba vagy az egész világra kiterjedően
megvásárolták a zenéimet. Elég fiatalon világcégek
zenei arculatát csináltam – Coca Cola, Pepsi Cola,
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Pannon, alkoholforgalmazó és autógyártó cégek...
Megtanultam még több hangszeren játszani, hiszen
a reklámon belül nagyon sok mindenre kaptam lehetőséget, szimfonikus zenekarral, népzenekarral
dolgozhattam együtt. A gazdasági válság elejéig
nyomtam gőzerővel. Azt hiszem, pont jókor voltam
jó helyen, az egyik legfelkapottabb szerző lettem
ebben a műfajban. Közben a fiatal reklámrendezők felnőttek, és elkezdtek játékfilmeket forgatni.
Herendi Gáborral is a reklámfilmekből ismertük
egymást, így írhattam én a Valami Amerikához,
a Magyar Vándorhoz és a Lorához a filmzenét.
Rájöttem, hogy én ezt nagyon élvezem. A szimfonikusok iránti vonzalmamat a Kincsemhez írt zenémben mutathattam meg igazán.
Gondolom, a hosszú stúdiózenészi előélete segítette a többféle műfajban való boldogulásban.
Sokat profitáltam belőle. Aztán rájöttem, hogy a
reklám- és filmzene sem elégít ki, és 2001-ben beindítottuk Jamie Winchesterrel a közös zenekart.
Korábban, a kilencvenes évek elején már volt egy
együttesem Jamie-vel, ott is érzelmes, dallamos
rockzenét játszottunk, de abból még nem lett turnézó zenekar.
A második formációból annál inkább...

A kretens zenekar egyik első koncertje: hrutka róbert, Tóth Miklós (Max), Horváth Attila, Krasznár János
Fotó: hrutka archívum

Azt mondják, romantikus alkat vagyok vagy lírai.
Eleinte a közönség kilencven százalékát nők tették
ki, köztük rengeteg fiatal lány, később azért eljöttek a fiúk is.

Az angol anyanyelvű Jamie öt év alatt gyönyörűen megtanult magyarul, akcentus nélkül beszélt.
Próbált magyarul énekelni, de nem érezte hitelesnek
magát. Végül is az anyanyelvén jöttek a gondolatai,
és azt mondtuk, miért ne, hiszen a közönségünk
zöme úgyis tud angolul. Az angol szöveg később
aztán gátat jelentett, mert a rádiók nem tudtak hova
tenni minket. Eleinte még játszottak, később már
nem tudták eldönteni, hogy melyik szekcióba soroljanak – magyarok vagyunk, de angolul éneklünk –,
ezért mellőztek minket. Persze mi nem is pedáloztunk a médiánál, sőt, a sajtótól egy idő után elzárkóztunk, mert a bulvárlapokban folyt a sztorigyártás, naponta írtak rólunk olyanokat, amik meg sem
történtek. Például megjelent, hogy egy forgatáson
fiatal lányokkal orgiát rendeztünk. Nekem mint családos embereknek ez különösen nem hiányzott.

A Jamie Winchester & Hrutka Róbert dalok mindig angolul szólaltak meg. Miért?

Viszont újra hiányozhatott valami, mert szélesebbre nyitotta a zenei palettáját.

Azt gondoltuk, miért ne rakjuk össze újra nagyjából
ugyanazokból a tagokból az együttest – próbáljuk
meg! Az első koncerten nyolcvanan-százan jelentek
meg, a következőn dupla annyian, aztán azt vettük
észre, hogy turnézunk, és teltházak várnak minket
szerte az országban.
A koncertjeiket túlnyomórészt a női közönség látogatta, és a csajos túlerő a későbbi szólókorszakára is jellemző volt.

Megismerkedtem Bereményi Gézával, a színház
felé is kacsingattam, színész előadóknak kezdtem
zenéket írni.
Meséljen a színészekkel folytatott közös munkáról!
Für Anikót ismertem meg először, rajta keresztül lettünk jóban Gézával. A 2006-ban megjelent
Nőstény álom című lemezünk annyira sikeres lett,
hogy négy év múlva elkészítettük a következőt, a
Kitalált világot. A dalok, ahogy a későbbiekben más
színész előadóknál is, unplugged szólaltak meg.
Tompos Kátyával a Valami Amerika 2 forgatásán
találkoztam, és azonnal feltűnt, milyen jól énekel.
Mivel én imádom a klasszikus magyar költőket,
Kosztolányit, Pilinszkyt, rábeszéltem Kátyát, hogy
legyenek versfeldolgozások is az első lemezen.
Közben már összehoztunk egy Pilinszky-estet Alex
Fenderrel is, bár nagyon féltem megzenésíteni. Nem
tudtam, hogyan is kellene hozzányúlni, Bereményi
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is azt mondta, hogy hú, Pilinszky veszélyes terep.
Emlékszem, elvittem neki két dalt megmutatni.
– Van értelme, Géza? – kérdeztem. Bólintott, van.
2014-ben jött Udvaros Dorottya a képbe, szeretett
volna velem dolgozni, megkeresett, hogy csináljunk Bereményivel egy közös lemezt. Azonnal egy
hullámhosszra kerültünk.
Tehát bő harminc évvel a nagyon sikeres Dés–
Bereményi album megjelenése után a Hrutka–
Bereményi szerzőpáros készíthette a színésznő
második lemezét.
Igen, és ez is aranylemez lett. Az ember mindig
izgul... mindhárom színésznőnek megálmodtam
egy-egy zenei világot, óriási a felelősség, hogy működjön, hogy ő jól érezze magát benne és szeresse.
Nem úgy csinálom, hogy a fiókból előhúzok néhány
régebbi szerzeményt, hanem igyekszem megismerni az előadó lelkét, vágyait. Aztán összerakom a
projektet, amiben lemez és koncert is szerepel.
Bereményivel másféle zenei útra is rálépett.
Cseh Tamás halála után, 2010-ben Bereményi össze
akart hozni egy emlékkoncertet. Kiválasztottunk
színészeket, akik szerintünk hitelesen tudják előadni a dalokat, és Géza megkért, hogy hangszereljem
át a számokat.
Fiatal korában, mint számos kortársa, Cseh
Tamás-rajongó volt?
Tudtam, hogy Cseh Tamás létezik, de kimaradt,
akkoriban más stílusú zenéket hallgattam. Miután
nagyon sok dalát meghallgattam, Géza ajánlott néhányat, én is kiválasztottam jó párat, szabad kezet
kaptam a családtól, és éreztem, hogy ebből tudnék valami érdekeset csinálni hangszerelésileg.
Létrejött az est, amiből film is készült, és azóta is
szervezünk évente pár nagyobb koncertet.
Kik voltak a kiválasztott színészek?
Az első körben Kulka János, Nagy Péter, Udvaros
Dorottya, Für Anikó, Tompos Kátya, később jött
Rudolf Péter, Cserhalmi György.
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Cseh Tamás egy szál gitárral nagyon személyes
hangon szólalt meg. Hogyan tudták megoldani,
hogy hangszerelve, különböző előadókkal is működjenek, értelmet kapjanak a dalai?
Már a próbafolyamat elején megbeszéltük, hogy
senki ne akarjon Cseh Tamás lenni. Előfordult,
hogy egy-egy előadó ugyanolyan stílusban akarta
megidézni azt a világot, ami aztán egyáltalán nem
működött. Amikor viszont az előadó a maga képére formálta, a hangszerelt dal egyszerűen elrepült
valahová, ahol értelmet nyert. Hogy miért szeretem a színészeket, miért akartam velük dolgozni? Ott volt például Cserhalmi esete. A Születtem
Magyarországon című dalt kapta meg. Legyünk
őszinték, ő nem egy aranytorkú énekes. Mindig
meg is kérdezte: hamis vagyok vagy nem? Ne foglalkozz vele, te ismered ezt a kort, minden rezdülését, ismered Géza minden szavát, tudod miért
írta le, egyszerűen azonosulj vele. Elénekelte, és
álló vastapsot kapott. Ha az előadóban megszólal
a saját hang, és az érzéseit át tudja adni, azt meghálálja a közönség.
A munkái közül melyekre emlékszik a legszívesebben, melyiket tartja a legjobbnak?
Nem mindig a legismertebb volt a legszebb. Filmes
vonalon a Kincsem zenéjét említeném, amiért a legtöbb elismerést kaptam a szakmától, a közönségtől.
Filmzenéknél, előadóknak készített lemezeknél mindig az utolsót szeretem a legjobban. Ráhangolódom
az éppen aktuális zenei világra, és nagyon izgulok,
hogy megvalósuljon az elképzelésem. Az első egykét koncerten, amikor kiállok a színpadra, kiderül,
hogy mi született meg. Nézem az emberek arcát,
és nagyon örülök, amikor látom rajtuk, hogy megtörténik a csoda, hogy igen, átment, megérintettük
őket, és velünk vannak. Bár volt egy pillanat az életemben, amikor megbillentem. 2008-ban feloszlott a
Winchester–Hrutka projekt, túl sok volt a koncert, a
turné, mellette filmzenéket írtam, előadóknak lemezeket, plusz színházi munkáim is voltak, és akkor
azt gondoltam, végleg abbahagyom a fellépéseket.
Fél év sem telt el, és annyira hiányozni kezdett a
színpad, hogy először csak egyet, aztán még egyet
vállaltam, és aztán újra jöttek a turnék.

Ennyi elfoglaltság és munka mellett egyáltalán
van magánélete?

Megálmodok valamit, ahogy gyermekkoromban
is megálmodtam, hogy zenész leszek. Minden az
álmaimról szól, és az álmaimmal fokozatosan felépül az életem is. Néha bizonytalanná válok, de
Hát éppen ez az! Volt olyan időszak, amikor a
valahogy a sors mindig segít. Kellenek az apró
határidők vették át az irányítást az életemben.
kudarcok is, mert azok által megyek előre, és nem
Megesett, hogy három napig ültem a stúdióban,
hagyom el magam, bizonyítanom kell. És egyés félórákat aludtam. Éreztem, hogy ennek rossz
szer csak a sors odarakja a lehetőségeket, vagyis
vége lehet az egészségemet illetően is. Koncertezni
meghálálja a kitartásomat.
nagyon jólesett, de a többi
Mindig tanulok. Figyelem a
munkámmal együtt már sok
Valamelyik
barátom
külföldi zeneszerzőket is, hol
volt. Pár év eltűnt számomra
böngészgette a legnézettebb
tartanak, miben tudnak újat
a két fiam életéből, és akkor
hozni. Már ráismerek, hogy
azt mondtam: ha így múlik
magyar filmek listáját, és
egy-egy filmzene kinek a
el az életem, akkor mi értelazt
mondta,
hogy
a
nagy
munkája.
me dolgozni? Visszavettem.
Ahogy lett egy hét vagy tíz
részének én írtam a zenéjét.
A rendezők vissza is hívják
nap szabadidőm, azonnal
Ahogy már mondtam,
a következő filmjükre.
kiválasztottunk egy helyet
a világban, és elutaztunk a
tényleg szerencsés vagyok.
Igen. Valamelyik barátom
családommal pihenni.
böngészgette a legnézettebb
magyar filmek listáját, és azt mondta, hogy a nagy
Jól tudom, hogy a feleségével még a gimnáziumi
részének én írtam a zenéjét. Ahogy már mondtam,
években ismerték meg egymást?
tényleg szerencsés vagyok. Azért is raktuk össze
tavaly a Hrutka Symphonicot, mert a repertoár
Az óbudai Martos Flóra gimnáziumba jártunk.
már óriásira nőtt, és azt szerettem volna, hogy leMegláttam, odamentem hozzá, és közöltem, hogy
gyen egy dalokból és filmzenékből felépített Best
te leszel a feleségem. Ezután két évig nem állt szóof-koncert.
ba velem, került, azt gondolta, hogy nem vagyok
normális. Két évvel később egyszer eljött egy konA rockos vonalat mostanában mintha egy kicsit
certemre, egy barátom elhozta. Beszélgettünk, tahanyagolná.
lálkoztunk, aztán nyolc év múlva újra megkértem a
kezét, és már nem mondott nemet. 1994-ben háza2017-ben Jamie-vel csináltunk három koncertet, két
sodtunk össze.
nagyzenekarosat és egy rockosat. Már nagyon hiányzik a rock. Ha felvesszük a következő LP-t, az
Ön nagyon felkészült zenész, de mit gondol, mi
már biztosan ilyen lesz. Szólóban ez lesz a harmakellett még ahhoz, hogy ennyire szaladjon a szedik lemezem.
kér, hogy ilyen nagy mértékben foglalkoztatott
legyen a szakmában, idestova harminc éve?
Jamie Winchesterrel tavaly újra összeálltak. Nem
gondolt arra, hogy a Kretens-szel is felelevenítse
Egy kis szerencse biztos nem ártott, de azt gona múltat?
dolom, nagyon nagy alázat kell. Mivel többnyire
egyedül dolgozom, az előrelépés érdekében meg
Tíz év szünet után a Kretens 2006-ban visszatért,
kellett tanulnom adott helyzetekben felülbírálni
az alapítótagok közül ketten játszanak még benne.
és nagyon hamar dönteni. A magánéletemben a
A régi szövegek ma is jók, abszolút vállalhatók. Pár
döntéshozatal nehezebben megy, de a szakmáéve egy punk fesztiválon három szám erejéig felban muszáj, nem lehet másképp. Kitalálok valaléptem velük.
mit, projektet, zenei világot, és kitartok mellette.
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Milyen érzés volt tépni a gitárt?
Élveztem. Szeretem őket. Nekem a fiatalságom volt.
Teljes koncerteken már nem léphetek fel a Kretensben – nem lennék hiteles. Már teljesen más az életem, a Kretens megmarad régi óbudai emléknek.
Azóta lett sok más is, ami a mai Óbudához köt: a
szüleim és a feleségem szülei is itt laknak, és a próbatermünk itt van a Kiscelli úti posta aljában.

a fontos, hogy megtaláljam azt a közönséget, aki
szereti a zenémet. Az emberek megköszönik, hogy
vagyok, hogy adok nekik valamit, írnak pár sort,
vagy éppen egy hosszú levelet. Elmondják például, hogy az én zenémmel párosult egy-egy élmény,
ami elkíséri őket életük végéig. És akkor azt mondom, hogy ez a legszebb dolog, amit elérhetek.
Picit halhatatlanná válhat az ember, mert szétszór
magából darabokat a világba.

Több helyen is nyilatkozta, hogy nem érzi magát
sztárnak.

Nem zavarja, hogy csendesen, kicsit félrehúzódva dolgozott sokáig?

Volt olyan időszak, hogy az utcán odajöttek az emberek, megöleltek, megköszönték a dalaimat. De
a munkásságom nagy része olyan történet, hogy
névtelenül játszottam, vagy apróbetű voltam lemezek hátsó oldalán. Nem mindenki olvassa el,
ahogy moziban a vége főcímet sem, a tévében meg
le is vágják a filmek, sorozatok végét. Persze jólesik, ha ismernek, de mást mondanék. Nekem az

Nem, mert benne volt a lehetőség, hogy kísérletezhetek. Ma már nem kísérletezem, hanem szeretnék
magam után hagyni valamit. Egy kedves barátom
megkérdezte, tudom-e, mennyire irigyel engem. –
Felmész a színpadra, lejátszol a hangszereden egy
dallamot, elindulnak a hanghullámok, és elérik a
befogadót. Körbeveszik, majd az érzelmek kikódolják, és ez csodálatos – mondta. Én tovább megyek az ő gondolatmenetén. A hanghullámok aztán
mennek tovább a világmindenségbe, feleződnek,
de nem tűnnek el, körülölelnek minket, mint a gondolat. Ha létezik az a bizonyos közös akarat valahol, akkor ott minden értelmet nyer. Tizenvalahány
éve eldöntöttem, hogy nem akarok magam után
hagyni már mást, csak szép dolgokat. Felelősségel
tartozom minden hangért.

Fotó: Hernád Géza

A klasszikus költők után kortárs költőket is megzenésített, aztán egyikükkel szorosabb kapcsolatba is került...
Grecsó Krisztiánnal 2016-ban ismerkedtem meg.
Beválasztottak a Kiválóságok Klubjába, ott futottunk össze, azt mondta, azért jött el, hogy
velem találkozzon. Előző este pont őt olvastam,
mondtam is Tompos Kátyának, milyen jó lenne
vele együtt dolgozni. Aztán egyszer csak felkértek minket egy közös színdarabra, ez volt a Stop.
Megcsináltuk, közben kitaláltuk, hogy összehozunk egy irodalmi estet, ami egy év múlva meg is
valósult. A produkció kinőtte magát, mindenhol
telt házzal megy, az egész országban fellépünk,
nagyon élvezem. Februárban az Esernyősben is
bemutattuk.
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grecsó krisztiánnal a Szindbád rendezvénytérben. fotó: pogonyi dávid

Szem- és fültanúja voltam a sikerüknek. Visszatérnek?

amit írtam valakinek, nem adtam oda, bekerült a
fiókba. Nem bírtam megválni tőle.

Persze, jövünk még Óbudára, más helyekre is
hívtak minket a kerületbe. Mind a ketten gitározunk, nagyon személyes hangvételű produkció,
kapom a pozitív visszajelzéseket a közönségünktől. Van benne költészet, zene – olyan már, mint
egy koncert, de mégsem csak annyi, mert többet
is ad, beszélgetünk, történeteket mesélünk. A legtöbb dal az én szerzeményem Grecsó verseire, de
már ő is bemutatkozott zeneszerzőként. A műsorunkon szerepelnek még novellarészletek, verskollázs az ő aláfestő zenéivel, és van három saját
dalom is saját szövegeimmel.

Kit fosztott meg a szövegétől?

A zenéit nagyon sokan ismerik, de hogy szöveget
is ír, arról talán kevesebben tudnak.
Nagyon szeretek írni, másoknak is, de általában
nagyon személyesre sikerülnek. Előfordult, hogy

Nem mondhatom meg, mert akkor megtudja.
Visszatérve még a megzenésített verseire: hogyan
választja ki a költeményt?
Az a pillanat dönt, az a hangulat, ami elkap este
egy kötettel a kezemben. Amikor egy verset olvasva könnyezem, akkor azonnal érzem, hogy ezt
meg kell zenésítenem. Azt gondolom, hogy a zene
a csúcspontokon vagy a mélypontokon születik.
Amikor egy vers ezt váltja ki belőlem – legyen az
öröm vagy fájdalom –, akkor megnyílnak a kapuk,
és így születnek a leghitelesebb dalok.

KABAI JÓZSEF
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Csillagos anziksz
Üdvözlet a Polarisból

Nem messze a Vörösvári és Bécsi út sarkától, egy kicsi, meredek utca végén található az Óbudai Polaris Csillagvizsgáló,
szerényen meghúzódva az Óbudai Sport- és Szabadidőközpont területén. Ha valaki véletlenül téved a Laborc utcába,
először talán fel sem tűnik neki a kis földszintes épület és a tetején található terasz.

Fotó: Polaris

Óbuda csillagvizsgálója fontos helyet tölt be a csillagászat népszerűsítésében: jelenleg ez az egyetlen közösségi bemutató csillagvizsgáló a fővárosban. Magát az
intézményt a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE)
működteti lelkes önkéntesek segítségével.
Az ideérkező látogató először a csillagvizsgáló teraszát ismeri meg. Itt zajlik a közösségi élet, az amatőr
csillagászok itt állítják fel saját távcsöveiket, és nagyobb látogatószám esetén bemutatókat is tartanak
égboltunk csillagképeiről. Tavasszal talán a legizgalmasabb az égbolt: még fent vannak a téli kedvelt csillagképek, de már kelnek a nyárt idézők is.
Annak, aki először látja, nagy meglepetés lehet a
Hold távcsöves látványa, amely az első negyed táján a legérdekesebb (ilyenkor D betűre emlékeztet,
vagyis a hold épp dagadófélben van). A látvány feledhetetlen, különösen a gyerekek számára. Mintha
csak űrhajó fedélzetéről szemlélnénk az ezüstös
Hold krátereit, hegyvidékeit, régen kihűlt vulkánjait. A Holdat szinte három dimenzióban láthatjuk,
érzékelhetők a magasságok és mélységek, mintha
fölötte lebegnénk. A legszebb részletek a fény és
árnyék határán, a terminátoron találhatók (nem
tévesztendő össze az Arnold Schwarzenegger által
játszott akcióhőssel!). Szinte percről percre változik
a látvány, szemünk előtt világítótoronyként tűnik
fel egy központi csúcs, vagy tárul fel egy kráter igazi kiterjedése. Aki egyszer így látta a Holdat, garantáltan visszatér hozzánk.
Tavaszi látványosság legfényesebb bolygónk, a
Vénusz is. A magyar nyelvben Esthajnalcsillagként
ismert égitest hajnalban vagy napnyugta után egy-két
órával figyelhető meg. Látványát csak egy együttállás fokozhatja. Habár bolygótestvérünk sokban hasonlít Földünkre, távcsőbe pillantva meglepő lehet,
hogy ugyanúgy fázisokat mutat, mint a Hold. Létezik
tehát félvénusz és televénusz is. A tavasz előrehaladtával látszó mérete egyre nagyobb lesz, fázisa viszont
csökken, egyre vékonyabb és vékonyabb lesz.
A többi bolygó ezen a tavaszon nem kényeztet el
bennünket. A legnagyobb, a Jupiter csak május végétől lesz megfelelő magasságban. Érdemes azonban
kivárni a bolygókirályt – már egy egyszerű kézi látcsővel is megfigyelhetők a Galilei-holdak, nagyobb
távcsőben pedig a gyorsan forgó bolygó felhősávjai
is jól látszanak. Aki szerencsés időben és időjárásban
látogat fel a Polarisba, még a több évszázada tomboló

vihar miatt kialakult nagy vörös foltot is saját szemével láthatja a Jupiter légkörében.
Holdtalan és bolygó nélküli időszakban is van látnivaló. Az észlelőteraszról megismerkedhetünk a
csillagképek világával, a kupolába lépve pedig a
nagy távcsővel a Tejútrendszer csillagait, csillaghalmazait, a távoli galaxisokat is közel hozzuk.
Most tavasszal is vár minden érdeklődőt a Polaris
keddi előadássorozata, amelynek estjei nemcsak a
témában járatos szakmabeliekhez szólnak, hanem
mindenkihez, akit érdekel a csillagok világa. A sokféle téma között kiemelten foglalkozunk a júliusi
Mars-közelséggel. 2003 óta nem volt annyira közel
hozzánk a vörös bolygó, mint amilyen júliusi látogatása során lesz.
A jó idő és remélhetőleg jó időjárás beköszöntével
havonta egy szombaton saját csillagunkat, a Napot
figyelhetik meg saját szemükkel, de biztonságos
eszközökön keresztül a fellátogatók. Bár Napunk a
minimum felé jár, aktivitása is csökkent, az MCSE
speciális naptávcsöve olyan hullámhosszon mutatja
be csillagunkat, amit máskülönben sohasem láthatnánk. Ez a naptávcső már csak azért is kedves az
egyesületnek, mert közösségi hozzájárulással, adományokból sikerült megvásárolni.
A csillagvizsgáló számos szakkörnek ad otthont,
hattól százhat éves korig. A kicsiknek szánt gyermekszakkör, a diákszakkör és a felnőttek számára
tartott észlelőszakkör egyre nagyobb érdeklődésnek örvend. Az utóbbi talán a legkedveltebb az ös�szes között, aminek valószínűleg az lehet az oka,
hogy innen nem lehet kiöregedni.
A csillagvizsgáló gyakran ad otthont kiállításoknak is.
Jelenleg az Európai Déli Obszervatórium által készített
felvételeket lehet megtekinteni az előadóterem falain.
Nem feledkezünk meg a jeles napokról sem. A világszerte megünnepelt Csillagászat Napján, április 21én este minden érdeklődőt ingyenes programokkal
várunk, június 23-án pedig, a Múzeumok Éjszakáján
nálunk is érvényesek lesznek a jól ismert karszalagok.
„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, a vén
Duna karcsú gőzösökre gondol” – írta József Attila,
mi pedig fent a Polaris Csillagvizsgálóban a derült
égre és a sziporkázó csillagokra figyelünk, és alig
várjuk, hogy ezt másoknak is megmutathassuk.

Török Tünde
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GY IME SI L Á S ZL Ó: N A N Á , HOGY K I JÖN, M Á R I T T IS VA N!
Részlet egy soha el nem készülő regényből

– Hallom, hogy voltatok Tanárúrnál, úgy, mint
az Orsósék, mindegyikőtök egyszerre – fintorgott
Gutentág. Nagy öröm lehetett a szobatársaknak!
– Az a bajod, hogy neked nem szóltunk – le
gyintett Burma. – Bujkáltál.
– Bujkált a kijevi nénikéd, az! – háborodott fel a
hajdani csónakházas. – Mentem volna, ha szóltok.
– Akkor kilenc helyett tízen zajongtunk volna –
mosolygott Burma. – Az Orsósék sincsenek többen.
– Hogyne lennének! – tromfolt Balogh Tamás.
– Éppen tizenketten voltak, és mind a Tónit látogatta. Hoztak csülköt, kétféle combot, hájas tésztát,
rántott varjúszárnyat, vaníliás karikát. Kínáltak
minket is.
– És ti mit vittetek a jó öregnek? – Burma csak
beleszólt a levegőbe. Tudta jól, hogy semmit.
– Legalább némi brendit? Konyakot? – firtatta
a beállt csöndben. – Vagy mint én, egy kis flaska
vodkát?
– Á, azt tilos bevinni – lélegzett fel Balogh Tamás.
– Narancsot vihettünk volna, de azt meg utálja.
– Mint a kukorica-gölödint – kuncogott
Pofapénz. – Úgy a… De azért újságokat vittem neki.
– Ma én is bemegyek – fogadkozott Gutentág.
– De egyedül, nem valami falkával. Legalább elbúcsúzom tőle.
– Elbúcsúzol? – csodálkozott Balogh Tamás. –
Jobban van már, mint te.
– Átmenet – húzta el a száját Gutentág. – Arról
az osztályról csak egyféle szabadulás van. Hány
éves is a Tanárúr?

Heves vita kerekedett. Volt, aki hetvenet saccolt,
volt, aki kilencvenegyet, nagy nehezen kiegyeztek
nyolcvankettőben.
– Szép kor az – bólogatott a Rabbi. – Én is afelé
tartok.
– Csak lassan, lassacskán – a Törpe is úgy gondolta, nem maradhat ő sem szótlanul. – Csak a
Tanárúr már odaért.
– Nyolcvankettő vagy kilencven – legyintett
Gutentág. – Az a lényeg, hogy nemigen jön ki onnan. Nem szoktak.
– Én meg azt mondom, kijön – erősködött
Burma. – A korához képest erős, egy kis gyulladás
nem fogja legyűrni.
– Naná, hogy kijön! – rikkantotta Balogh Tamás.
– Már itt is van!
Valóban, Tanárúr lépett be a faház ajtaján, talán
sápadtabb volt a megszokottnál, de ahogy a brendijét kikérte, látszott, hogy túl van a dolgok nehezén.
– Hál’ isten, én is tévedhetek – dünnyögte
Gutentág, és nagyot kortyolt a söréből.
– Csak nem temettetek már? – villant rá a csónakházasra a tekintete. – Korai volt, még több évre
való dolgom van.
– Dolgod? – kételkedett a Törpe.
– Várj csak – tüntette el a konyakját Tanárúr. –
Van erről egy példabeszédem.
– Ne hagyj hülyén meghalni! – tért magához
Gutentág.
– Mesélj! – sürgette Pofapénz is.
– Csak az jön ki épségben, aki odabenn is

Illusztrációk: Ligeti blanka

hasznossá tudja tenni magát. Akinek szeme van, láthatja, ki hogyan lesz túl a maga baján. Aki elhagyja magát, meg a személyzetre bízza minden dolgát,
nagy eséllyel feldobja a bakancsot. Én folyamatosan
figyeltem a szobatársaim, és igencsak hasznos tapasztalatokat gyűjtötten. Talán meg is írom egyszer.
– Tapasztalatokat? – kételkedett a Rabbi. –
Örülj, hogy nem újfajta baktériumokat gyűjtöttél.
Most az a szokás.
– Hagyd végigmondanom! – intette le Tanárúr. –
Volt, aki az első pillanattól kezdve igyekezett a nála
súlyosabb eseteken segíteni. Etetett, itatott, mosdatott, még a legszorgalmasabb nővérkén is túltett. Ki
is jött, előbb, mint én. Aztán volt velünk egy neves
költő, elég súlyos nyavalyával. Ő meg – hiszen kezdő korában karbantartóként dolgozott valahol – nem
tudta elnézni az eldugult vécét, egy óra alatt úgy
rendbe hozta, hogy azóta is hiba nélkül működik.
Egy József Attila-díjas entellektüel, mit mondjak.

– És te mit szereltél? Fűtést vagy ablakot? –
göcögött Gutentág.
– Ki mihez ért – sóhajtott Tanárúr. – Én beszélgettem a többiekkel.
– Nőkről meg konyakokról? – találgatott Balogh
Tamás.
– Hát nem éppen. Valahogy a régi királyok kerültek szóba, s attól kezdve nem volt megállás. Egy
nap Luxemburgi Zsigmondról, két nap Hunyadi
Mátyásról. Aztán a többiekről is, persze. Még a
főorvos úr is odaállt a hallgatóság közé, amikor elmagyaráztam, hogy ott siklott ki a magyar történelem, hogy Hunyadi Mátyást nem választották meg
német-római császárnak.
– Meggyilkolták előtte, nem? – kérdezte Burma.
– Még az is meglehet – bólintott az öreg tanár. –
De nem akarom a kiselőadásaim nektek is elmondani, igen verekedős hangulatot érzek – mosolygott.
– A lényeg az, hogy sikerült magamat hasznossá

125
séta

tennem, ahogy a botcsinálta ápolónak meg a neves
költőnek is, és ki is jöttünk mind a hárman.
– Nem tudom, fontos-e – gondolkodott el Burma
–, de valamit el kell neked, jó, jó, nektek mondanom.
Amikor legutóbb benn voltunk nálad…
– Igen, igen, a falka – vigyorgott Gutentág.
– A baráti kör – helyesbített a Rabbi.
– Odajött hozzám az az idősecske nővér – Burma
nem hagyta eltéríteni magát. – Kérdezte, ki ez a ketteske, mármint a Tanárúr, mert olyan okosnak látszik,
mintha tényleg mindenki tanítója lenne. Kifaggatott,
ki honnan ismerheti, s amikor mondtam, hogy engem
a gimnáziumban tanított, a Balogh Tamást meg az általános iskolában, úgy bólogatott, mint aki mindent
megértett. Csak annyit kérdezett: – És a többieket?
– A faházban, hol másutt – tette helyre a dolgot
Pofapénz.

– Meg a pléhgomba-tanszéken – egészítette ki
Balogh Tamás. – És a nagy pénzszűkék idején a parti stégeken, a kidöntött fűzfatörzseken üldögélve.
– Jó lett volna nekem is egy ilyen tanár – ezzel
zárta a nővérke az érdeklődését, fejezte be Burma
a mondandóját. – S azt hiszem, mi mind elmondhatjuk, hogy igencsak szerencsések vagyunk, hogy
mellésodródtunk itt, az utolsó években.
– Ő a szerencsés – vitatkozott Pofapénz. – Hol
talált volna másutt ilyen hűséges hallgatóságot?
Hol tisztelték volna mesterként?
– No, a mi tiszteletünkkel aztán messze jut –
dünnyögte a Rabbi. – Kitűzheti a kalapja mellé.
– Ha lenne kalapom, oda is tűzném – mosolyodott el Tanárúr. – Nem is hiszitek, milyen nagyszerű élmény volt a kórházban átélni azt a figyelmet,
amit legutóbb tán a középiskolában tapasztaltam…

– Meg a faházban – sértődött meg Balogh
Tamás.
– Bocsáss meg, de nem, itt nem, itt mindig beleszóltok a legszebb gondolatmenetekbe, félreviszitek a témát – Burma szokatlanul komoly lett. –
A múltkor, még a kórház előtt, Tanárúr a finn-orosz
háborút elemezte, s éppen neked jutott eszedbe az a
kérdés, amivel az egész estét tönkretetted.
– Tönkre, én? Azt mondta a Tanárúr, kérdezzünk bátran.
– És arra emlékszel, mit kérdeztél?
– Hát elég muskotályos volt már az idő – vigyorgott Gutentág.
– Valami izékről – próbált emlékezni Balogh
Tamás. – Medvékről, azt hiszem.
– Azokról – igazolta Burma. – Azt kérdezted,
hogy az orosz vagy a finn csapatok ettek-e több
medvetalpat, és a kinn lévő magyar segédcsapatoknak adtak-e belőle…
– És ez miért siklatta ki a beszélgetést? – háborodott fel az egykori kemencés. – Az élelmezés a
hadviselés legfontosabb kérdése. Az olasz fronton
macskát és patkányt is ettek.
– Az egy másik háború volt – intette le a készülő
vitát Tanárúr. – Ha akarjátok, mesélek róla.
– Nem akarjuk – szögezte le Gutentág. – Majd
máskor.
– Hallottátok, hogy Sunya is kórházba került? –
tért új vizekre a Rabbi.
– A napokban szabadulna, kedvezménnyel –
fontoskodott Pofapénz. – Mi lelte pont most?
– A zárkatársával együtt kanalat nyeltek – próbálta magyarázni a Rabbi. – Csak félrement a kanál.
– Az egy olyan börtönszokás – szólt át a szomszéd asztaltól Stabil, a dózeres. Észre sem vették,
hogy figyel rájuk.
– A szabadulás helyett operáció – csóválta a
fejét Gutentág. – Az sem kerül ki onnan, csak lábbal előre.
– Rutinműtét – legyintett Stabil. – Nem is
hívnak hozzá orvost, a folyosóőr egy felesért
megcsinálja.
Ezen elvitatkoztak egy darabig, volt, aki az egy
felest kevesellte, volt, aki az őrség szakértelmét.
Azt azonban senki sem vonta kétségbe, hogy drága
pénztárca lett Sunya utolsó fogásából.

– Meglátjátok, nem jön ki… – erősködött
Gutentág. – Kétszer egy héten nem téved az ember.
– Az ember általában nem – helyeselt Burma. –
De te igen, te egy hét alatt akár hétszer is…
Gutentág néhány pofont ígért Burmának, a
Törpe bokán is rúgta, s bizony Tóbi, a csapos határozott ordítása („Kifelé!”) kellett ahhoz, hogy helyreálljon a rend.
– Szóval azt hiszed, Sunya nem jön ki? – tért
vissza az alapkérdéshez Pofapénz.
– Én azt. Nem csak hiszem, tudom – Gutentág
halkabb lett ugyan, de a határozottsága megmaradt. – A rabkórház, ne tudd meg…
– Tudnék róla mesélni – kezdte volna Stabil, de
nem figyeltek rá.
– Kijön az, naná, hogy kijön! – erősködött
Balogh Tamás. – Olyan még nem volt, hogy a Sunya
valamiből vagy valahonnan ki ne jött volna.
Mindenki az ajtóra nézett, de Sunya persze nem
lépett be.
– Nem most, eszenagyok, most épp operálják,
vagy mi, majd a jövő héten vagy azután – találgatta
a Törpe. – De azt hiszem, Tamásnak most az egyszer igaza van.
– Egyszer? – háborodott fel Balogh Tamás, de
időben rájött, hogy Törpe az imént mellé állt. –
De nem csak most az egyszer – csendesedett el.
– Tanárúr is kijött, ugye? Pofapénz is kijönne, a
Burma is. Mi olyan kijövősek vagyunk, na.
Erre inni kellett, Burma legutóbbi előlegéből futotta még egy körre, csendesen elszopogatták.
– Kijön – bólogatott Burma.
– Az ki – erősítette meg a Rabbi.
– Ha, ha… – kételkedett Gutentág.
– Vészmadaraknak is van kiszolgálás? – kérdezte Burma Tóbitól.
– Ha fizetnek – tárta szét a karját a csapos. –
Persze, ha nincs miből… Megfontolom.
– Jól teszed – helyeselt a Törpe, bár nemigen
tudta, miről esett szó. Csak nem szerette volna,
hogy az önkéntes piacfelügyelőtől ilyen rondán
váljon meg a csapat.
– A Tanárúr mennyivel öregebb, és itt van,
erőben, egészségben… – győzködte magát Balogh
Tamás is. – Legyen csak ez a rend. Gutentágot meg
majd csak elveri valaki.

126

127

séta

séta

128
k éopzzgőá s !
m

Hóban, sárban, napsütésben
Tava s z i k a l a n d t ú r a a S p a r ta c u s - ö s v é n y e n

A korábbi kirándulásaink jó híre hamar elterjedt barátaink körében, ebből kifolyólag tavaszi túránkon a korábbiaknál
népesebb csapattal indultunk útnak, hogy együtt fedezzük fel a Dunazug-hegység kétségkívül leglátványosabb útvonalát, a ma már minden túrázó által használható Spartacus-ösvényt.

fotók: Szász Marcell

váltotta. Erről az útról ágazik le az a merész voA társaságot az sem rettentette el, hogy néhány napnalvezetésű, keskeny csapás, amely aztán a tőlünk
pal korábban jelentős havazás volt, közlekedési fenn
keletre fekvő Öreg-Pap-hegy oldalában kanyarog a
akadásokat okozva országszerte, majd a markáns
szintvonalakkal párhuzamosan, sokszor alig fél méfelmelegedésnek köszönhetően komolyabb sárral
ter szélesen. Az ösvényt eredetileg vadászati céllal
lehetett számolni a magasabban fekvő térszíneken is.
alakították ki az 1930-as években. Sokáig a turisták
A tavaszias meleg és a ragyogó napsütés persze teljeelől teljesen zárva tartották, és csak 2015 szeptemsítményfokozóként hat a kirándulóra, úgyhogy nem
berében adták át végérvényesen a kirándulóknak.
volt kérdés. Irány Pilisszentlászló! A 360 méter magaA könnyebb előrejutás érsan, hegyek ölelésében megbúvó községet Szentendre
„Az ösvényt eredetileg vadászati dekében egy darabig az
erdészeti úttól balra eltáfelől közelítettük meg a
céllal alakították ki az 1930-as
volodva haladtunk lefelé,
helyközi buszjárat segítsémajd az útra visszatérve az
gével. Már az utazás közévekben. Sokáig a turisták elől
a félelmem támadt, hogy
ben magasra emelkedett
teljesen
zárva
tartották,
és
csak
túljöttünk a leágazáson.
hangulatot a senváclavi
2015 szeptemberében adták át
Mivel nem voltam teljesen
(Pilisszentlászló szlovákul)
Jánošíková krčmaban sivégérvényesen a kirándulóknak.” biztos magamban, úgy
döntöttem, a Spartacuskerült tovább fokoznunk.
ösvénnyel párhuzamosan,
A Rákóczi gyalogezredében
szintemelkedés nélkül, a Pap-hegy oldalában folytatis megfordult, később betyárrá lett névadó zsiványt
juk utunkat. Előbb-utóbb nyíltabb terepre érve úgyszámos legenda övezi. Életét több irodalmi mű és film
is kiderül, hogy fölöttünk vagy alattunk húzódik a
dolgozza fel, de Jan Cikker szlovák zeneszerző opekeresett ösvény. A terep azonban komolyan próbára
rát is írt róla, amit 1954-ben mutattak be Pozsonyban.
tette a csapat harcedzettebb tagjait is. A meredek,
A nagy múltú településen 1291-ben III. Endre kiráhavas hegyoldalban minden tudásunkra szüksélyunk vadászházat épített a jelenlegi templomdomgünk volt, miközben a kidőlt fákon vagy a vízmobon, amit később a pálosoknak adományozott, akik
sásokon átkelve a csúszós lejtőn egyensúlyoztunk.
kolostorrá alakították át. A török pusztítását követően
A Szarvas-bérchez közeledve egyre vadabb akadáfelvidékről érkeztek pálosok, akik nagyszámú szláv
lyokba ütköztünk. Korábbi csuszamlások és sziklák
ajkú telepest is hoztak magukkal, és építették ujjá a
nehezítették az előrejutást, jelentősen csökkentve a
falut. Ebből az időből származik a település jelenlegi
tervezett tempót. Egyre többször kényszerültünk
elnevezése is, ezt megelőzően Kékesnek hívták.
megállni, hogy bevárjuk lassabban mozgó túratárA csapszéken történt rövid látogatás végeztével
sainkat. A biztonság az első, nem siettünk sehová.
északnyugati irányba haladva, a zöld jelzés mentén
A gerincre kiérve a látvány végül minden addigi
hagytuk magunk mögött az utolsó házakat, majd a
szenvedésünkért kárpótolt. Az agglomerátum (vulszilárd útburkolat elfogytával a sár okozta kihívákanikus eredetű, durva szemcséjű kőzet – a szerk.)
sokkal voltunk kénytelenek felvenni a küzdelmet.
sziklatornyokkal keretezett füves bérce alatt 150
Igyekeztünk a nedves nyomvályúk elől a magaméterrel ott kanyargott a Spartacus-ösvény keskeny,
sabban fekvő füves területek irányába menekülni,
világos csíkja. De a gyér növényzetnek hála pazar
miközben az utat keretező rétek és legelők remek
kilátás nyílt a Dunakanyar legszebb részére, a folyó
kilátást engedtek a katlanból a környező hegyek
túloldalán a Szent Mihály-heggyel. Nem kapkodirányába. Magunk mögé pillantva az északi oldatunk a lejutással. Igyekeztünk kiélvezni a szemet
lak havas lejtői változatos terepviszonyokat vetítetgyönyörködtető látvány minden pillanatát. A zöld
tek előre. Nem is kellett csalódnunk, az erdőbe érve
jelzést újra elérve jobbra fordultunk, és végre jól kitakalandos túra vette kezdetét.
posott, bár keskeny úton haladhattunk tovább. A kiA Delmár-kúti-dűlőt elhagyva erdészeti út vezetett a
tettség változásával sokszor néhány méteren belül
fák közé, majd kezdett el ereszkedni északi irányba,
váltották egymást a porszáraz, a sáros és a csúszós,
és a korábbi dagonyát rövidesen a téli táj hangulata
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havas szakaszok. Egy-egy élesebb kanyar után átmenet nélkül tértünk vissza a télbe, majd újra a tavaszba, miközben tőlünk balra meredek letörés és
meseszép kilátás foglalta keretbe utunkat. A csapás
lépésről lépésre, fokozatosan szelídült, míg végül
egy nyeregponton a Jenő kunyhóhoz értünk. A ház
melletti asztalhoz letelepedve az elvesztett folyadékés kalóriamennyiség is részben pótlásra került, hogy
elegendő erőnk legyen a völgybe való lejutáshoz.
Innen a zöld jelzésen tovább haladva széles út indul
északi irányba, ami aztán újra összeszűkül keskeny
csapássá, és tekereg a völgy oldalában. Újabb ütközet vette kezdetét a sárral, de a rutinnak hála mindenki jól vette az akadályokat.
A völgytalpat elérve újra szilárd, aszfaltozott útra
értünk, ahonnan már csak néhány lépés volt az
Ördögmalom Erdei Étterem, ahol a közeli halastavakból kifogott pisztrángból készült fogásokkal
csillapítottuk éhségünket. A vendéglő tőszomszédságában a Bertényi Miklós Füvészkert tűlevelűi
magasodtak fölénk. Az eredeti faállomány helyére az 1960-as években különböző örökzöldeket
és fenyőket telepítettek, néhány idősebb őshonos
példányt meghagyva. 1978-ban Bertényi Miklós
és Varga Gábor vezetésével elkezdték a terület arborétummá való átalakítását. Számos egzotikus,
főleg ázsiai növényt telepítettek, és egy madártani
ösvényt is létrehoztak. A 16 hektáros elkerített terület egymástól két jól megkülönböztethető részből
áll. Az egyik a tulajdonképpeni arborétum, a másik
a tájképileg jóval izgalmasabb Erdőanyai-szurdok,
amely a Visegrádi-hegység páratlan gyöngyszemének számít. Az őserdei környezetre emlékeztető
táj, a borostyánnal befutott meredek hegyoldalak,
rozogának tűnő doronghidak, vagy a meder feletti,
korláttal biztosított ösvények Indiana Jones-i világot idéznek. A meglehetősen barátságos, 500 forintos belépő az étteremben váltható meg. A lakomát
követően a műúton még egy félórás séta várt ránk
a visegrádi buszállomásig. Az 1700 lakosú helység
hazánk egyik legkisebb lélekszámú városi rangú
települése, évente nem kevesebb, mint 300 ezer turistát fogad. A mi túránk is itt ért véget: a hazafelé
tartó járatra várva, a legenda szerint a sör feltalálójáról, Gambrinus királyról elnevezett söntésben.

Galgóczi Tamás
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K emén y Vagy im: C sel e s Buda p e s t

Ha egy megnyitás történetét akarjuk elmesélni,
igazából nagyon röviden végezhetünk. A budapesti
cselt igaz ugyan, hogy Maróczy Géza 1896-os, Adler
elleni partijában láthatta először a nagyközönség, de
csak húsz évvel később, az 1916-os Johannes Esser
– Breyer Gyula játszmát követően vált elismert megnyitássá. Milan Vidmar 1918-ban ezzel a cseljátékkal
lepi meg Akiba Rubinsteint, és a klasszikus játék
mesterének legyőzése pár évre divatba hozza a 1. d4
Hf6 2. c4 e5 nyitólépéseket. De ha a sztori jelentőségét is meg akarjuk érteni, akkor távolabbról kell kezdeni. Sokkal távolabbról.
A huszadik század '10-es, '20-as éveiben a művészetben és a tudományban alapvető változások
indultak be: miután az első világháború idején a
modernitás optimista lendülete kifulladt, az új
irányzatok, szellemi csoportosulások a mindenható racionalitás valamiféle korrekcióján, javított
továbbgondolásán kezdtek ügyködni. Kandinszkij
és az absztrakt festészet, Dali és a szürrealisták,
Schönberg a maga dodekafóniájával, a bécsi kör
filozófusai, a német egzisztencialisták, Einstein új
fizikája – csak néhányan a gondolat forradalmárai
közül. Mindeközben a sakkozók világa is az újítók
meghökkentő eszméitől lett hangos. Persze, ha valaki a farsangi szezonban 1910-es évek beöltözős
partit szervez, nem nagyon számíthat arra, hogy
valaki forradalmi lelkületű sakkozóként állít be.
De ettől még tény: az előzőekben példákkal illusztrált nagy szellemi átalakulásból kivette a részét a sakk is.

A századforduló idején a modern sakkozást
megalapozó, Wilhelm Steinitz és Siegbert Tarrasch
által kidolgozott, Akiba Rubinsteinnel kiteljesedett pozíciós játék megkövesedett, unalmassá vált.
Minden sakkozó ugyanazokból a könyvekből tanulta az elméletet, így ugyanazokat az elveket, stratégiai megfontolásokat követte a partikban. A versenyeken ugyanazt a pár megnyitást játszotta mindenki,
hasonló, pozíciós játékmodort erőltetve, ennek megfelelően döntetlen-mocsárba süppedt a játék. Szinte
törvényszerű volt, hogy jöjjenek a fiatalok, akik másként látják a sakkot. Ők lettek a hipermodernek. Már
az elnevezés – amit egyébként Tarrasch használt először rájuk – is árulkodó: a Steinitzék által kidolgozott
alapelveket nem akarták teljes mértékben felrúgni,
csupán azt kezdték el szisztematikusan vizsgálni,
hogy ugyanazokat a stratégiai célokat tényleg csak
egyféleképpen lehet-e elérni. A megnyitás lényege:
a centrum elfoglalása. A Tarrasch-féle tankönyvekben ennek egy útja van: megszálljuk gyalogokkal
a központi mezőket. És miután a tábla mindkét felén olyan sakkozó játszik, amelyik erre törekszik, a
megnyitások zöme gyalogtorlódást hozott magával.
Mi lenne, ha a centrumot csak felügyelnénk, de nem
szállnánk meg? Így hangzott a hipermodernek kutatási kérdése, és a megszülető válaszok új megnyitások egész sorát alapozták meg. További, ha lehet,
még fontosabb következménye is lett az új szemlélet
térhódításának: visszacsempészte a játékba a taktikai érzék fontosságát. Amíg a klasszikus irányzat
uralkodott, addig a stratégiai szempontok szinte

mindent meghatároztak, a versenyek egyre fogyatkozó számú nézőinek az lehetett az érzése, hogy a
játékosok illedelmes diákok gyanánt vizsgáznak a
bemagolt leckék felmondásával, és a kombinációk,
trükközések, heves csaták rendre elmaradnak. A hipermodern szemlélet szó szerint és képletesen teret
adott az izgalmasabb ütközeteknek – miközben a
stratégiai szempontokról sem feledkezett meg.
A szakirodalom három fő alakot említ a hipermodernek bemutatásakor: mindenekelőtt Aaron
Nimzowitschot, a lett származású dán sakkozót,
aki az irányzat legfőbb teoretikusa volt, a '10-es
években a cikkeivel, a '20-as évek közepén összefoglaló könyveivel kavarta fel az állóvizet, és indította
be a nagy sakkvitákat; Réti Richardot, a magyarul
alig beszélő, de a híres magyarok sikerlistáin ettől
még rendszeresen előforduló cseh mestert; és a fiatalon, 28 évesen elhunyt, de a sakktörténetben így
is maradandót alkotó Breyer Gyulát. Megérkeztünk
történetünk főszereplőjéhez.
Breyer egészen korán a sakk elkötelezett híve
lett, nyolcévesen már megemlítik a nevét a Pesti
Napló feladványfejtő rovatában, igaz, a helytelen
megfejtők között. 1910-ben, tizenhét évesen megnyeri a középiskolások bajnokságát, még nincs
húszéves, amikor a magyar bajnokságon is első
helyezést ér el, és a nemzetközi versenyeken is
egyre eredményesebben szerepel. Szellemi kiteljesedésének otthona a Budapesti Sakk-kör volt, itt
kapja meg az elméleti felkészültséghez szükséges
hátteret, itt próbálhatja ki értő közösségben az új
elképzeléseit, ide jár haza elbüszkélkedni a versenyeredményeivel. Az 1914-es mannheimi tornán
félidőben Aljechin mögött, de Tarrasch előtt áll az
élmezőnyben, amikor kitör a világháború: a versenyt berekesztik, a mezőny egy részét, az ellenséges országokhoz tartozókat letartóztatják. Breyer
ideális korban van ahhoz, hogy behívják katonának, de miután tényleg pont olyan, amilyennek a
legtöbben elképzelik a sakkozókat, karcsiszemüveges, nyiszlett, göthös, tornából felmentett, beteges
kinézetű, ezért eltekintenek harctéri közreműködésétől. A háború ideje alatt értelemszerűen jóval
kevesebb lehetősége van versenyezni, annál többet
tud foglalkozni az elmélettel. Új variációkat dolgozott ki a szicíliai megnyitásban, a királycselben és a
spanyol megnyitásban. Főleg az utóbbi lett sikeres

Aaron Nimzowitsch. forrás: chesshistory.com

Réti Richard. forrás: thecharnelhouse.org

Breyer Gyula. forrás: pbs.twimg.com

133
Játssz!

bekapcsolódott Abonyi István, a világ egyik legjobb villámsakk játékosa és Breyer Gyula is, akinek annyira megtetszett a házivari, hogy rögtön
kipróbálta élesben, a gyanútlan Johannes Esser
holland bajnok ellen.
Johannes Esser – Breyer Gyula
Budapest, 1916
Budapest csel (A52)

a teljes mezőny.
forrás: www.kingpinchess.net

vagy legalábbis híres: a hatvanas években a szovjet
sakkiskolákban leporolták és sikeresen alkalmazták, a világbajnok Szpasszkij kedvenc megnyitása
lett. Kaszparov sakktörténeti munkájában (amelynek szerényen a Nagy elődeim címet adta) ennek
megfelelően kitér Breyer munkásságára, dicséri
máig érvényes meglátásait, különösen a „bátor
meghátrálást”, azaz a spanyol megnyitás Breyerverziójának kulcslépését, amikor a huszár visszaugrik kiinduló helyére. Az új megnyitásokon túl
Breyer rákap az írásra, 1917-től sorra jelenteti meg a
cikkeit a Magyar Sakkvilágban, és ezekben erősen

134
Játssz!

érvel a Tarrasch-iskola nézeteivel szemben. A háború után még egyszer megcsillogtatja versenyzői
képességeit, 1920-ban egészen erős mezőnyben
győz Berlinben. Kevesen gondolták, hogy ez lesz a
hattyúdala: a következő évben Pozsonyban szívrohamban elhalálozott.
De ugorjunk vissza 1916-ba! Nem tudjuk pontosan, hogy történt, de a Budapesti Sakk-körben
egy nap Bárász Zsigmond azzal állt elő, hogy ő
bizony alaposabban megnézte Maróczy egy régebbi partiját, és a megnyitást annyira érdekesnek
találta, hogy külön kielemezte. A gondolkodásba

1. d4 Hf6 2. c4 e5 3. dxe5 Hg4 4. Vd4 h5 5. Hf3
Hc6 6. Vd5 Fb4+ 7. Hc3 Ve7 8. Ff4 b6 (Ahhoz képest,
hogy Breyer készült ezzel a megnyitással, Esser pedig csak
az asztalnál próbálta megtalálni a helyes folytatást, sötét
utolsó lépése – bármennyire illik a stratégiába – hibásnak
mondható. Hiába fejleszti a nagyátlóra a futót, ha közben
szétkergetik a tisztjeit, és a centrumban döntő fölényre
tesz szert világos. Persze az előző mondat szinte az összes
hipermodern parti megnyitásának értékelésénél előfordulhatna...) 9. h3 Hh6 10. Bc1 Fb7 11. a3 Fxc3+ 12. Bxc3
O-O-O 13. e3 (Világos egy jól irányzott 13. c5-tel kön�nyedén szétcsaphatta volna sötét sáncát.) 13. ... Bdg8 14.
Fg5 f6 15. exf6 gxf6 16. Fxh6 (A támadásban és védekezésben egyaránt hasznos futót lecserélni a parkolópályára
szorított huszárra nem tűnik célszerűnek. Ráadásul 16.
Fh4 megakadályozhatta volna sötét nagyátlóra kihegyezett
terveit.) 16. ...He5 17. Vd4 Hxf3+ 18. gxf3 Fxf3 19. Bh2
Bxh6 20. Vf4 Ve4 21. Vxe4 Fxe4 22. Ke2 Bg1 23. c5 (És
tényleg a c5 lépés dönti el a játszma sorsát, csak nem úgy,
ahogy tíz lépéssel ezelőtt tette volna. Mint egy első világháborús kórházban, jönnek sorban a kötések.)

23. ... Fb7 24. cxb6 axb6 25. Bd3 Fa6 26. Fg2 Bb1 27.
Fe4 Bxb2+ 28. Kf3 f5 29. Fxf5 Bf6 30. Bxd7 Bxf5+ 31.
Ke4 Bfxf2
0–1
A sakkban az is jó, hogy a leghangzatosabb elméletek és meggyőző érvelések után eljön az igazság pillanata: szemtől szembe, a táblánál lehet és
kell igazolni a nagy elgondolások igazságát. És
az a helyzet, hogy a hipermodern forradalom
korlátozott érvényessége hamar megmutatkozott abban, hogy sem az irányzat meghatározó
figurái, sem a lelkes követői nem nagyon tudták
megszorítani a korszak két bajnokát, Laskert és
Capablancát. Ahhoz Aljechinnek kellett jönni, hogy átalakítva és személyre szabva ugyan,
de érvényesítse a hipermodernek szemléletét a
legmagasabb szinten is. De a húszas évek elején
Aljechin még ott tart, hogy kipróbáljon mindenféle stílust, belekóstoljon minden megnyitásba,
hátha talál bennük valami érdekeset. A legtöbb
ilyen találkozás egy új megnyitással azzal végződött, hogy elneveztek Aljechinről is egy verziót.
Így járt a budapesti csel is.
Alekszandr Aljechin – Max Euwe
Amsterdam, 1921
Budapest csel (A52)
1. d4 Hf6 2. c4 e5 3. dxe5 Hg4 4. e4 (Ezen a barátságos, tét nélküli meccsen próbálta ki Aljechin a
Budapest csel később róla elnevezett változatát. Sárkány
ellen sárkányfű: a centrumot szétromboló, taktikai harcmodorra számító sötét ellen a centrumot kiürítő taktikai
csapdák felállításával válaszol világos. Más verziókban az f gyalogra mint a hímes tojásra vigyáz világos,
Aljechinnél ez másodlagos.) 4. ... h5 5. Hh3 Hc6 6.
Hc3 Fc5 7. Hd5 Hcxe5 8. b4 Fe7 9. Fb2 c6 10. Hxe7
Vxe7 11. c5 a5 12. Vd4 axb4 (Euwe túlságosan beleszeretett a támadás lendületébe, pedig itt lett volna az
ideje védekezni. 12. ... f6 13. f3 Hh6 után ugyan sötét
tisztjei és gyalogjai is botrányosan szétszórodtak volna,
de legalább a mennyiségük stimmelne.) 13. f3 Vh4+ 14.
Kd1 d5 15. exd5 Fe6 16. fxg4 Fxg4+ 17. Fe2 O-O-O
18. d6 Bhe8 19. Fxg4+ Hxg4
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Világos: Havasi K., Négyesy Gy. dr.,
Steiner L., Sterk K.
Sötét:
Abonyi. I., Merényi L.,
Steiner E. és Vajda dr.
Budapest, 1926
Budapest csel (A52)
Az 1926. december 16-ai Ujság alapján

(Világos a tisztelőny ellenére gyanúsan áll, a király
magányos és védtelen bóklászása miatt reménykedhet
még sötét: hátha sikerül valamelyik kötést kihasználni.)
20. Kd2 Be5 21. Hf4 Vg5 22. h4 Vh6 23. Vxb4 Bxc5
24. Vxc5 Vxf4+ 25. Kc3 Hf2 26. Bhe1 Bxd6 27. Be8+
Kd7 28. Bae1 Bd3+ 29. Kc2 Va4+ 30. Kb1 Bd1+ 31. Fc1
(Nincs több sakk, vége.)
1-0
Abonyi István vezérletével a Budapesti Sakk-kör
annyira magáénak érezte a megnyitás sorsát, hogy
rendszeresen szerveztek tematikus versenyeket,
ahol minden parti budapesti csellel indult, tanácskozási játszmákat, amelyek az egyesület valamen�nyi tagjának tudását felhasználva igyekeztek naprakészek lenni a különböző versenyeken született
variációkból. 1926 karácsonyát például szintén egy
tanácskozási partival ünnepelték. Abonyi részletes
értékelését olvasva bepillanthatunk abba, hogyan
fejlődött, változott az idők folyamán a megnyitás.
És azt is be kell látnunk, hogy miért lett a budapesti
csel a hipermodern megnyitások kánonján kívülre
került apokrif: ugyan sikerült azt a célt elérni, hogy
már egészen az elejétől izgalmas harc alakuljon ki,
a centrum kiürítését célzó manővereknek sincs híján a védelem, de a stratégiai megalapozottságot
bizony nehezen találjuk.
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1. d4 Hf6 2. c4 e5 3. dxe5 Hg4. 4. e4 (Visszatérés
a világos részére legcélszerűbbnek tartott játékvezetéshez. Aljechin dr. az ez év nyarán Budapesten csaknem
ugyanazon ellenfelekkel szemben tartott tanácskozási
mérkőzésen a 4. Hf3-as játékmódot próbálta a 4. ... Fc5
5. e3 Hc6-os fejlődést követő Hb1-c3-a4-es manőverrel, mely világos részére valóban biztosít tartós jó játékot, anélkül azonban, hogy valami konkrétum sötét
terhére kimutatható volna.) 4. ... Hxe5. (A megnyitás
hőskorában gyakran kísérleteztek h5-tel, mígnem a modern versenytechnika (Bogoljubov) rámutatott a Hh3
után sötétet a g5 pont gyengeségével fenyegető hátrányra.) 5. f4 Hc6 (Szinte teljesen kiszorította Hg6-ot,
mely után a sötét huszár elhelyezkedése problematikussá lesz.) 6. a3 (Pillanatnyilag akadályozza a budapesti
védelemben különösen jó mutatkozó Fc5 elhelyezkedést,
mely most nem volna előnyös b4 miatt. Erre nem jó
Fd4 Ba2 miatt, sem pedig Fxg1, Bxg1 a világos tábornak esetleg gyalogáldozattal is fokozható rendkívüli fejlettsége miatt.) 6. ... a5 7. Hc3 (A c5 pontnak tiszttel
való megszállását sem Fe3, sem Vd5 nem akadályozhatta tartósan a Ha6 és esetleg b6 előkészítő lépések
lehetősége miatt.) 7. ... Fc5, 8. Vh5 (Ennek a változatnak új üdvöskéje, melyre már hasonló állásban Rosselli
márki utal.) 8. ... d6 (A vezérnek az ellenséges mezőkön
való ily korai jelentkezését elméleti hibának s közvetve a játszmavesztés okának tartjuk. Jobbnak látszik a
fejlődési mód Fd3-mal, s később a hosszú sáncolásra
törekedni.) 9. Fd3 Hd7 (Hosszas vita után a Vajda dr.
által ajánlott lépésnél, Hd4-gyel szemben, mely az ő
kecskeméti értékes Gilg mester elleni játszmájában sikerrel következett, jobbnak láttuk, előbb a szellős sötét
királyszárny biztosítását, mivel a fontos d4 pont birtokát amúgy sem lehet sötéttől elvitatni.) 10. Hf3 Hf6,
11. Vh4 0—0, 12. h3 (A világos táborban nyilván felülkerekedett az óvalos irányzat, védekezik Hg4 ellen,
melynek több volna a füstje, mint a lángja. Vezércsere
és Bf1 következnék.) 12. ... Hd4, 13. Hxd4 Fxd4, 14.

He2 Fc5, 15. Fd2 (A békés fejlődés ideje elmúlt, a Vajda
dr. ajánlotta finom válasz egyszerre feltárja a világos
állás gyöngeségét.) 15. ... b5! 16. Fc3 (Nem volt jobb
cxb5 sem, mivel Fb7, Hc3 – vagy g3 –, Be8 stb. után
sötét lényegesen jobb állással nyeri vissza gyalogját.)
16. ... bxc4, 17. Fc2 Fb7 (Az e4 gyalog most már-már
hátrány nélkül nem tartható, e5-re Hxe4, Hg3-ra pedig
nem a tetszetős Ff2+ (Kf1!), hanem egyszerűen Hxe4
következett volna. Világos tehát a cserében keres némi
enyhülést.) 18. Fxf6 Vxf6 19. Vxf6 gxf6 20. 0-0-0 Bc8,
21. Hc3 Fe3+ 22. Kb1 Fxf4 23. Bd4 Fa6, 24. Bd5 c5,
25. Bf5 Fe5, 26. Hd5 (Világos ellenjátéka már elkésett.)
26. ... Bb8, 27. Hf6+ Kg7, 28. Bf1 Bxb2+ 29. Kc1 c3,
30. Bg5! Kh8 (Kh6-ra 31. h4 az egyedül lehetséges Fe2
védelem ellenére is az előrehaladott órában nem kívánatos komplikációkat jelentett.) 31. Bf5 (Rezignáció.
Világos is látja, hogy a reményekkel teljes Bh5 után h6!
(Steiner E. ajánlotta) következik, és világos támadásával mit sem kezdhet. Például Bxh6+, Kg7, Bh7+, Kg6, s
most közvetve mindkét világos bástya és a huszár lóg.
Most sötét lélegzethez jut, mely a világos állást — elfújja.) 31. ... Ba2, 32. Fb3 Bxa3. (Világos feladta. Kc2re c4, Fc2, Ba1 stb., egyébként Fd3 matt fenyeget.)
Ahogy véget értek a húszas évek, úgy ment ki
a divatból a budapesti csel. Az lett a veszte, ami
az előnye is: túlságosan éles partikat eredményez.
A második világháborút követő időben a sakk
sportjellege egyre erősödött, és ez együtt járt azzal, hogy eredménycentrikus, azaz vereségelkerülő játékmód kezdett dominálni. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy a budapesti csellel kezdődő
partik sokkal ritkábban érnek véget döntetlennel,
mint más megnyitások esetén. Évtizedekre kiesett
a nagymesterek megnyitási repertoárjából. Ebből
adódóan a legtöbb sakktankönyv is csak kis színesként, történelmi érdekességként foglalkozik
a budapesti csellel, ha egyáltalán említi. Így aztán külön ünnep, ha mégis előkerül a budapesti
csel a legmagasabb szinten. Újságok címlapjára
került Rapport Richárd, amikor 2014-ben Borisz
Gelfandot lepte meg Budapesttel. TOP10-es játékosok közötti partiban utoljára tíz évvel ezelőtt
bukkant fel ez a cseljáték. Igaz, Mamedjarov fiatalon többször is ehhez a titkos fegyverhez nyúlt, de
Kramnyik így is láthatóan asztalnál kereste a megoldásokat, nem volt betárazva az emlékezetébe.

Vlagyimir Kramnyik – Sahrijar Mamedjarov
(rapid)
Nice, 2008
Budapest csel (A52)
1. d4 Hf6 2. c4 e5 3. dxe5 Hg4 4. Hc3 Hc6 5. e3
Hgxe5 6. a3 a5 7. f4 Hg6 8. Fd3 Fc5 9. Vh5 d6 10. Hf3 a4
11. Fd2 O-O 12. He4 Ve8 13. O-O-O f5 14. Hxc5 dxc5 15.
Kb1 Hge7 16. Vh4 h6 17. Fc3 Fe6 18. Bhg1 Bd8 19. Ka1

19. ... Bxd3 20. Bxd3 Fxc4 21. Fxg7 Kxg7 (A partinak
ez a része tisztelgés volt a szovjet sakkiskola nagyjai előtt.
Előbb Mamedjarov áldozott minőséget Tigran Petroszjan
módjára, aztán Kramnyik találta meg magában az ott szun�nyadó Talt, és beáldozta a futóját csak úgy, a látvány kedvéért. Igen, tényleg szebb lett tőle a játszma, és igen, tényleg
emiatt kapott ki világos.) 22. g4 Hg6 23. gxf5 Bxf5 24. Bc3
Ff7 25. Vf2 Ve6 26. b3 axb3 27. Hh4 Bh5 28. Kb2 Vf6 29.
Hxg6 Fxg6 30. e4 c4 31. Vd2 Vd4 32. Vxd4+ Hxd4 33.
Bcg3 Bxh2+ (Sötét – nagyon helyesen – nem a tisztelőny
megvédésével törődött, hanem a végjátékra fordulva a gyalogjait hozta helyzetbe.) 34. Kb1 Kf7 35. Bxg6 c3 36. Bg7+
Ke8 37. B7g2 Bxg2 38. Bxg2 Hf3 39. Kc1 Hd2
0-1 (Világos feladta, mert 40. Bxd2 cxd2+ után a h túl
messze van.)
Összességében az mondható el a budapesti cselről, hogy sötét leginkább úgy nyúl ehhez a megnyitáshoz, ahogyan a teniszezők az alulról szerváláshoz: pár évente meg lehet vele próbálkozni, a
meglepetés garantált, és általában sikerre vezet.
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138
kiaduzik, megadjuk a treff impasszt, és reménykedünk, hogy 3–3 lesz a szín elosztása. Hogyan tudunk védekezni a rossz treff elosztás ellen?
Ha 4–2 a treff szín elosztása, még lehet, hogy
szingli vagy dubló a dáma, esetleg, akinek hosszú
treffje van, annál három adu van.
Le kell hívni az adu ászt, majd a treff ászt.
A pikk bubival asztalra kell menni (kiderül, hogy
Keletnél három adu volt), és kis treffet kell hívni.
A tízessel meg kell adni az impasszt, és lehívni a
királyt. Ha nem 3–3 a treff szín elosztása, még van
egy adunk az asztalon, amivel az utolsó treffünket
el tudjuk lopni. Mivel Keletnél volt a hosszú adu és
a hosszú treff is, az ellenfél nem tudta megakadályozni, hogy tízet üssünk.
Ha Nyugatnál lett volna három adu, akkor a
harmadik treffet el tudta volna lopni. Ezzel megbuktuk volna a felvételt, de nem vesztettünk volna
ütést, mert ugyanúgy el tudtuk volna lopni negyedik treffünket. A kedvezőtlen treff- és aduelosztás
esetén nem tudtuk volna teljesíteni a felvételt.
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H a j l i k G á b o r : B r i d z s n a p t á r 2 018

Itt az új év. Ilyenkor érdemes visszagondolni
az elmúlt évre, hogyan bridzseztünk. A Bridzsbarátok Klubja az utóbbi években rendszeresen
megjelentette bridzsnaptárját. Sajátossága a
naptárnak, hogy az előző évben játszott leosztásokat mutat be. Érdemes év közben feljegyezni
az érdekesebb partikat. Levonni a tanulságokat,
átgondolni, hogyan tudtunk volna jobb megoldásokat találni.
Ebben a számban a 2018-as Bridzsnaptárból válogattunk. A régebbi naptárak érdekesebb leosztásait megnézhetik a bridzs-barat.hu honlapon.
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Nyugat a káró ász után lehívja a kőr ász-királyt,
és harmadszor is kőrt hív. Ezt ellopjuk, és tervet kell
készítenünk.
Az adukkal nem lesz probléma, treffet nem
adhatunk ki. A treff impassznak ülnie kell. Tehát
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illusztrációk: perlitzy géza

Mit kell licitálnia Délnek? Óriási lapja van, szlemet kell mondani, de melyiket? Ami szinte biztos,
hogy Északnál lesz a hatodik káró ász, és lesz legalább még egy figurája.
Páros versenyen a nemes színek jól fizetnek.
2 pikkel kényszeríteni tudja partnerét, és megtudja,
hogy van-e három pikkje (négyes nemes mellékszínnel nem szoktak gyenge kettes káróval indulni). De biztos, hogy benne lesz a szlem? Ha az ellenfélnél negyedik pikk bubi van, a hatodik káróra
el tud dobni egy kőrt, de lehet, hogy kiad egy adut
és egy kőrt.
Mi a helyzet a káró szlemmel? Lesz hat adu ütése, három pikk és egy kőr. Ez tíz ütés. Attól függően, hogy milyen az induló elosztása, lophat egy-három treffet, vagy magasodhat a pikk szín, amire
eldobható az induló összes kőrje.
Amit tud Dél, hogy az indulónak nem lehet négyes nemese. Ha az indulónak van három treffje,
akkor biztos a tizenhárom ütés.
Nézzük, hány ütésük lesz, attól függően, hogy
milyen Észak elosztása:
1-3-6-3 és
1-2-6-4 Három treff lopás.
2-3-6-2 Két treff lopás, plusz magasodhat a pikk
(4–2 elosztás esetén).
3-2-6-2 Két treff lopás, és magasodik a pikk még
4–1 elosztás esetén is.
3-3-6-1 Egy treff lopás, és húzhat a pikk, amire
eldobható két kőr az indulótól.
Mindezek mellett az indulónak lehet kőr királya, esetleg kőr dáma-bubija, és ülhet az impassz.
Tehát a jó licit azonnal 7 káró.

139
Játssz!

KDB852

T

B

972

KDT52

B753

T8

K43

AB83

96

B642

AB97

É

A943
85

Ny

K7

K

AKDT3

Licit:

T6

83

ADT

B3

A96543

AD9862

75

DT7

Játssz!

A7

DT4

B

D42

A85

DT54

É

AKD87643

Ny

D76

2

KB643

9864

AK92

DB2

T75

KT9765

B842

K93

K3

D

1

2

3

p

5

vége

4

p

Licit:

Ny
p

É
p

K
4

D
p

vége

Mik a kilátásaink a kőr hatos indulás után?
Ütünk hat vagy hét adut és három ászt. A hiányzó
ütést (ha ki kell adni egy adut) megszerezzük, ha
sikerül eltalálni, hogy szökik-e a treff dáma, vagy
a bubi elleni impasszt kell megadni. Még egy esélyünk van az ütésszerzésre, ha megadjuk a káró
impasszt, de ez veszélyes a szingli bubival.
Az asztalról kis kőrt teszünk, és Észak tízesét
megütjük az ásszal. Lehívjuk a pikk ászt, amibe
Észak a tízest teszi. Lehet, hogy kedvezőtlen az aduelosztás, ki kell adnunk egy adut? Ne folytassuk az
aduzást, talán mindkét kőr figura Északnál van. Ha
ő üt, és nem tud adut hívni, kénytelen valamelyik
minor színben ütést adni, vagy dob-lopot hívni.
A harmadik ütésben kőrt hívunk. Szerencsénk
van, Észak üti a bubit, és treff hívása után nem kell
találgatnunk treffben. Kicsit teszünk, Dél beüt a
királlyal, és treffel folytatja. Ütünk az ásszal, majd
kiaduzunk és terítünk. Ütünk tízet.
Készülve a kedvezőtlen aduelosztásra, a harmadik ütésben sikerül az ellenfelet végállásba hozni.
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A kizárás után nehéz volt kimaradni a gémből.
A 3 szan szerencsésebb felvétel lenne, mivel Délnél
szingli a pikk, Észak nem jutna hozzá pikk ütéseihez, mert Délen van a káró beütés.
A pikk hetes indulást meg kell ütni, két menetet aduzni, majd megpróbálni a vesztőket eldobni
treffre. Pikk ász, adu király, adu ász, majd a treffek
felülről. Nincs szerencsénk, a treffre csak egy pikk
vesztőt tudunk eldobni, mivel 4–2 a szín elosztása. Lehet, hogy ki kell adni egy adut és két kőrt?
Várjunk! Észak nem lopta el a harmadik treffet, az
adu dáma valószínűleg Délnél van. Ha treffel folytatjuk, azt Dél fogja ütni (eldobunk egy kőrt). Le tud
hívni egy adut, de utána kénytelen kőrt hívni, bele
az ász-dáma villába.
Amikor látjuk, hogy Délen negyedik treff bubi
van, a vesztőre vesztő alkalmazásával végállásba
hozzuk, és biztosan teljesítjük a felvételt.
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Előbb a kőr színt próbáljuk ki. A kőr királyba
nem esik a dáma. Egy kicsit tudjuk növelni esélyeinket, ha feltételezzük, hogy a kőr dáma és a negyedik treff is Nyugatnál van.
Le kell hívni az összes kárónkat, felülről hívjuk
az adukat. Négy lap marad a kezünkben, két kőr
és két treff. Az asztalon a négy treffet hagyjuk. Mit
tart Nyugat? Öt lapot kellene tartania, négy treffet
és a kőr dámát. Ha a kőr dámát dobja el, magas lesz
a két kőr a kezünkben. Ha egy trefftől válik meg,
lehívjuk a treff királyt, majd impasszt adunk a bubival. A treff ászba beesik utolsó treffje, a treff kilences magas lesz.
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Kelet a pikk ásszal indul, majd a kőr nyolcassal
folytatja. Mi a tervünk?
Kiadtunk már egy pikket, többet nem adhatunk
ki. Kelet nem valószínű, hogy elhívott a kőr dáma
mellől, tehát beütünk a kőr ásszal. Kell ütnünk hat
adut, kettő vagy három kőrt és négy treffet.
Az első feladat, hogy ne adjunk ki adut. Mivel
Keletnél sok pikk van, nem valószínű, hogy nála
lenne a harmadik adu dáma. Az adu királlyal kezdjük. Ahogy sejtettük, Kelet kimutat, pikket dob. Kis
aduval folytatjuk a bubihoz. A káró ásszal elves�szük Nyugat utolsó aduját.
Most elemezhetjük, hogyan tudunk négy
treffet ütni. A dáma elleni impassznak sikerülnie
kell, de az is kell a négy ütéshez, hogy elessen a
dáma és a tízes is, hogy felmagasodjon az asztali kilences. Ebben az esetben Keletnél negyedik
treffnek kellene lenni.
De mi a helyzet a kőr színnel? Ha szerencsénk
van, eleshet a dubló dáma, és akkor ütni tudnánk még két kőrt, nem lenne szükségünk a treff
impasszra.
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Aquincum
Aranyhegy

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 Saly Noémit kértük fel.

földrajzi hely

Dél-Franciaország

Víz

Az Iguaçu vízesés

Évszak

Tavasz

étterem

Szeged, Halászcsárda (Sótartó)

ÉTEL

Thai rákleves

Ital

Tadarka

szín

Terrakotta

növény

Bazsalikom

állat

Puli

Színész / színésznő

Robert Redford / Lázár Kati

Intézmény

Országos Széchényi Könyvtár

Film / filmrendező

Menzel: Sörgyári capriccio

Író-költő / könyv

Ottlik Géza: Iskola a határon

Sport/ sportoló

Vízilabda / Kásás Tamás

Képzőművész / műalkotás

Dürer / Nagy fűcsomó

Zenész / zenemű

Mozart / Fuvola-hárfaverseny

Tudós / tudomány

Csányi Vilmos / etológia

Piac

Fehérvári úti

Kávézó

Centrál

Filmsorozat

Tüskevár

Idézet

„… elegendő, ha egy angyal közbelép, és máris minden megváltozik, így hát
nem csoda, ha nem lehet bebizonyítani: ez meg ez ebből és ebből következik.
De próbálkozni azért mindig kell vele, s ezt teszem most is.”
(Umberto Eco: A rózsa neve, Barna Imre fordítása)

Szólás / közmondás

Vigyorog, mint vetőkártyában a hirtelen öröm.

Belső-Óbuda
Békásmegyer
Békásmegyer-Ófalu
Csillaghegy
Csúcshegy
Filatorigát
Hármashatárhegy
Kaszásdűlő
Mátyáshegy
Mocsárosdűlő
Óbudai-sziget
Remetehegy
Rómaifürdő
Római-part
Solymárvölgy
Táborhegy
Testvérhegy
Törökkő
Újlak
Ürömhegy
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