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Szeress!

MI A KÖZÖS KERESZTMETSZETE A VATTACUKORNAK ÉS A TOJÁSOS NOKEDLINEK? A MAGYARSÁGNAK ÉS A HOMOSZEXUALITÁSNAK? EGY 
OROSZ HERCEGNŐNEK ÉS EGY ÖRMÉNY SZABADSÁGHARCOSNAK? ELVILEG NEM „LEHETNE” SEMMI, GYAKORLATILAG EGY KIMONDHATATLAN 
NEVŰ GASZTROFORRADALMÁR, AKI BELVÁROSI ÉTTERMEIVEL A MAGYAR IDENTITÁST ERŐSÍTI ÉS NEMZETI ÉRTÉKET TEREMT ELSŐSORBAN 

A MAGYAROK SZÓRAKOZTATÁSA VÉGETT. EGY IDEÁLIS VILÁGBAN HLATKY-SCHLICHTER HUBERT MINTAÁLLAMPOLGÁR LENNE, A MODERNNEK 
GONDOLT 21. SZÁZADBAN ITTHON EZ MÉGIS CSAK FELTÉTELES MÓDBAN MŰKÖDIK.

WHAT IS THE CROSS-SECTION OF COTTON CANDY AND TOJÁSOS NOKEDLI? HUNGARIANNESS AND HOMOSEXUALITY? A RUSSIAN PRINCESS 
AND AN ARMENIAN FREEDOM FIGHTER? IN THEORY, IT “COULD” BE NOTHING, BUT IN PRACTICE, IT IS A GASTRO-REVOLUTIONARY 

WITH AN UNPRONOUNCEABLE NAME, WHO NOT ONLY STRENGTHENS HUNGARIAN IDENTITY WITH HIS DOWNTOWN RESTAURANTS, 
BUT ALSO CREATES NATIONAL VALUES PRIMARILY FOR THE ENTERTAINMENT OF HUNGARIANS. IN AN IDEAL WORLD, HUBERT 

HLATKY-SCHLICHTER WOULD BE A MODEL CITIZEN, YET IN THE ALLEGEDLY MODERN 21ST CENTURY, IN HUNGARY, THIS STATEMENT 
CAN ONLY WORK IN THE CONDITIONAL.

lOve!lOve!
just

 Let’s start by talking a little bit about what’s the story be-
hind your surnames, neither of which is too simple!
 I don’t usually talk about this because the family tree is 
pretty intricate, and even I don’t know all the branches. Once 
we reopen Babel, I’ll dig more into it. What I know so far is 
that, on the one hand, my surname Schlichter is a very old no-
ble family name from the time of Franz Ferdinand. My great-
great grandfather was a famous master builder, at that time 
the family owned estates in Győr and Ajka, and who knows 
where else. My great-great grandmother from my mother’s 
side was a Russian princess, the tsar’s cousin, and my great-
great grandfather was the Minister of Postal Services and 

 Kezdésnek beszélgessünk egy kicsit arról, mi rejlik a veze-
tékneveid mögött, egyik sem túl egyszerű!
 Erről nem nagyon szoktam beszélni, mert elég szövevényes  
a családfa, és még én sem tudom minden bugyrát. Amikor majd 
újranyitjuk a Babelt, jobban bele fogom ásni magam. Amit eddig 
tudok, hogy egyrészről a Schlichter vezetéknevem egy nagyon 
régi nemesi családnév még Ferenc Ferdinánd korából. Ükapám 
híres építőmester volt, akkoriban Győrben és Ajkán volt a csa-
ládnak birtoka, meg ki tudja még, hol. Anyai ágról az ükanyám 
egy orosz hercegnő volt, a cár unokatestvére, az ükapám pedig 
Oroszország posta- és közlekedésügyi minisztere. Arisztokraták 
voltak. Lányuk, a dédanyám beleszeretett egy örmény szabadság- 
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harcosba, aki eltűnt a háború alatt – egy örmény író könyvé-
ből derült ki utólag, hogy úgy ismerkedett meg a dédanyám-
mal, hogy elment a cárhoz segítséget és katonát kérni a török 
megszállás alatt. Az ő szerelemgyermekük volt a nagyapám, akit  
a háború alatt a herceg nagymamája mentett meg, így tudott 
eljutni Magyarországig, ahol viszont a kommunistagyűlölet mi-
att nem mondhatta el, hogy ki ő, mert megölték volna. De van 
sváb vonal is, a nagymamám Szalféter volt, azt hiszem 1200-ig 
vezethető vissza az a név. Persze a 21. századra már a feje tetejére 
állt minden.

 Regénybe illő, multikulturális családtörténetnek hangzik. 
Ebben a tudatban nehéz meghatározni a nemzeti identitást?
 Nem, ez nekem egyértelműen a magyarság, semmi más. Ez  
a hazám. Nagyon szeretek utazni és nagyon nyitott vagyok a vi-
lágra, de száz százalékig magyarnak vallom magamat. Itt szület-
tem én is, a szüleim is, és ezek a vonalak több generáción keresz-
tül értek ide. Ha otthon, akkor Budapest, és egyébként nekem  
a régi Magyarország térképe az, ami a magyar kulturális övezet.
 Éppen ezért van a KIOSK is átszőve és átitatva teljes ma-
gyarságtudattal, csak egy szofisztikáltabb köntösbe bújtatva, 
akárcsak a Babel, ami a teljes Kárpát-medence gasztronómiai 
értelmezését viszi a missziójaként. Ez utóbbinál egy külföldi, két 
Michelin-csillagos séf segíti az újranyitást, mert kifejezetten vi-
lágszínvonalban gondolkozom.

 És ez nem fog a magyarság rovására menni?
 Nem, mert a gasztronómia is egy tudás, ami nem nemzeti 
tudás, ahogyan nekem sem csak a Gundel-palacsintát kell tud-
nom jól elkészíteni. És az is nagyon fontos, hogy Daniel Berlin 
mellett lesz egy magyar head-chef is, de az egész mindig egy csa-
patmunka: megnézzük, hol tart a világ, milyen helyek vannak, 
hogy aztán önmagunkra reflektálva fordítsuk le azt, hogy mi kik 
vagyunk, és mit merünk megcsinálni.

 „A koronavírus még hangsúlyosabbá tette a saját kulturá-
lis identitásunk felmutatását és elmélyítését” – nyilatkoztad 
tavaly. Azért, mert a turisták elmaradásával voltak olyan pe-
riódusok, amikor tényleg csak mi voltunk, vagy ez egy örökér-
vényű szabály a vendéglátásban?
 Én a 2008-as gazdasági válság idején nyitottam a Babelt  
a Váci utcában. Borzasztó nehézségeket éltem meg a csődhelyzet 
miatt, és bár úgy nyitottam meg, hogy a nemzetközi és a vege-
táriánus mellett volt hazai konyha is, fontos volt rájönni, hogy 
a saját identitásunk a legfontosabb – a nemzetközit végül el 
is hagytam. A koronavírus alatt pedig aztán tényleg nem volt 
mese: rá kellett jönnünk, hogy a magyarok a fő célközönség, és 
a nap végén, ha bezárnak minket, csak mi vagyunk egymásnak. 
Ezért is fontos, hogy ne egy elszegényedő társadalom legyünk, 
hanem fejlődjünk – egy csomó minden másban is.
 
 Vagyis elsősorban mindig is a magyar közönséget akartad 
szórakoztatni, nem pedig a turistákból élni?

Transport in Russia. They were aristocrats. Their daughter, 
my great-grandmother, fell in love with an Armenian free-
dom fighter who disappeared during the war – we later found 
out from a book by an Armenian writer that he had met my 
great-grandmother when he went to see the tsar to ask for 
help and soldiers during the Turkish occupation. The child 
born of their love was my grandfather, who was rescued by 
the prince’s grandmother during the war, and that is how he 
was able to get to Hungary, where, due to the hatred of com-
munists, he could not tell who he was because he would have 
been killed. But there is also a Swabian lineage, my grand-
mother was Szalféter, I think that name can be traced back 
to 1200. But by the 21st century, of course, everything had 
turned upside down.

 It sounds like a novel, a multicultural family story. Is it dif-
ficult to define a national identity with this knowledge?
 No, I am definitely Hungarian, nothing else. This is my 
country. I love to travel and I am very open to the world, but  
I consider myself to be one hundred percent Hungarian. I was 
born here, so were my parents and these threads came togeth-
er here through several generations. If you mean my home, it 
is Budapest and, by the way, I consider the map of old Hunga-
ry as the Hungarian cultural zone.
 That is also why KIOSK is infused and imbued with  
a Hungarian identity, only in a more sophisticated guise, just 
like Babel, whose mission is the gastronomic interpretation 
of the entire Carpathian Basin. For the latter, a foreign chef 
with two Michelin stars helps with the reopening, because  
I am thinking specifically of world-class standards.

 And won’t this be detrimental to its Hungarianness?
 No, because gastronomy is also a kind of skill, which is not 
a national skill, just as Gundel crêpes are not the only thing  
I need to be able to make well. And it is also very important 
that there will also be a Hungarian head chef next to Daniel 
Berlin, but the whole thing is always a team effort: we look at 
where the world is going, what places there are, so then by re-
flecting on ourselves, we can translate it into who we are and 
what we dare to do.

 “The coronavirus has made it even more important to 
exhibit and deepen our own cultural identity,” you said 
last year. Is it because, with the lack of tourists, there were pe-
riods when it really was just us, or is it a universal rule in the 
catering industry?
 I opened Babel on Váci Street during the 2008 economic 
crisis. I experienced terrible difficulties because of the bank-
ruptcy situation, and although when I opened it there was 
also Hungarian cuisine in addition to the international and 
vegetarian, it was important to realize that our own identity 
is the most important – I eventually abandoned international 
cuisine completely. And during the coronavirus it was really 

 Igen, de nagyon fontos, hogy ha idejön egy külföldi, aki tény-
leg a várost és a budapesti életérzést akarja megismerni, annak 
egy olyan hely kell, ahol magyarok vannak. Persze van az a kö-
zönség, aki a tipikus turistahelyekre megy, mindig is lesz ilyen, 
de az nem feltétlen a mi vendégkörünk. 

 Ha már itt vagyok, beszélgessünk egy kicsit a szervizdíj-mi-
zériáról, amit a hazai közönség sokszor nem ért. 
 A szervizdíj nagyon fontos, ez a felszolgálók bérének egy je-
lentős részét adja ki, amit ebből tudunk kifizetni. Nem egyenlő  
a jattal, arra is szükség van.

 A magyarok miért utálják ezt ennyire? 
 Nekem nincs ezzel olyan rossz tapasztalatom. A borravaló, 
amit itt hagynak a vendégek, az is mind a személyzetnek megy. 
Ez a bérük, de tudom, hogy ezt sokszor még ma sem értik az 
emberek. És erre nagyon jó példa a Covid, mert talán felérté-
kelődött annak a gondolata, hogy kiszolgálnak minket, és hogy 
ez nem természetes. Szóval a szervizdíj arra van, hogy a felszol-
gálóknak legyen fix bérük, és ha elégedett az ember, nyugodtan 
rádobhat még tíz százalékot, ezek nem olyan nagy dolgok a nap 
végén. Mi is ebből tudunk fejlődni és annál jobb szervizt adni.

 Miben rejlik a sikered kulcsa?
 Folyamatosan kell tanulni és fejlődni épp a tradicionális dol-
gok megtartása végett. Ha egy hely nem fejlődik, hanem megáll 
térben és időben, akkor az elesik. „Ha a lejtőn felfelé megállsz, 
akkor elkezdesz visszafelé csúszni, a többiek pedig elhaladnak 
melletted” – ezt mondogatta nekem a nagymamám gyerekko-
romban. Hiszek ebben. 
 Hiába mondják, hogy a sikerhez szerencse is kell, én nem ér-
tek ezzel egyet. Ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresek legyünk, 
nem elég a szerencse. Nekem az nagyon fontos, hogy értékte-
remtő is legyen az, amit csinálok, hogy ez valamit adjon a köz-
nek. A menü is így áll össze: bevált receptek a magyarok számá-
ra, a külföldieknek pedig olyanok, amikkel megmutatjuk a mi 
identitásunkat. 

 Ha étel lennél, mi lennél? 
 Hogy mi lennék? Hmm... Lehet, hogy tojásos nokedli. A Ba-
bel tojásos nokedlije, de még gondolkozom ezen a kérdésen.

 Az az abszolút kedvenc?
 Az egy nagy kedvenc. Nagyon krémes és finom. Egyébként 
gyerekkoromban nagyon édesszájú voltam, csak kakaót ittam. 
Ha akkor kérdezel, biztos, hogy kakaó lettem volna!

 Azt honnan érzed ennyire, mi fog bejönni a magyar közön-
ségnek?
 Nagyon fontos a világlátottság, a modernizáció és az, hogy 
folyamatosan megújuljunk. Elég sorra venni azokat a híres ala-
kokat a múltban, akik rengeteget hozzátettek a városképhez. Ott 
van például Széchenyi, elment külföldre és világot látott, miután 

a no-brainer: we had to realize that the Hungarians were the 
main target customers, and at the end of the day, if we are 
closed down, we will only have each other. That is also why it 
is important not to be an impoverishing society but to develop 
– in a bunch of other things as well.

 In other words, have you always wanted to entertain a Hun-
garian audience instead of making a living from the tourists?
 Yes, but it is very important that if a foreigner comes here, 
who really wants to know and get a feel of Budapest, they 
need a place where there are Hungarians. Of course, there is 
the customer that goes to typical tourist places, there always 
will be, but that is not necessarily our clientele. 

 Since we are on the topic, let’s talk a little bit about the 
service charge headache that Hungarians often don’t under-
stand.
 The service charge is very important, it provides a signifi-
cant portion of the waiters’ salary, which we can pay from this. 
It is different from tip, which is also needed.

 Why do Hungarians hate this so much?
 I don’t have such a bad experience with this. The tips left by 
the guests also all go to the staff. That’s their salary, but I know 
people often don’t understand that even today. And Covid is 
a very good example of this, because maybe the idea of being 
served and that it is not evident has been appreciated more. 
So the service charge is for the waiters to have a fixed salary, 
and if you’re satisfied, you can be sure to add another ten per-
cent, these aren’t such big things at the end of the day. We too 
can develop from this and provide an even better service.

 What is your key to success?
 You have to constantly learn and improve, especially to pre-
serve the traditional things. If a place does not develop but 
stops in space and time, it will fail. “If you stop on the way 
up the slope, you’ll start sliding backwards, and the others 
will pass you by,” my grandmother used to tell me when I was  
a child. I believe in this.
 Even though they say that success also requires luck, I do 
not agree with that. Luck is not enough to be successful in 
the long run. For me, it is very important to create value with 
what I do, to give something to the public. The menu is also 
put together like this: proven recipes for Hungarians and ones 
that show our identity for foreigners.

 If you were food, what would you be?
 What would I be? Hmm… Maybe tojásos nokedli (Hun-
garian dumplings with scrambled eggs). Babel’s tojásos nok-
edli. But I will have to think more about this question.

 Is that your absolute favorite?
 It’s a big favorite. Very creamy and delicious. Anyway, when 
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pedig hazajött, maradandót alkotott. Ha Magyarország ikonikus 
dolgairól beszélünk, mint a Lánchíd és hasonlók, akkor azért 
nézzük meg azt is, honnan másoltuk le, honnan érkezett az ins-
piráció. És ez nem baj, merni kell sokszínűnek lenni.

 Vendéglátósként és melegházasságban élő férfiként is sok 
helyen könnyebb lenne az élet, mint mondjuk Magyarorszá-
gon. Sosem gondolkoztál azon, hogy lelépj?
 Ha nem változik meg radikálisan a jelenlegi irány, érték-
rend és a kommunikáció, meg az, hogy gyakorlatilag terroris-
tának neveznek egy LMBTQ-csoporthoz tartozó embert, akkor 
nyilván nem fogunk itt maradni. A férjem agysebész, úgyhogy 
külföldön tízszerannyit keresne, meg tízszerannyi megbecsülést 
kapna, úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, nem gondol-
koztunk még ezen. Csak az van, hogy mi szeretünk itt élni. De 
szeretnénk gyereket is, azt viszont ebben az országban egyelőre 
nem tudjuk elképzelni sajnos. Nem akarjuk kitenni annak, hogy 
egy hazugságalapú társadalomban éljen, ahol olyan övön aluli 
és aljas dolgokat lehet mondani nyilvánosan, hogy LMBTQ-ak-
tivisták azért mennek az óvodákba, hogy „megtérítsék” a gye-
rekeket. Egy jóérzésű ember sem akarná, hogy a gyereke meleg 
legyen, itthon különösen nem, hiszen nehezített életút. Ezeket 
elég nehezen viselem én is, meg a párom is. 

 Ne haragudj, de muszáj kiragadnom a kontextusból azt  
a mondatot, hogy senki sem akarná, hogy a gyereke meleg le-
gyen. Ez azért nagyon szomorú egy meleg férfi szájából.
 Hát ez van, let’s face it. Nekem remélhetőleg lesz gyerekem, 
és én sem akarnám. Mert tudjuk, hogy ez az élet nehezített pá-
lya, és hogy mivel jár, mire elfogadod magad, mire megszereted 
magad és önazonos, teljes életet élhetsz. Nyilván ettől ugyanúgy 
szeretném, nem ez a kérdés, csak ebben az országban morálisan 
a szakadék szélén állunk. Külföldön nem érdekelne.

 Ezek szerint külföld mindenképp tervben van.
 Igen. Az üzletünk megmarad, én meg ingáznék. Mindenképp 
lesz egy második otthonunk, ahol biztonságérzetünk van a csa-
láddal együtt, és nem kell félnem attól, hogy egy szélsőjobboldali 
radikális barom hasba szúr a gyerekem előtt, mert látja valami 
csatornán, hogy én szivárványszülő vagyok. Mondhatjuk, hogy 
túlzok, de nézzünk körbe, hogyan vannak manipulálva a körü-
löttünk lévő emberek – ez simán benne van a pakliban! Én sze-
mély szerint nem féltem magam semmitől és senkitől, de nem jó 
érzés itt lenni. Még úgy sem, hogy totális patrióta vagyok, szere-
tem a hazámat, teszek is érte, de ugyanezt nem érzem visszafele 
jelenleg.

 Az elfogadással és a támogatással kapcsolatban...
 Tudom már, vattacukor a válaszom! Elmeséljem, hogy miért?

 Igen. (nevet)
 Nem szeretem, de a spirituális vezetőm azt mondta, hogy 
olyan vagyok.

I was a child, I had a very sweet tooth, I only drank cocoa.  
If you had asked me then, I would have been cocoa!

 How can you sense so much what the Hungarian audience 
will like?
 A knowledge of the world, modernization and continu-
ous renewal are very important. You only have to look at the 
famous figures of the past who have contributed a lot to the 
cityscape. There is Széchenyi, for example, he went abroad 
and saw the world, and after he came home, he created some-
thing lasting. If we talk about the iconic things in Hungary, 
the Chain Bridge and the like, we should also look at where 
we copied them from, where the inspiration came from. And 
that’s okay, you have to dare to be diverse.

 Life would be easier in many other places than in Hungary 
both as a restaurant owner and a man in a gay marriage. Have 
you ever considered leaving?
 Unless there’s a radical change in the current direction, 
values, and communication, not to mention the fact that  
a person belonging to the LGBTQ group is practically called 
a terrorist, we will obviously not stay here. My husband is  
a brain surgeon, so he would earn ten times more abroad and 
would get ten times more respect, so I would be lying if I said 
we haven’t thought about that yet. But the thing is that we 
like living here. But we also want to have children, and un-
fortunately we can’t imagine that in this country at the mo-
ment. We don’t want them to live in a society based on lies, 
where you can say such despicable and vile things publicly like  
LGBTQ activists go to kindergartens to “convert” children. 
No well-meaning person would want their child to be gay, es-
pecially not in Hungary, because it is a more difficult path. 
These are quite difficult to bear for both me and my partner.

 I’m sorry, but I have to take out of context the sentence that 
no one would want their child to be gay. This is very sad com-
ing from a gay man.
 Well, that’s the truth, let’s face it. Hopefully, I will have 
children and I wouldn’t want that either. Because we know 
that this life is a more difficult path and what it takes to  
accept yourself, to love yourself, to live a full life, true to your 
identity. Obviously, I would love him all the same, this is not  
a question, but morally we are on the precipice in this country. 
I wouldn’t care abroad.

 This means that going abroad is definitely on the agenda.
 Yes. Our business will remain, and I would commute. We 
will definitely have a second home, where we have a sense 
of security with the family, and I don’t have to be afraid that 
some far-right radical moron will stab me in my belly in front 
of my child because he saw on some channel that I am a rain-
bow parent. We can say that I am exaggerating, but let’s look 
around us and see how the people are being manipulated – it’s 

 Milyen értelemben?
 Azért, mert azt mondja, olyan a lelkem és a kisugárzásom, 
hogy mindenki szeretne lecsippenteni belőle egy kis cafatot, 
ezért az aurámat mindig vissza kell húznom kicsit, hogy ne tud-
janak teljesen szétcincálni. De ezt jó értelemben mondta, mert 
olyan típus vagyok, aki mindenkin segíteni akar, és sokan ki-
használják ezt. Úgyhogy, ha étel lennék, akkor vattacukor len-
nék. Nem az a kedvencem, de az lennék.

 Ez jó. De teljesen kiragadtál, hol is tartottunk... Szóval me-
sélj egy kicsit a gyerekkorodról, a családi hátteredről, mit kap-
tál, mit hoztál otthonról?
 A szüleim viszonylag korán elváltak, kicsit ilyen Rómeó és Jú-
lia család volt az anyám meg az apám családja. Finoman szólva 
nem voltak jóban, és amikor sétáltam egyik házból a másikba, 
átszellőztettem a fejemet, mert mindig óriási volt a feszültség. 
Szóval a klasszikus szülői támogatást nem kaptam meg, viszont 
a nagymamám ilyen szempontból nagyon sokat jelentett. Ő és 
a nagypapám szelleme. Vele voltam a legtöbbet, ő lett az egyik 
legjobb barátom. Nagyon sokat beszélgettünk egészen a haláláig, 
hatalmas tudást szívtam fel tőle, akár a szivacs. Ő egy vezető épí-
tész volt és egy baromi erős, okos, iszonyatosan művelt nő. Min-
dig arról beszélt, hogy rettenetesen hasonlítok a nagypapámra, és 
csak később jöttem rá, hogy azért mondogatta egyre gyakrabban, 
mert folyamatosan róla mesélt, hogy ő mit és hogyan csinált,  
és valószínűleg a genetika együtt erősödött a hallottakkal. 

 Neki mondtad el először azt is, hogy meleg vagy?
 Én viszonylag későn, húszéves koromban comingoutoltam, 
amikor lett egy élettársam. Leírtam egy levélben mindent az 
anyukám családjának, kinyomtattam egy nagyon szép perga-
menpapírra és megkértem a sógornőmet, hogy olvassa fel, mert 
tudtam, ő végig tudja majd olvasni sírás nélkül. Én nem voltam 
jelen. Amikor mentem hazafele, csörgött a telefon, először nem 
mertem felvenni. Aztán a tesóm, nővérem, bátyám, anyukám, 
mindenki a vonalban volt és elmondták, hogy annál jobban 
szeretnek és milyen jó, hogy elmondtam. A nagymamám is ott 
volt, de ő nem hívott fel egészen másnap estig. Borzasztó volt. 
Emlékszem, a kádban ültem egy hosszú nap után, és csörgött  
a telefon. Ő volt az, nagyon sírt. És amiatt sírt, hogy vajon hány-
szor bántott meg akaratlanul, amikor olyan dolgokat mondott 
a témában, amikkel a szívembe szúrhatott. Pedig neki is voltak 
anno meleg barátai, csak nagyon féltett, nehogy én is az legyek, 
nehogy „elvigyenek”. Mintha ez így működne. Senkit sem lehet 
elvinni sehova, ahova nem akar menni.

 Az apai ág nem így fogadta?
 Nem, 15 évig nem beszéltem velük. Mondhatni, hogy ki voltam 
tagadva. És bár az anyai oldalról rengeteget adott az elfogadás, 
apám részéről ez elég sokáig nem adatott meg. A halála előtt há-
rom évvel oldottuk fel ezt a gátat. Nagyon fontos pillanat volt. Az-
óta tudom, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem és tudom, hogy 
hova tartok. Kétségek nélkül vagyok tisztában az értékeimmel.

clearly in the cards! I personally am not afraid of anything or 
anyone, but it doesn’t feel good to be here. Even though I’m  
a total patriot, I love my country, I also work for it, but I don’t 
feel it’s being returned right now.

 Regarding acceptance and support…
 I know, my answer is cotton candy! Do you want me to tell 
you why?

 Yes. (laughs)
 I don’t like it, but my spiritual leader said I’m like that.

 In what sense?
 Because he says that everyone wants to pinch a little piece 
of my soul and vibes, so I always have to pull my aura back  
a little bit so they can’t completely rip me off. But he said that 
in a good way because I’m the type of person who wants to 
help everyone, and a lot of people take advantage of that. So, 
if I were food, I would be cotton candy. Not my favorite, but 
that’s what I would be.
 

My father didn’t accept me for quite some 
time. I had to wait until his death, until 
the day of his death actually. It was 
a very important moment. Since then, 
I know who I am.
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 Cool. But you totally made me lose where we were… So tell 
us a little bit about your childhood, your family background, 
what did you get, what did you bring from home?
 My parents divorced relatively early, my mother’s and my 
father’s families were a bit like in Romeo and Juliet. They  
weren’t on good terms, to put it mildly, and when I walked 
from one house to the other, I had to air my head because there 
was always a lot of tension. So, I didn’t get the classic paren-
tal support, but my grandmother meant a lot in that regard. 
She and the spirit of my grandfather. I was with her the most, 
she became one of my best friends. We talked a lot up until 
her death, I absorbed a huge amount of knowledge from her, 
like a sponge. She was a leading architect and a damn strong, 
smart, extremely educated woman. She always said how I re-
sembled my grandfather terribly, and it was only later that  
I realized she was saying it more and more often because she 
kept telling me about him, what he did and how he did it, and 
probably the genetics were amplified with what I heard.

 Was she the first person you told that you are gay?
 I came out relatively late when I was twenty and started 
living with someone. I wrote everything down in a letter to my 
mom’s family, printed it out on a very nice piece of parchment 
paper and asked my sister-in-law to read it, because I knew 
she would be able to do it without crying. I was not present. 
When I was on the way home, my phone rang, I didn’t dare to 
pick it up at first. Then my sister, my brother, my mom, every-
one was on the line, and they said they loved me even more 
and it’s great I told them. My grandmother was there too, but 
she didn’t call until the next night. It was awful. I remember 
sitting in the bathtub after a long day when the phone rang. 
It was her and she was crying hard. And she cried because 
she was wondering how many times she had hurt me involun-
tarily by saying things on the subject that must have stabbed 
me in the heart. And she had gay friends in the past too, but 
she was very afraid that I would become one and I would be 
“taken away.” Like this is how it works. No one can be taken 
anywhere they don’t want to go.

 Was the family on your father’s side different?
 It was, I didn’t talk to them for 15 years. You can say that 
I was disinherited. And although acceptance from my moth-
er’s side helped a lot, it wasn’t the same on my dad’s side for 
quite some time. We brought down these walls three years be-
fore his death. It was a very important moment. Since then,  
I know who I am, where I came from, and I know where I am 
going. I know my values without any doubts.

 It’s incredible how much parental acceptance matters.
 I remember after meeting my father for the first time in 
fifteen years, I went home and as I was standing at the door, 
I felt like I was finally standing on the ground with both my 
feet. After that, I started to get stronger – and that affects 

 Hihetetlen, mennyit számít a szülők általi elfogadás. 
 Emlékszem, miután először találkoztam apámmal tizenöt év 
után, hazamentem és az ajtó előtt állva volt egy olyan érzésem, 
hogy végre a másik lábamat is leraktam a földre. Utána kezdtem 
megerősödni – és ez kihat mindenre, magánéletre, üzletre, az egész 
életre. Utána váltam stabillá.

 Édesapádat elvesztetted, de végül visszakaptad, ha lehet így 
mondani. Sok barátot, vagyis annak hitt embert vesztettél ma-
gad mellől pusztán azért, mert nem a hagyományosnak gondolt 
sztenderdek alapján szeretsz? 
 Volt, akit elvesztettem, nyilván. De nagyon sok barátom van, 
aki egyébként homofób volt, de miután megtudták rólam, hogy 
mi a helyzet, megváltozott a véleményük, mert előtte mindig csak 
a szélsőségekben gondolkoztak, a média által torzított PRIDE-os 
extrém arcokban vagy a nagyon feminin vonalban, és nem tudták, 
hogy egyébként van „normális” meleg is. Szerintem ez nagyon fon-
tos lenne a kommunikációban, hogy normálisan közelítsük meg  
a kérdést. Attól még, hogy meleg vagyok, csomó dologban tök kon-
zervatív dolgokat képviselek, és politikai értelemben sem vagyok 
egyáltalán egy „libernyák”.

 Számodra mit jelent, neked mire jó a hírnév?
 Sok mindenre, nyilván mindenkinek másra. Szerintem egy na-
gyon fontos felelősség, amivel jó irányba terelhetjük a világot. Na-
gyon sok a probléma, amiket meg kell mutatni, velük együtt azt 
is, hogy kellene jobbá tenni őket. Ezért nyilatkozom egyre többet 
az LMBTQ-val kapcsolatban is, és folyamatosan kapom a vissza-
jelzéseket, fiataloktól és idősektől is, hogy mennyit segített nekik 
mondjuk a TEDx-előadásom. Az embernek nagyon nehéz úgy el-
fogadnia magát, hogy a többség nem fogadja el. Hatalmas teher ez, 
valakinek egy egész élet nem elég, hogy feldolgozza. 
 Viszont szerintem kezd végre összeállni egy elég nagy erő, amely 
kiállhat az előítéletek ellen és az elfogadás mellett, mert egyre vilá-
gosabb, hogy ez emberi dolog. Ha gyerekként tudtam volna, hogy 
ez nem egy sátántól és ördögtől való dolog, hogy nem vagyok ez-
zel egyedül, akkor talán bátrabban merem élni az életemet és nem 
gondolkozom el azon annyiszor, hogy öngyilkos legyek. Ezek utó-
lag persze mind olyan dolgok, amik megerősítettek, nem pedig 
megtörtek a nap végére – ezért is vagyok nagyon kitartó, ami a si-
kerem egy oka. Nekem szerencsém van a személyiségemmel, de há-
nyan vannak olyanok, akik emiatt elvesztik az életüket? Szerintem 
ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Aki hallgat, hogy ne kelljen állást 
foglalni, az nem csinálja jól. Amíg emberi áldozatai lehetnek egy 
ilyen dolognak, addig nem szabad ezt elengedni és hagyni, mert ha 
hagyjuk, az ugyanolyan bűn, nagyon egyszerűen mondva.

 Utolsó kérdés. Nevezhetjük szerepnek vagy identitásnak – ne-
ked mi áll az első öt helyen?
 Mint identitáskategória? Hmmm. Magyar vagyok, férj vagyok. 
Apa leszek. Gasztronómiával foglalkozom és jó ember vagyok, azt 
hiszem. Nem, fordítva! Jó ember vagyok és gasztronómiával foglal-
kozom. 

everything, my personal life, my business, my whole life. After 
that, I became stable.

 You lost your father, but eventually you got him back, so 
to speak. Have you lost a lot of friends, or people you thought 
were your friends, just because you don’t love by the stand-
ards considered to be traditional?
 There were people I lost, obviously. But I have a lot of 
friends who were homophobic before, but after learning about 
me, they changed their minds, because previously they had 
always thought only about the extremes, the extreme guys of 
PRIDE distorted by the media or the very feminine line, and 
they didn’t know that there were “normal” gays too. I think it 
would be very important to approach the issue normally in 
our communication. Even though I’m gay, I am very conserv-
ative in many areas, and I’m not at all a “libtard” in a political 
sense either.

 What does fame mean to you, how does it help you?
 In a lot of things, it’s different for everyone obviously.  
I think it is a very important responsibility because we can 
steer the world in the right direction. There are a lot of prob-
lems that need to be shown, along with how they should be 
improved. That’s why I’m making more and more public 
statements on LGBTQ issues as well, and I constantly get 
feedback, from young and old alike, on how much my TEDx 
talk has helped them, for example. It is very difficult for a per-
son to accept himself without being accepted by the major-
ity. It’s a huge burden and for some people a lifetime is not 
enough to cope with it.
 On the other hand, I think a pretty great force is finally 
starting to come together that can stand up against prejudice 
and for acceptance, because it is becoming clear that this is  
a human thing. If I had known as a child that it wasn’t some-
thing from Satan and the devil, that I wasn’t alone with this,  
I might have dared to live my life more bravely and might 
have not thought about suicide so many times. In hindsight, 
of course, these are all things that strengthened me, not broke 
me at the end of the day – that is why I am so persistent, which 
is one of the reasons for my success. I’m lucky with my per-
sonality, but how many people are there who lose their lives 
because of this? I think we can’t let this pass. Those who stay 
silent, so they don’t have to take a position are doing it wrong. 
As long as there are victims because of such a thing, we should 
not just leave it alone and let it happen, because if we do, it is 
just as much a crime to put it simply.

 Last question. We can call it a role or an identity – what do 
you have in the top five?
 As an identity category? Hmmm. I’m Hungarian, I’m  
a husband. I will be a father. I work in the food industry and 
I’m a good person, I think. No, the other way! I am a good 
person and I work in the food industry. 

Az elfogadás apám részéről elég 
sokáig nem adatott meg. A halála 
előttig, tulajdonképpen a halála 
napjáig kellett várnom erre. 
Nagyon fontos pillanat volt. 
Azóta tudom, hogy ki vagyok.


