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kedves olvasó!

Megtisztelő számomra, hogy az Anziksz mostani szá-
mában lokálpatriótaként szerepelhetek. Köszönet érte! 
Ezzel egész életemet méltatják. Sokat foglalkoztat, hogy 
nekem és másoknak mit jelent ez a fogalom. Ki a lokál-
patrióta? Talán az, aki itt éli/élte életét, aki munkáját 
kiemelkedően végzi/végezte, vagy talán az, aki a kultú-
rában, a művészetben, a sportban ér/ért el kiváló ered-
ményeket. Azt gondolom, hogy a lokálpatrióta egyikhez 
sem hasonlítható. Más világ az övé. Előbb megkísérti, 
majd megfogja és rabul ejti a hely szelleme. Gondolatait, 
cselekedeteit attól kezdve meg nem magyarázható és a 
nagy többség számára nem is érthető helyi büszkeség, 
elismertségre közömbös tenni vágyás uralja. Ezt csak az 
értheti, aki részesül(t) benne.
80 éve élek egy 100 éves bérházban, orvos feleségemmel. 
Itt éltem gyermekkoromat, Óbuda ostromát, innen vit-
tek el „málenkij robotra”, itt éltem egyetemi éveimet és 
orvosi működésem hosszú évtizedeit. Sokszor kísértett 
az elköltözés lehetősége. Maradtam, maradtunk. A hely 
szelleme tartott vissza. Társadalmi munkás lettem, anél-
kül, hogy tudtam vagy akartam volna. Bőven kárpótol(t), 
hogy hosszú életem emlékei között élhetek és emlékez-
hetek. Kitekintve az ablakon, látom a Remete-hegy még 
épen hagyott részét, ahol felejthetetlen kisgyermekkoro-

mat éltem. Látom a Kiscelli utcai iskolát, ahol elemi isme-
retekre tanítottak. Sokáig láthattam az Újlaki Plébánia 
templomának magas tornyát, ami Árpád gimnáziumi 
éveimre emlékeztetett.
Amikor ténylegesen vagy gondolatban kimegyek a Bécsi 
útra, szemben látom a Margit Kórházat, amely évtizede-
ken át második otthonom volt. Szomszédom a Szaléziak 
székháza és temploma, velük való kapcsolatom hetven 
éves. És a hely szelleme elkísér a megszokott utakon: 
a Föld utcán át a Flórián térre, a megcsonkított Kórház 
utcán át az időtálló Fő térre, majd a különösen szeretett 
Lajos utcán a Határ Udvarig. A Nagyszombat utcán járva 
jóra-rosszra emlékeztet az Árpád Gimnázium és a velem 
egykorú városi házak, ahol valamikor még éltek tanára-
im, barátaim. A Doberdó útra is felmennék, leülhetnék 
a 200 éves Golgota padjára, bámulnám szeretett Óbu-
dám bejárt és jól ismert részét, visszagondolva elmúlt 
éveimre. De már sötétedik. A Bécsi úton megyek haza 
– mint annyiszor életem során –, a házak még élő vagy 
már meghalt barátaimra, volt betegeimre emlékeztetnek. 
Amikor elérem a Kiscelli sarkot, már sötét van. Hamar 
értem (gondolatban) utam végére. Óbuda szelleme kísért.

DR. PINTÉR ENDRE
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Loci color

„Erre vigyázz!”

Harmincnyolc év az Óbudai Társaskörben

Merényi Judittal az Óbudai Társaskör névadójával és első igazgatójával a ház VIP szobájában beszélgettünk, amit 
férje festménye díszített hosszú évekig. Talán ez is jelzi, de beszélgetésünkből is kiderül, hogy a Társaskör a második 
otthona volt. Vagy talán néha az első. Munkásságát 2000-ben Óbuda Díszpolgára címmel ismerték el. 2008-ban ment 
nyugdíjba, de talán még mostanság sincs olyan hét, hogy ne nézne be az Óbudai Társaskörbe. 

Emlékezik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

1970 novemberében vagy decemberében, mert megpá-
lyáztam egy művészeti előadói státuszt. Az biztos, hogy 
december másodikán kezdtem dolgozni ebben a házban, 
amit akkor Frankel Leó Művelődési Háznak hívtak.

Ez akkor még lepusztult épület volt?

Ez nem volt egy lepusztult művelődési ház, a kornak egy 
jobb külvárosi kultúrháza volt. 

Óbuda külváros volt?

Óbuda külváros volt, akárhogy nézi. 

Ma is az?

Ma nem, már nem az, de akkoriban ez külvárosi miliő 
volt, itt még nem a tízemeletes panelek, hanem pici há-
zak álltak. Én végig is éltem a nagy pörölycsapásokat. 

Hangulatos volt a környék?

Nagyon hangulatos környék volt – annak, aki kívülről 
nézte. Aki benne lakott, az kevésbé örült. Rettenetesen 
lerobbant, penészes, vizes, nem viskók, de földszintes 
házak álltak itt. Azokban lakni azért nem volt egy öröm. 
Az emberek akkoriban annak örültek, hogy beköltözhet-
tek a betonházakba, amelyek akkor még legalább tiszták 
voltak például. 

Az itt induló rehabilitációval párhuzamos volt a műve-
lődési ház épületének felújítási igénye? 

Nem. Ez úgy történt, hogy már álltak ezek a szörnyű 
nagy házak, amikor 1977-ben, nem a kerület, hanem a 
Fővárosi Tanács úgy döntött, hogy felújítja az épületet. 

Kellett ezért lobbizni, vagy egyszer csak jött a nagy-
szerű hír…

… egyszer csak jött a nagyszerű hír, hogy kifele innen, és 
akkor átmentünk a Zichy-kastélyba. 

És lehetett tudni, hogy vissza is jönnek?

Olyannyira, hogy a tervezővel, Korompay Katalinnal és 
Kovács Zsuzsa műszaki ellenőr hölggyel együtt sokszor 
ültünk le, megbeszélendő azt, hogy ez az épület hogy 
újuljon meg. Sok apróságot sikerült egyeztetnünk azokból 
a hangulati elemekből, amelyeket a környezet megkívánt. 

Ez izgalmas dolog lehetett.

Nagyon izgalmas volt, csak mi közben dolgoztunk a Zi-
chy-kastélyban.

A Zichy-kastély épülete, milyen állapotban volt?

A Zichy-kastélyt – magát a kastélyépület felújítását – Ku-
rilla József tanácselnök-helyettes és Horváth Károlyné 
tanácselnök szorgalmazta. Kiköltöztették onnan a lakó-
kat, fölújították és megnyitották a kastélyt, aminek az 
volt az ára, hogy beköltözött a Kassák Emlékmúzeum. 
A kis kastélyt körülvevő raktárépületben Pest, Buda, 
Óbuda egyesítésének évfordulójára felavatódott az a 
Helytörténeti Gyűjtemény, amely alapja az Óbudai Mú-
zeumnak. A Helytörténeti Gyűjteményt többek között 
Sinkó László színész felesége, Gabi, aki itt dolgozott a 
kerületben, és megint csak Kurilla József – sok más segí-
tővel együtt – szorgalmas munkával hozta össze.

Akkor volt egy tanácsi vezetői akarat a kulturális élet 
támogatására?

Bizony. 

Mi történt a Zichy-kastélyban?

A Zichy-kastélyban alakult ki tulajdonképpen az a 
stáb és profil, ami aztán az Óbudai Társaskör jellem-
zője lett. A kastélyban a földszinten volt három-négy 
olyan helyiség, ami a miénk volt. A nagytermet 11 
hónapig mi használtuk, egy hónapig a Kassák Em-
lékmúzeum. A szárnyépületben működött a Helytör-
téneti Gyűjtemény, mellette klubszobák voltak, ahol 
az Óbudai Képzőművész Körtől kezdve, a sakk-körön 
át a zenebarátokig klubok működtek. Az akkor indult 
lemezgyűjtők például a mai napig itt vannak a Társas-fo
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körben. A Zichy-kastélyban jött létre az, ami aztán átjött 
a Társaskörbe: a Budapesti Vonósok a Zichy-kastélyban 
alakultak meg, a Muzsikás együttes a Zichy-kastélyban 
alakult meg, a Budapest Ragtime Bandnek ugyan volt 
már előélete, de a Zichy-kastélyban kezdtek el igazán 
dolgozni. A 180-as csoport is 
ott dolgozott. Irodalmi, zenés 
estek sora fantasztikus név-
sorral Fényes Szabolcstól Máté 
Péterig, Kálmán Györgytől a 
Benedek Miklós–Császár An-
gela–Szacsvay László Budapest 
Orfeumjáig alakította ki törzsközönségünket. A nyitó 
esten nem más, mint Simándy József énekelt. De bálok 
is voltak! És a kastély előkertjében 1977 nyarától a filhar-
móniai koncertsorozat, amely a professzionális hangver-
senyrendezéssel színesítette zenei életünket.

Amikor ön idekerült Óbudára, és elkezdett dolgozni, 
mit tudott Óbuda kulturális életről? 

Semmit. De amikor én idejöttem, akkor ebben a házban 
működött a feledhetetlen Till Ottó vezette, rangos III. 
Kerületi Zeneiskolára támaszkodó Óbudai Kamarazene-
kar, az Óbudai Kamarakórus. De itt működött az Ifjú Ze-
nebarátok Klubja is, amelyet Varga Karcsi bácsi vezetett. 
Ez mind átjött a Zichybe, de a zenei alap már itt megvolt 
a Frankel Leó Művelődési Házban. A Zichy-kastélybe-
li működésünk során viszont zenei központ alakult 
ki. Annak idején a Fővárosi Tanácsban volt egy erős 
főosztály, jó szakemberekkel, akik kitalálták, hogy a 
művelődési intézmények különböző profilt kapjanak, 
ne legyenek mind vegyes felvágottak, hanem legyen 
arcuk. Miután nálunk elég sok volt a zene, ez zenei bá-
zisintézmény lett. A bábos társaság a Csili Művelődési 
Központban Erzsébeten, a klubos társaság a Kassák Mű-
velődési Központban volt a XIV. kerületben. Egyes műve-
lődési házak különböző arculatot kaptak, mi a zeneit. És 
akkor beszüremkedett apukám. Mert mindehhez azért 
az is kapcsolódik, hogy én itt nem tudtam volna elindul-
ni, ha nincs meg mindaz, amit otthonról hoztam. Apám 
a Keszthelyi Művelődési Házat vezette, és én mellette 
dolgoztam, mielőtt Óbudára jöttem. Tőle kaptam a kap-
csolati tőkét, ami nagyon fontos volt, főleg az indulásom-
nál. Így lettek a koncertek is. De ahogy 1970 decembe-

rében idejöttem dolgozni, 1971. január 3-án már Baranyi 
Ferenccel találkoztam az Astoriában, akit fölhívtam, és 
mondtam, hogy szeretném, ha egy olyan irodalmi estet 
tartana, mint Keszthelyen az elmúlt évben. Februárban 
az Óbudai irodalmi presszónak ő volt a vendége.

Őt ismerte Keszthelyről.

Keszthelyről, igen. De Simon 
Istvánt is gyerekkorom óta is-
mertem – Bazsiba való, majd-
nem földink –, mert a keszthelyi 

irodalmi színpadon, a Helikon Ünnepségeken ő zsűrizett. 
Vagy Czine Mihályt. Körmendi Vilmost, Felföldy Anikót, 
Alfonzót szintén. Hosszan sorolhatnám: Pécsi Ildikót, Ko-
vács P. Józsefet is ott ismertem meg Keszthelyen, ahogy 
az Ex Antiquis együttest is. Ifjúsági Klubot vezettem, és 
ezek a művészek jöttek a Keszthelyi Művelődési Házba 
fellépni. Velük, sokakkal a művészvilágból édesapám 
baráti viszonyban volt. Apámat nagyon szerették, és 
az apám féle kapcsolatok ide jöttek a Zichy-kastélyba s 
aztán a Társaskörbe. A Liszt Ferenc Kamarazenekar is – 
bár még nem a későbbi felállásban – játszott Keszthelyen, 
az Óbudai Kamarazenekar szintén. Varga Karcsi bácsit 
Keszthelyről ismerem, mert a filharmóniai koncerteket 
vidéken ő vezette. Én olyan szakmai háttérrel indultam 
Keszthelyről, ami miatt könnyebben vágtam bele Pesten, 
mint bárki más a szakmában. Ott nőttem föl ezek között 
az emberek között. Leendő kollégáim közül is volt, akit 
még otthonról ismertem. A XVII. kerületi kultúrház-igaz-
gatót, Horváth Emilt is például ott ismertem meg a Me-
dosz fesztiválokon. Vásárhelyi Laci bácsival Keszthelyen 
találkoztam először, mert a Nemzetiségi Fesztiválokat ő 
rendezte. Apám 1975-ben meghalt, de addig mindenhol az 
kérdezték, hogy hogy van apád?

Mik voltak a legszebb élmények az itt töltött évek során?

38 évig dolgoztam itt Óbudán. Ugyanott, ugyanabban, 
csak közben ez volt művelődési központ, művelődési 
ház, a Zichy-kastély neve klubház volt rövid ideig, az-
tán visszajöttünk ide, és kiderült, hogy valamikor ezt a 
házat úgy is hívták, hogy Óbudai Keresztény Társaskör, 
de én úgy gondoltam, hadd jöjjön be mindenki. Ezért lett 
Óbudai Társaskör a nevünk. Én nem mozdultam el in-

nen. Nagyon-nagyon sok mindenre emlékszem. Azt kér-
dezte, mire emlékszem a legszívesebben – nem tudom. 
Ugyanis, ha elkezdeném magának sorolni, hogy mire 
emlékszem szívesen, akkor holnap reggel esetleg haza-
mehetne. 

Lehet, hogy érdekes lenne.

Elképesztő történetek sokasága, bájos és megkönnyez-
tető események. Azt talán összegezni lehetne, hogy sok 
kudarcunk nem volt. Nem azt mondom, hogy nem volt, 
de sok kudarcunk nem volt. 

A szabadtéri kulturális rendezvények manapság jel-
lemzői Óbudának. Jobbnál jobb programok vannak. A 
hetvenes években is voltak ilyen rendezvények?

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1962-ben kezdett el a 
Kiscelli-kastély udvarán koncertezni. A Kiscelli-kastély 
belső udvarának akusztikája egyszerűen fantasztikus, 
a szabadtéri helyszínek közül magasan a legjobb. 1999 

nyarán már mi rendeztünk koncerteket ide a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral és más fővárosi és vidéki kamaraze-
nekarokkal. Ebből nőtt ki 2000-re az Óbudai Nyár prog-
ramsorozat, amelynek szervezése távozásom után került 
az Óbudai Kulturális Központhoz, Lőrincz Edinához.
1977 nyarán viszont az Országos Filharmónia rendezett 
koncerteket a Zichy-kastély udvarán, amely hangverse-
nyeken az Állami Hangversenyzenekar, Kobajasi Ken-
i csiró, Ferencsik János és hasonló kaliberű művészek 
léptek fel. Így kezdődtek a szabadtéri rendezvényeink, 
1200 fős épített nézőtérrel. Dolgoztunk, és elegáns kon-
certeket szerveztünk. A nők estélyi ruhában jöttek oda. 
Közben nyitva voltak a kiállítások, szünetben meg lehe-
tett nézni a Helytörténeti Gyűjteményt, a hátsó kertben 
is kiállítások voltak. Eredetileg diszkót is akartak a ba-
rokk udvaron, én meg azt mondtam, hogy egy barokk 
kastély udvarán nem lesz diszkó. Amíg én voltam, addig 
nem is volt. A Kassák Emlékmúzeum is nyitva volt, meg 
a Pince galéria is. Aztán kezdődtek az Óbudai Vigassá-
gok a Fő téren, mely során még újságot is kiadtunk, s ez 
fordult át kulturális piacba, amit Pihe (Harsányi Mária, a 
Társaskör jelenlegi igazgatója – a szerk.) talált ki. Akkor 
már ő is itt dolgozott. A kulturális piac olyan rendezvény 
volt, amelyre nem fizettünk rá, de ezért nagyon meg kel-
lett dolgoznunk! 1989-ben jöttünk át végleg a Társaskör-
be, lezárult a Zichy-beli életünk. Pedig olyan is volt, hogy 
a Könyvhét országos megnyitóját a Fő téren tartották. 

Előadóművészként is dolgozott.

Igen. Verset mondtam. Meg még néha ma is mondok, ha 
hívnak. 

Előadóművészként nem lépett fel az Óbudai Társas-
körben, de két lemeze is megjelent a Vándordal és Az 
én ajándékom című. Mindkettő válogatás lelki érzé-
kenységre utal. Teljesen különböző út ez az intéz-
ményvezetőihez képest?

Persze, ez egy más történet. Vezetőként el kell számolni, 
ki kell nyitni, meg tisztaságnak kell lenni, meg időben el 
kell kezdeni, meg a számlát ki kell állítani, ki kell fizetni. 
Teljesen más feladat. Több hónapra előre tervezni… szer-
vezői feladatok, satöbbi.

„Elképesztő történetek sokasága, 
bájos és megkönnyeztető események. 
Azt talán összegezni lehetne, hogy 

sok kudarcunk nem volt.”
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A mai napig fellép?

Ha hívnak, akkor igen. Bár az igazság az, hogy most már 
inkább csak felolvasok, mert annyira ritkán mondok ver-
set, hogy nagyon megterhel, ha kívülről kell mondanom. 

Most már felléphetne a Társaskörben is.

Volt is, hogy Pihe hívott. Volt egy nagyon szívem sze-
rinti ügyünk, amit Pihe folytat. Kósa Gábor – zeneszer-
ző, ütős zenész – édesapja, Kósa György egy legendás 
zongorista, zeneszerző, a magyar kulturális, szellemi 
élet egyik nagyon fontos figurája volt. Gábor – nagyon 
tisztességesen és meghatóan – őrzi és ápolja a papa em-
lékét. Az emlékesten mindig volt zene, kiállítás, és azo-
kat a verseket, amelyeket Kósa György megzenésített, 
Jancsó Adrienn olvasta föl. Aztán Adrienn itthagyott 
minket, és Gábor megkért, hogy én olvassak fel. Azóta 
én olvasom föl ezeket az általában nagyon nehéz verse-
ket. Pihe folytatja a kezdeményezésemet, ezért léptem 
fel itt a Társaskörben. 

2008-ban adták ki második verses lemezét Az én aján-
dékom címmel, ami időben nagyjából párhuzamos 
volt a Társaskörből való távozásával. 

Nem nagyjából, hanem egybeesett.

Ez a lemez egyben búcsúzás is?

Nem. Semmi köze nem volt a két dolognak egymáshoz. 

A címadó vers József Attila költeménye, amelyet az ön 
nagynénjéhez írt 16 éves korában.

Ezt speciel nem hozzá írta, de abba a körbe illett bele, 
amely verseket a nagynénémhez írt. 

Nagynénje, Gebe Márta 1985-ben adott interjút a Kri-
tika folyóiratnak. József Attila első szerelmeként azo-
nosítják ezt a kapcsolatot. A költő még öngyilkosságot 
is megkísérelt miatta.

Így van. 

Gebe Márta édesapja, Gebe Mihály folyamatosan tá-
mogatta József Attilát.

Igen, József Attila az internátusban lakott Makón, és 
nagyapa volt az internátus igazgatója. Támogatta őt, 1922 
karácsonyát például náluk töltötte. Gondolom, jobban 
odafigyelhetett rá, mint a többi gyerekre.

1922-ben jelent meg a Szépség koldusa…

… meg is van a családomnak egy olyan példány, amibe 
kézzel van beírva az ajánlás: „Versemmel hogyha meg-
elégszel / – kínáltam úgyis már elégszer – / Fogadd el: 
véres, könnyes ékszer. Miska bácsinak”. És ez a kötet, 
megvan Süveges Gergő édesanyjánál. Süveges Gergő 
déd unokája az én nagynénémnek. 

2008-ban nem pályázott újra…

Nem bizony!

Azt mondta akkor, hogy már nem akar olyan harcokat 
megvívni, amikben az alapvetéseket kell újból elmon-
dani. Tehát ez tudatos lépés volt? 

Az. Nagyon elegem lett. 

A megváltozott körülmények, a kultúrához való viszony, 
a generációs szakadékok? Vagy eddig, eddig, eddig!?

Ez az eddig, eddig, eddig! Elmesélek valamit. Abban 
az évben májusban hagytam abba, április táján lődö-
rögtem az előtérben valamiért. Mindig nagyon sze-
rettem az emberek között lenni, keveset voltam hátul 
az irodában, az nagyon ritkán fordult elő, hogy én ott 
ültem volna. Jött egy korombeli hölgy, kérdezte: Miért 
mész el? Nekem mániám volt, hogy nevetés nélkül az 
élet nagyon nehéz dolog. Ha humora nincs valakinek, 
az a nagyhalál, az borzasztó. Mi rengeteget nevettünk, 
mert mindig találtunk mindenben valamit… Nagyon 
össze voltunk szokva, félszavakból értettük a másik-
nak a hülyeségeit. A törzsközönség is tudta, hogy ez 
egy ilyen hely. Tehát, én nyugodtam mondtam az ér-
deklődő hölgynek, hogy mert elegem van belőletek, 
és akkor jót nevettünk együtt. Akkoriban még ku-

rátor voltam az NKA fesztivál és nagyrendezvények 
kollégiumában, és amikor olvastam a pályázatokat, 
s a harmadik olyan került a kezembe, amiről láttam, 
hogy többé-kevésbé telehazudja a pályázatot, akkor 
becsuktam, és azt mondtam, hogy elegem volt belő-
letek. Nekem a szakmából is elegem volt. Ez egy na-
gyon szomorú vége egy jópofának indult történetnek. 
Azóta sem hiányzik. Megvannak a kapcsolataim, el-
jövök, találkozom azokkal, akiket kedvelek, szeretek. 
Rolláéknál, a Liszt Ferenc Kamarazenekarban felügye-
lőbizottsági elnök vagyok. De vannak dolgok, amiket 
nem vesz be a gyomrom, amiktől epeömlést kapok. És 
én ennek nem tudok nem hangot adni. Na, most ma-
napság az emberek ugyanúgy hallgatnak, meg húzzák 
meg magukat, meg nem tudom, mit csinálnak, mint 
állítólag annak idején is. Én soha nem fogtam be a 
számat. 25 éves koromban csípőre szorított kézzel pö-
röltem a kerületi párttitkárral, pedig soha nem voltam 
párttag, még szakszervezeti tag sem. Ennek ellenére 
nagyon jól együtt tudtunk működni. Halála előtt azt 
mondta, hogy örül, hogy velem dolgozhatott és büszke 
rám. Ő szaktekintély is volt. A régi Népművelési Inté-
zetben sokaknak segített 1956 után.

Hát van, aki ordíthat még egyszer, van, aki nem.

Mindig szabadúszó voltam, soha nem volt családom, 
voltam férjnél, de felelősséget csak magamért kellett 
vállalnom. 

De akkor – már elnézést, hogy ezt kérdem – ez a va-
gányság megjelent minden tevékenységében?

Hát, hogy a fenébe ne! Néha elkapkodva, de rögtön vé-
leményt mondtam. Sok helyen nem is nagyon szerettek. 
Megkaptam azt is, hogy hogy lehet a Merényivel együtt 
dolgozni? Erről a kollégáimat kell megkérdezni, akik itt 
együtt dolgoztak velem. Nem mentek el innen, itt nem 
volt fluktuáció. Wéber Éva 1977-től dolgozott itt, Pihe 
1982-től, Parádi Tamás grafikusunk és Andrási Gábor 
szinte ugyanakkortól. Ez volt a régi stáb. 

Azért ezt kedvelték is az emberek, nem?

Egy időben volt olyan pletyka, hogy valakinek vagyok a 
valakije, azért ilyen nagy a szám. Mondtam nekik, nem 
mindegy, hogy mitől? 

Azért ez vonzó tud lenni, be kell látni. 

Lehet. Nem tudom. Imre nagyon szerettett, Kiss Imre, 
akivel egy kicsit földik is voltunk, ő Tapolca környéki 
volt, az utolsó tanácselnök. Azt mondta állítólag Tarlós 
Istvánnak, amikor az átadás volt: Erre vigyázz! Nagyon 
jóban voltak. Én mindkettőjükkel jól tudtam együttmű-
ködni, de Bús Balázzsal is. Balázzsal sokat nevettünk, 
mert kitűnő humora van. (Remélem, megőrzi!)

Mondják az Óbudai Társaskörre, hogy országos és 
nemzetközi hírű. Egyetért ezzel?

Igen. 

Az ön irányítása alatt vált országos és nemzetközi hírű 
intézménnyé.

Ez igaz. Akkor is, ha szerénytelenségnek hangzik. De 
nem azt mondom, hogy miattam, azt mondom, hogy a 
munkatársaimmal együtt értük ezt el… Nélkülük nem 
ment volna.

A. Horváth András
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Hallgass!

MINDEN ÉV TARTOGAT CÉLOKAT

Fordulópontok az Óbudai Danubia Zenekar életében

Az Óbudai Danubia Zenekar ügyvezető igazgatójával az együttes indulásáról, jelenlegi helyzetéről és Óbudával való 
kapcsolatáról beszélgettünk. A Mókus utcai Általános Iskolából indult, bőgőművészként tanult Ács Péter személyes, 
gyermekkori emlékeit is felidézte.

Ön jelenleg az Óbudai Danubia Zenekar ügyvezetője. 
Hogyan került kapcsolatba az együttessel?

Hangszeres művésznek tanultam a Zeneakadémián, a 
nagybőgő mellett pedig másoddiplomaként a kulturális 
menedzsment képzést választottam az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen. A zenekar első öt évében tulajdonkép-
pen nem vállaltam komoly szerepet, de ott voltam az indu-
lásnál. Az alapító Héja Domonkossal egy év különbséggel 
mindketten a Mókus utcai, akkoriban 
ének-zene tagozatos iskolába jártunk, 
és később is párhuzamosan végeztük 
zenei tanulmányainkat. Jelenleg ügy-
vezetője vagyok annak a gazdasági 
társaságnak, amelyik az együttest mű-
ködteti, korábban pedig ügyvezető tit-
kára voltam a szervezetnek, amelyik az 
óbudai önkormányzat előtt fenntartója 
volt a zenekarnak. Miután 2007-ben 
sikerült megegyezni a kerület veze-
tésével, úgy gondoltam, hogy a jövő 
innentől biztosított, és az én szerepem 
csökkenhet, a háttérbe vonulhatok 
abból a folyamatból, amiben 1999-óta 
vezető szerepet vállaltam. Alapítvány-
ból indultunk, és tulajdonképpen végigkísérhettem azt a 
jogi utat, ami a közszolgálati egyesületté való átalakuláson 
keresztül vezetett a most létező gazdasági társaságig. Volt 
szűk három év, amikor átadtam a munkát, de 2010-ben 
visszatértem, amikor az utódom úgy döntött – és ez al-
kati kérdés –, hogy nem vállalja azt a törvény által előírt, 
kötöttségekkel teli egyszemélyi felelősséget, amit egy klasz-
szikus zenei együttes, vagyis tulajdonképpen egy gazda-
sági társaság irányítása jelent. Később az előadó-művészeti 
törvényben foglaltaknak megfelelően meg is pályáztam a 
pozíciót, és a megbízatásom most is tart.

Hogyan emlékszik vissza a zenekar indulására, kinek 
az ötlete volt?

A zenekar alapítása teljes mértékben Héja Domonkos 
ötlete volt, aki akkor már határozottan készült a karmes-
teri pályára, és az első néhány évben nagyon komolyan 
szervezte az együttest. Hamar alapítvány került a kezde-
ményezés mögé, de az első koncerteket neki köszönhet-

jük. Már tizenöt évesek voltuk, amikor 2007-ben óbudai 
fenntartásúak lettünk. Ekkorra komoly múlttal rendelke-
zett az együttes, hiszen 2000-ben jártunk Őszentségénél, 
a Pápánál, ahol koncertet adtunk, és egy misén is köz-
reműködtünk, illetve 2004-ben ért véget egy hároméves 
időszak, amikor viselhettük a Nemzeti Ifjúsági Zenekar 
címet, ami nagyon komoly anyagi lehetőség volt a fenn-
maradásunkat tekintve. Több, a Warner Classicsnál meg-
jelent felvétel is a hátunk mögött volt. Az ok, amiért felvet-

tük a kapcsolatot az önkormányzattal, 
tulajdonképpen kizárólag jogi termé-
szetű volt, hiszen az állami támogatás 
igényléséhez szükségünk volt arra, 
hogy egy önkormányzattal szorosabb 
kapcsolatba kerüljünk. Ekkor Héja 
Domonkos állt a zenekar élén, és ami-
kor elkezdtünk erről gondolkodni, 
rögtön egyértelmű volt, hogy Óbudá-
val próbálunk meg egyeztetni, már 
csak azért is, mert Domonkos is és én 
is tősgyökeres óbudaiak vagyunk, és 
az együttes első meghirdetett kon-
certje is az Óbudai Társaskörben volt. 
Kötődtünk tehát Óbudához több szá-
lon, de ez akár le is szűkíthető a már 

említett Mókus Utcai Általános Iskolára, ahonnan maga 
a kezdeményezés kinőtt, és ahova a zenekar tagjainak 
jelentős része is járt. Később, amikor 2006-ban felvettük 
a kapcsolatot az akkori polgármesterrel, Bús Balázzsal, 
aki egyébként most is a kerület vezetője, a támogatásáról 
biztosított bennünket. A több hónapos egyezetés után így 
2007 elejétől kötődünk – már nem csak lelkileg, de jogilag 
is – ehhez a városrészhez.

Milyen kulcsfontosságú események zajlottak a zene-
kar életében az elmúlt időszakban?

Rövid távon a 2013-as év jelentett fordulópontot, amikor 
megjelent az életünkben Hámori Máté. Volt másfél-két 
év, amikor Héja Domonkos már az opera fő-zeneigaz-
gatójaként, működött, ami egyrészről kihívást jelentett 
számunkra, másrészről el kellett gondolkodnunk a jö-
vőnkről. Ebben az úgymond átmenteti időszakban mi csi-
nálhattuk végig az Erkel Színház próbaüzemét, mert a 
Magyar Állami Operaháznak ekkor még nem volt meg a fo
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megfelelő zenekari apparátusa két ház párhuzamos és mi-
nőségi kiszolgálására. Ez egy nagyon komoly iskola volt 
a számunkra, hiszen rengeteg előadást kellett vinnünk, 
aminek a csúcspontja az a gálakoncert volt, amit Marton 
Éva 70. születésnapjának tiszteletére rendeztek. Szakmai-
lag tehát gyümölcsöző és intenzív volt ez a pár év, de köz-
ben látszott, hogy Héja Domonkosnak nem lesz kapacitá-
sa arra, hogy továbbvigye az Óbudai Danubia Zenekart.

Ekkor került a látótérbe a jelenlegi fő-zeneigazgató, 
Hámori Máté.

Hámori Máté 2013 szeptemberében folyt bele a zenekar 
életébe, és bár rengeteg minden folytatódott a megszo-
kott úton, mégis a legkomolyabb előrelépésként említhe-
tem, hogy a zenészeinket elkezdhettük munkaviszony-
ban foglalkoztatni, próbajátékokat írtunk ki, amit Héja 
Domonkos és Hámori Máté még közösen vezettek le. 
Mondhatom, hogy 2013 óta mindegyik év kiemelten fon-
tos a számunkra. 2014 azért, mert az új felállás próbaévét 
jelentette, és ekkor kezdődtek el a tárgyalások egy pró-
baterem kialakításáról itt, Óbudán. Ezt a Flórián téri ter-
met pedig a szükséges felújítások után, az előző év elején 
tudtuk gyakorlatilag is birtokba venni. Lépésről lépésre, 
de úgy gondolom, hogy nagy utakat tettünk és teszünk 
meg. Az intézményi háttér rendbetétele után a jelenlegi 
cél a próbaterem leghatékonyabb kihasználása mellett a 
zenekari infrastruktúra kiépítése és fejlesztése, vagyis 
hangszerek vásárlása. Minden év tartogat újabb célokat.

Az önkormányzat terveitek között szerepel egy új óbu-
dai kulturális központ kiépítése is.

A kulturális központ, pontosabban az Óbudai Platán 
Könyvtár tervpályázata már lezárult, ahol egy megfelelő 
méretű koncert- és színházterem is a tervek között van, 
hiszen érdekes, hogy Óbudának cca. 130 000 fős lakos-
sága van, de ehhez mért befogadóképességű koncertter-
me, vagy olyan terem, ahol egy szimfonikus zenekar fel 
tud lépni, nincsen. Itt van nekünk az Óbudai Társaskör, 
ahol a magyar kamarazenei élet zajlik, de emellett csak 
egy olyan, a volt úttörőházból kialakított művelődési ház 
áll rendelkezésre, ami nem alkalmas nagyobb létszámú 
szimfonikus koncertek megrendezésére. Csillaghegyen 
nemrég szűnt meg egy művészeti iskola, és a tervek sze-

rint itt tudna egy olyan központ kialakulni, amelynek 
mi is fontos pillérét képeznénk. Ez is egy következő cél, 
hogy az óbudai lakosságot helyben tudjuk megismer-
tetni a koncertjeinkkel. A szándék és az irányvonal már 
megvan, és azt gondolom, hogy a kerület vezetése ezt 
véghez is fogja vinni, a többi, már létező kulturális tér 
igényeinek felmérésével, velük együttműködésben.

Nagy hangsúllyal van jelen az életükben a fiatalok tá-
mogatása. Milyen programokat kínálnak a közönség 
és a közösség számára?

Az előző szezonban majdnem negyven koncertet adtunk 
iskolákban itt Óbudán, és visszatérve az előző kérdésre, 
ha nincs koncertterem, akkor – úgy vélem – csinálni kell. 
Elmegyünk az iskolákba, és ott a tornatermeket használ-
juk erre a célra. Ez persze csak első hallásra egyszerű, 
hiszen ha kitelepülünk akár egy kamaraegyüttessel is, 
akkor gyakorlatilag az előkészületekkel és az elpakolás-
sal együtt három tanórát veszünk el az iskolai életből, ez 
pedig egy fontos dolog, mert tényleg olyan produkciókat 
szeretnénk elvinni a gyerekekhez, amelyeket kifejezet-
ten nekik állítunk össze. Általában valamilyen érdeke-
sebb zenés színházi előadásról van szó, amihez szükség 
van egy rendezőre, énekesekre, adott estben díszletre, 
tehát nem egy egyszerű hangszerbemutatót kínálunk. 
Olyan gyerekoperák hangzanak el, amelyekhez vetítés, 
magyarázat és interaktív játék is társul. Örülök, mert na-
gyon jók a visszajelezések, az iskolák szeretik a produk-
cióinkat, még akkor is, ha a már említett módon számuk-
ra ezt nem is olyan könnyű technikailag megvalósítani. 
A legnagyobb visszacsatolás pedig az, amikor újabb és 
újabb iskolák jelentkeznek be hozzánk. Éppen most áp-
rilisban indul egy új produkciónk, ami egy pantomim 
játék lesz – remélem, az iskolák szívesen fogadják majd.

Legutóbb március elején Sztanyiszlav Kocsanovszkij 
orosz karmestert látták vendégül. Milyen nemzetközi 
kapcsolatai vannak az együttesnek?

Ez egy nagyon nehéz terület, de folyamatosan dolgozunk 
rajta. Ha külföldi karmestereket vagy szólistákat szeret-
nénk meghívni, akkor némileg könnyebb dolgunk van, hi-
szen már van annyi referenciánk és szakmai presztízsünk, 
hogy a művészek szívesen elfogadják a meghívásunkat. Itt 

az időtényező a legfontosabb, hiszen átlagosan három-négy 
évre előre kell tervezni, ha egy vendégművészt akarunk 
meghívni, a másik oldalon viszont azok a koncerttermek 
és intézmények, ahol játszunk, nem mindig tudnak ilyen 
időtávra előre időpontot adni. Vannak ötleteink és terve-
ink, elsődlegesen a fiatal tehetségekben gondolkodunk, 
de több, már elismert, legendás művész is a látóterünkben 
van. A lehetőségeink most azt engedik, hogy a 2018–19-es 
évadra tervezzünk. Itt persze még mindig érződik, hogy az 
együttesek között mi a prioritási rendszer, de számunkra 
már az is egy előrelépés, hogy most ebben a pillanatban 
2019-ről beszélgethetünk. Természetesen a jövő szezonban 
is lesz külföldi karmesterünk, rögtön ősszel, de erről majd 
később. Törekszünk arra, hogy a magyar szólisták közül is 
sokan megforduljanak nálunk, és igyekszünk úgy alakíta-
ni a koncertszezont, hogy egy évadon belül ne ismétlődje-
nek a vendégszólistáink. A zenekar külföldi szereplése már 
nehezebb, egy jó impresszáriós iroda nélkül ez nem műkö-
dik, folyamatosan keressük a partnereket. Biztos pontként 
van jelen a Stuttgarti Kamarakórus, akikkel most volt har-
madszor közös projektünk. Mi is megyünk hozzájuk, és ők 
is fellépnek Budapesten. Dolgozunk ezen: volt idő, amikor 
sokat szerepeltünk külföldön, de azt kell mondanom, hogy 
ezt akkor nem kezeltük kellő gonddal, amiért most ezeket a 
kapcsolatokat újra kell építeni.

Óbudának számos testvérvárosa van a világban. Velük 
milyen a kapcsolat?

A testvérvárosok közül a lengyelországi Bemowo váro-
sával a legszorosabb a kapcsolat, amit tovább kell ápolni, 
és természetesen mi is adtunk ott koncertet. Egy kama-
raformációval léptünk fel, és bár nekik nincs zenekaruk, 
számos előadásunkat hallgatták már meg Budapesten. 
Van egy vietnámi kapcsolat is, ami számunkra egyelőre 
nem reális, de a lengyel együttműködésben komoly lehe-
tőségek vannak, amire különösen alkalmas az idei év, a 
lengyel-magyar barátság éve. Ezek a kapcsolatok nagyon 
fontosak, és ahol megvan a párbeszéd, ott jó és gördülé-
keny az együttműködés.

Szinte kizárólag fiatalokból áll a zenekar, ami egybe-
vág azzal a szellemiséggel, amit az együttes a program-
jain keresztül képvisel. A későbbiekben változik majd 
az arculat?

Körülbelül egyidősek vagyunk a Budafoki Dohnányi 
Zenekarral, de a tagjaink életkorát tekintve még mindig 
mi vagyunk a legfiatalabbak. Egy köztes állapotban va-
gyunk, mert úgy fejlődtünk, ahogy az anyagiak enged-
ték. Most negyvenöt művész van a zenekarban állásban, 
amihez még tizenegy tagot fel kellene vennünk, hogy 
feljebb tudjunk lépni az előadó-művészeti törvény sze-
rinti nagyzenekari kategóriába. Ezeknek a zenészeknek 
meglenne a helyük, de a fedezet nem áll még rendelke-
zésre. Az új tagok esetében fiatalokban gondolkodunk, 
de vannak olyan művészeink, akik tapasztalattal a hátuk 
mögött a társzenekaroktól érkeztek hozzánk. Számunkra 
a szakmai teljesítmény az elsődleges, és természetes, hogy 
örökké nem maradhatunk meg a legfiatalabb zenekar-
nak. Később majd újra kell gondolnunk a koncepciót, de 
messze van még az az idő, amikor az első muzsikusunk 
nyugdíjba megy. Úgy vélem, hogy a vezetésnek kell elő-
relátónak lennie az utánpótlás tekintetében, a szólamve-
zetőknek pedig érdemes figyelmet fordítaniuk arra, hogy 
milyen hallgatóanyag áll rendelkezésre a Zeneakadémián 
az adott hangszerből. A potenciális tagokat hosszabb időn 
keresztül el kell hívnunk magunkhoz kisegíteni, és elsőd-
leges, hogy kommunikáljunk velük. Ez egy szép feladat.

Mi a legfontosabb személyes élménye a zenekarral 
kapcsolatban?

Az együttes adminisztratív dolgozói egyelőre egy VI. kerü-
leti irodából támogatják a zenekar működését, de ahogy az 
elmúlt időszakban az óbudai iskolákat jártuk, egyre jobban 
törtek fel a gyerekkori emlékek, és egyre erősebb az akarat 
bennem, hogy megtaláljam az iroda átköltözésének lehető-
ségét. Óbudán van a próbatermük, az irodának is a közel-
ben kell lennie, ha hatékonyan szeretnénk rálátni a folya-
matokra és működtetni az operatív ügyeket. Nagyon sokat 
jelent számomra az a furcsa, de szeretetteljes élmény, ami-
kor azt látom, hogy egy-egy iskolai program alkalmával a 
saját muzsikusaink odajáró gyermekei is élvezik az előadá-
sunkat. Rajtuk tudjuk a leginkább lemérni azt, hogy jól mű-
ködik-e, amit csinálunk. Ez az élmény ad erőt ahhoz, hogy 
megpróbáljam megteremteni annak a lehetőségét, hogy az 
óbudai baráti társaságok egyszer majd eljöhessenek a saját, 
óbudai koncerttermükbe, ahol az Óbudai Danubia Zenekar 
koncertjeit és programjait élvezhetik.

UR MÁTÉ
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Ofen Jásán, az óbudai zsidó közösség újkori története

Ismét megújul a zsinagóga épülete

„Az osztrák Monarchiában fennálló valamennyi ilyenfajta vallási építmény között vitathatatlanul ez az itt csak 
nemrégiben felépített zsinagóga érdemli meg az első helyet, s ezt nem vitathatja el tőle sem a szép temesvári zsidó 
templom, sem – és még kevésbé – a régi prágai zsinagógák. Talán csak egyedül az amszterdami zsidó hitközség ízléses 
belső berendezésű, pompás épülete homályosíthatja el némiképpen.”

VÁROS Franz Schams 1820-as évek elején megjelent, Pest és Buda 
legteljesebb korabeli leírását tartalmazó köteteiben ol-
vashatóak e dicsérő sorok, amelyek az óbudai zsinagó-
ga ma is látható épületével kapcsolatban fogalmazódtak 
meg a kiváló szakemberben. Jóllehet túlzásnak tűnhet 
Schams kijelentése, azonban mégis felkelti az érdeklő-
dést az olvasóban az épület és közösségeinek története 
iránt, és egy kicsit elmélyedve az ehhez kapcsolódó his-
tóriában, cseppet sem csalódunk, mert egy jelentős és 
összetett múlt körvonalai rajzolódnak ki előttünk.

Előzmények – ókor, középkor

Óbuda több ezer éves történelmének majdnem kétezer 
éve része az itt élő zsidó közösségek története, hiszen 
már az ókori Aquincumban is éltek zsidó családok, ame-
lyek létezéséről többek közt egy III–IV. századi – menórát 
ábrázoló – sírkő ad bizonyosságot.
Az ezt követő történelmi korra ugorva, Óbuda zsidó la-
kosságának középkori történetével kapcsolatban az első 
biztos adat egy 1349-ben keltezett oklevél, majd egy XV. 
századi leírás már egy működő zsidó közösségről szá-
mol be. Azonban a mohácsi vész után Óbuda izraelita 
lakói eltűntek, és mivel a török hódoltság alatt sem tele-
pültek vissza, véget ért az óbudai zsidóság történetének 
„középkori szakasza”.

A XVIII. századi hitközség kialakulása és vezető szerepe 
– a XIX. század közepéig

Az óbudai zsidóság újkori története gyakorlatilag 
együtt született meg Óbuda török utáni történetével, 
hiszen a település első lakosai között nagyon hamar 
megjelentek az izraeliták is. Magyarországon az újko-
ri gyülekezetek általában földesúri birtokokon szü-
lettek, mivel a szabad királyi városok többségében 
nem telepedhettek le zsidó lakosok. Óbuda esetében 
a Zichy-család szívesen és oltalompénz ellenében be-
fogadta őket, így a zsidóság földesúri védnökség alatt 
élhetett, cserébe bekapcsolta Óbudát a kereskedelmi 
hálózatba. A XVIII. század elejétől így újra kialakult a 
zsidó közösség Óbudán, amit héberül Oven Jósénnak 
vagy Ofen Jásánnak hívtak.

A XVIII. századdal kapcsolatos szakirodalomból és ösz-
szeírásokból kiderül, hogy a betelepült zsidó lakosság 
nagyrészt Cseh- és Morvaországból, kisebb részt Len-
gyelországból származott. Elenyésző számban jöttek 
más tájakról is, például osztrák vagy olasz területekről, 
illetve különböző magyarországi uradalmakból.
Az egyre növekvő közösség Óbudán belül elsősorban 
a zsinagóga körül helyezkedett el, ahol a Duna mellett 
kiöblösödött a mai Lajos utca. A népnyelv ezt a területet 
akkoriban „Juden Platz”-nak, az utca egy részét pedig 
„Judengasse”-nak hívta. Az 1730-as évek végére az óbu-
dai közösség vagyonosság alapján túltett a teljes jogi 
helyzetébe visszakerülő és ismét fővárossá váló budai 
hitközség vagyonán.
A XVIII. századi óbudai zsidó község rendjéről, belső 
életéről először az 1746. január 1-én, Zichy Péterné ál-
tal kiadott kiváltság és rendszabályból értesülhetünk. 
A rendelet szabályozta a templomi viselkedést, megtil-
totta a civakodást, a zenebonát és a verekedést. A teme-
tőt, a zsinagógát és a közösség két házát a hitközség 
birtokában hagyta, illetve engedélyezte a zsinagóga 
újjáépítését és megnagyobbítását. A rendelkezés meg-
tiltotta idegenek temetését, illetve szabályozta a bíró, 
az esküdtek és a kisbíró választását. Egy korabeli ösz-
szeírásból az is kiderül, hogy a hitközségnek már saját 
rabbija is volt, mellette kántor, tanító és templomszol-
ga állt alkalmazásában.
1765-ben a Zichyek újabb szerződést kötöttek a zsidó 
közösséggel, illetve 1766-ban Óbuda új tulajdonosa, a 
kamara is kiadott egy védlevelet, amelyben megújítot-
ta és kibővítette az előző évi kontraktust. A település 
kamarai fennhatóság alá kerülése után az óbudai zsidó 
lakosok jog- és tevékenységi köre kibővült, mivel ettől 
kezdve más kamarai birtokokon és a szabad királyi vá-
rosokban is szabadon kereskedhettek, korábbi romos 
zsinagógájukat pedig újjáépíthették.
Az óbudai hitközség szerepének országos jelentőségét 
mutatja, hogy Magyarország többi hitközsége sokszor 
fordult az óbudaiakhoz közbenjárásért, segítségért, 
1788-ban pedig Óbudán tartották a magyarországi zsi-
dók vezetőinek országos tanácskozását.
A dinamikus fejlődés eredményeként kijelenthető, 
hogy a XVIII. század utolsó harmadára Óbuda lett a 
korabeli Magyarország egyik legnépesebb és gazdasági 
értelemben egyik legerősebb zsidó közössége.

Carl Vasquez térképének keretképe Franz Weiss metszetével, 1837 (forrás: Országos Széchényi könyvtár Térképtára)
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szusi irányzatot (neológ) képviselte, annak viszont egy 
konzervatívabb ágát, amiről egyrészt a zsinagóga hagyo-
mányos elrendezése, az orgona hiánya, illetve rabbijai-
nak iskolái és munkásságuk is tanúskodott.
A XX. század elején, de még inkább a két világháború 
közötti időszakban az óbudai hitközség élete a korábbi 
pangás ellenére ismét fellendült. Ebben az időszakban 
több új közellátási, közösségi intézet jött létre, mint pél-
dául az „Aggok háza” vagy a „Szeretetház”, illetve a XIX. 
század ’80-as éveiben megszűnt népiskola 1920-ban újra 
megnyitotta kapuit. Emellett egyre több egyesület, szer-
vezet is alakult (Solos-Szeudosz, Talmud-Tóra), ami a he-
lyi kulturális, társadalmi élet fellendülését jelezte. Mind-
ezt alátámasztja az is, hogy 1929-re az óbudai hitközség 
létszáma 5500 főre emelkedett, ami azt jelentette, hogy 
országos szinten a tíz legnagyobb létszámú hitközség 
között tartották számon.

Ehhez a fejlődéshez a hitközség vezetői is nagymérték-
ben hozzájárultak, többek közt dr. Stern József kir. ta-
nácsos, dr. Vörösváry Miklós ügyvéd, illetve Kemény 
Lajos. Az ő elnökletük alatt, amellett, hogy megszi-
lárdult a közösség gazdasági élete, több új intézmény 
(pl. napközi otthon, óvoda) létrehozása ment végbe. Az 
óbudai hitközség II. világháború előtti utolsó főrabbija 
dr. Neumann József volt, aki 1927-től kezdve töltötte be 
a tisztséget.
A korábban már tárgyalt, az 1930-as években bekövet-
kező változások miatt egy 1944. március végén készített 
kimutatás alapján az óbudai hitközségnek 3600 tagja 
volt. A látványos létszámcsökkenés számos okra vezet-
hető vissza. Egyrészt volt egyfajta természetes biológiai 
fogyás, másrészt jelentős méreteket öltött az elvándor-
lás, illetve a felerősödött kikeresztelkedési hullám is 
éreztette hatását.

A XIX. század közepétől a rohamosan fejlődő pesti zsi-
dó közösség miatt, ami elcsábította és „elszipkázta” az 
óbudai lakosokat, az óbudai hitközösség háttérbe szo-
rult. Az óbudai zsidóság Pestre áramlása már a XVIII. 
század végén, II. József intézkedéseinek hatására meg-
indult, majd az 1820-as évekre az átköltözés folyamata 
felgyorsult, aminek az 1838-as árvíz újabb lendületet 
adott, hiszen az óbudai zsidóság élettere jóval kiszol-
gáltatottabb helyen volt, mint Pesten.
Ugyanakkor országos viszonylatban az óbudai hitköz-
ség lélekszáma továbbra is magasnak számított, ráadá-
sul 1820-ban kezdték el az izraelita templom felújítását, 
aminek eredményeként 1821-ben már fel is avatták az 
új, minden tekintetben impozáns, ma is látható óbudai 
zsinagógát.

Zsinagóga

Izraelita szentély már a XVIII. század elejétől kezdve 
megtalálható Óbudán, hiszen egy 1727-es irat már az 
óbudai zsidó lakosok imaházának lerombolását említet-
te. Ennek mészkőből és márványból való újjáépítésére 
valószínűleg az 1730-as években került sor, majd az ezt 
követő közel 100 évben a közösség még többször megújí-
totta zsinagógáját.
Az 1766-os kamarai védlevél engedélyezte a romos óbu-
dai izraelita templom újjáépítését, amelyre Neupauer 
Máté tervei alapján került sor. Az 1769-ben felavatott zsi-
nagóga centrális elrendezésével, négy pilléren nyugvó, 
kilenc boltszakaszos építményével a Lengyel- és Mor-
vaországban elterjedt zsinagógatípust testesítette meg. 
Az építkezés mellett a berendezést is megújították, és 14 
kandelábert állítottak a templom mellé. A nagy költség 
és a látványos kivitelezés ellenére már 1817-ben a lebon-
tásról és egy új templom építéséről határoztak, mivel a 
rossz alapozás és a kedvezőtlen talajviszonyok miatt a 
falak megrepedeztek.
Landherr András tervei alapján 1820-ban indult meg 
az építkezés, amely eredményeként – alig másfél évvel 
később – 1821. július 20-án ünnepélyes keretek között 
avatták fel az új óbudai zsinagógát. A zsinagóga beren-
dezéseit és díszítését Goldringer X. Ferenc ácsmester és 
Maurer János stukkátor végezték. Az új templomban 364 
férfi és 298 nő számára volt ülőhely. A díszes főbejáratot 

hat korinthoszi oszlop tartotta, amelynek homlokzatán 
egy óra volt elhelyezve. A homlokzat tetején márványból 
készült kettős kőtábla volt látható, amelyen a tízparan-
csolat kezdő szavai kerültek megjelenítésre. A templom 
belső terében szembetűnő volt a gipsz díszítéssel borított 
oldalfalak, boltozatok és a lángoló Szinaj-hegyet ábrázo-
ló oltár összhangja. A belső teret a középen felállított, 
lengyel-morva hagyományt követő, négy obeliszkes, bal-
dachinos bima (a tóraolvasó pultot magába foglaló emel-
vény) uralta.
A zsinagóga épületét először 1900-ban renoválták, akkor 
készült a timpanon szecessziós díszítése, ami Ullmann 
Gyula építész tervei alapján valósult meg.
A II. világháború alatt az épület erősen megrongálódott. 
Annak ellenére, hogy 1946–47-ben helyreállították a há-
borús károkat, a gyülekezet egyre csökkenő létszáma azt 
eredményezte, hogy 1958-ban már nem is használták a 
nagy zsinagógát, hanem egy kisebb teremben tartották 
összejöveteleiket. Végül az 1960-as évek közepén az épü-
let állami tulajdonba került.
1972-ben átmenetileg itt kezdte meg működését a Tex-
tilmúzeum, azonban hamar kiderült, hogy az épület 
alkalmatlan muzeális célokra, ezért 1978-ban a Magyar 
Televízió vette használatba. A Tóra-tekercseket ismeret-
len helyre szállították, a zsinagóga eredeti berendezését 
pedig lerombolták. Az MTV fennhatósága alatt az épület 
előbb díszletraktárként, majd 5. sz. stúdióként, ezt köve-
tően pedig újból díszletraktárként funkcionált.
2010-ben azonban az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség használatába került, ami egyben azt is jelen-
tette, hogy az épület visszakapta eredeti funkcióját, és 
ismét egy zsidó hitközség szenthelyévé vált.

A pesti közösség árnyékától a pusztulásig 
– XIX. század közepétől az 1960-as évekig

A század második felétől kezdve Óbuda erőteljesen le-
maradt a pesti zsidósággal szemben, bár országos tekin-
tetben még jelentős közösségként tekintettek rá ekko-
riban is. A hitközség hanyatlását jól szimbolizálja az a 
tény, hogy ebben az időszakban 23 éven keresztül nem 
volt betöltve az óbudai rabbi állás.
Az emancipációs változásokat, illetve az 1868–69-es nagy 
kongresszust követően az óbudai gyülekezet a kongresz-

az óbudai zsinagóga 1920-ban (forrás: Erdélyi Mór felvétele, Kiscelli Múzeum)
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A holokauszt Óbuda és az óbudai zsidóság életében is 
kiemelt szerepet játszott, hiszen az Óbudai Téglagyárban 
gyűjtötték össze, és a Bécsi úton vitték munkaszolgálatra 
a fővárosi zsidóság egy részét. A Pilisen keresztül Szőny 
és Győr irányába vezetett gyalogmenetek papíron leírt 
célja, hogy az osztrák határ erődítési munkáihoz em-
beranyagot biztosítsanak. A „Soá, a szenvedések útja” 
mintegy 3000 áldozatot követelt Óbudán.
1945-ben, közvetlenül a háború után a korábbi rabbi, Neu-
mann József vezetésével újjáalakult az óbudai hitközség, 
de erejét nem tudta visszaszerezni, hiszen híveinek nagy 
része odaveszett a háborúban. A helyzet súlyosságát nö-
velte, hogy 1948-ban államosították az iskolát, majd a kö-
vetkező évben az óbudai hitközség beolvadt a nagy buda-
pesti hitközségbe. 1956-ig még Neumann volt a főrabbi, 
de a közösség egyre jobban elnéptelenedett, míg végül 
1958-ban elveszítette önállóságát, és a budai körzethez 
csatolták. A zsinagóga az 1960-as években került az állam 

fennhatósága alá, és ezek után az óbudai hívek a Frankel 
Leó utcai templomot látogathatták.

A megújulás

Annak ellenére, hogy a korábbi óbudai zsidó közösség 
nem tudott újjáéledni, az elmúlt években mégis újra 
megjelent az izraelita közösségi hitélet Óbudán. Több 
évtizedes hányattatás után, a XXI. század elején a zsi-
nagóga az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) használatába került, majd 2010 szeptemberében 
sor került a részlegesen felújított épület újraszentelésé-
re, így a közel kétszáz éves templom ismét egy izraelita 
hitközség szolgálatába került. Az épületet folyamatosan 
újítják fel, idén áprilisban a belső tér szépült meg.

Viszket Zoltán, Óbudai Múzeum

a zsinagóga felújított belső tere, 2016 (fotó: Sánta Balázs)

Tóth Vilmos: Sírkődiaszpóra

város

Az utóbbi másfélszáz év fővárosi sírkerttörténetében 
a Kerepesi úti temető központi jelentősége vitathatatlan. 
Egyéb szempontok mellett befogadó és kibocsátó teme-
tőként is meghatározó volt: számos fontos síremlék ke-
rült más budapesti sírkertekből oda, illetve onnan más 
sírkertekbe. Utóbbi esetekben a leggyakoribb célállomás 
a Farkasréti, illetve a Rákoskeresztúri temető volt, míg 
egyéb temetkezőhelyekre, így az Óbudai temetőbe is 
csak néhány sír jutott. Az alábbiakban azt mutatjuk be, 
hogy kiknek állít emléket ez a néhány sír.

Az áthelyezések fő oka a Kerepesi úti temetőben 
többször lezajló nagy területrendezések, illetve a sírkert 
1952-ben történt lezárása, pártállami kisajátítása, majd 
részleges kitelepítése volt. Ettől az évtől nemcsak az új 
temetések estek kontroll alá, például az egyházi szertar-
tások betiltásával, hanem a temető már meglévő síremlék-
együttesét is radikálisan megtizedelték. A fenntartásra 
nem javasolt sírokat a családoknak, leszármazottaknak át 
kellett helyeztetni más temetőkbe, ennek hiányában pedig 
jeltelenítve lettek. Jellemző, hogy a neves sírok eltűnése 
sokkal nagyobb léptékben zajlott, mint a kolozsvári teme-
tőben, mégis – ez utóbbival ellentétben – azóta is szinte 
teljesen hiányzik a köztudatból és a közbeszédből.

A Kerepesi úti temető lezárása által elsősorban Far-
kasrét respektusa nőtt meg látványos mértékben, ami 
végül helyet is cserélt elődjével a fővárosi temetők szim-
bolikus rangsorában, hiszen ma már sokkal több neves 
sír található a budai, mint a pesti sírkertben. Éppen e 
rangemelkedés indokolhatta a Farkasrétet célzó nagy-

számú áttemetést, a Rákoskeresztúri temetőbe irányuló-
kat pedig a viszonylagos közelség és a rendelkezésre álló 
hatalmas terület, és talán még az is, hogy eleve a Kere-
pesi úti temető tehermentesítésére jött létre. Az Óbudai 
temető és a további budapesti sírkertek, valamint számos 
magyarországi város temetői e folyamat szempontjából 
marginálisnak számítottak, az ezekbe irányuló átteme-
tések elsősorban családi kötelékekkel magyarázhatók. 
A Kerepesi úti temető diaszpórába kényszerült sírem-
lékeinek jegyzéke, illetve az egykor ott nyugvók névso-
ra nagyon tekintélyes, önmagában is kitesz egy kisebb 
nemzeti panteont.

Eredetileg ott, a VIII. kerületben állt a szobrokban 
amúgy meglehetősen szegény Óbudai temető egyik leg-
szebb képzőművészeti alkotása is. A síremlék az 1943-
ban, fiatalon meghalt balettművész, Vera Ilona emlékére 
létesült, és első helye a Kerepesi úti temető 35. parcellá-
jában volt, innen helyezték át 1973-ban az Óbudai teme-
tőbe, a 36. parcellába. Vera Ilona az idősebb Harangozó 
Gyula első felesége, aki férjének több koreográfiáját és 
szereplőnőjét ihlette. 1932-től haláláig az Operaház ma-
gántáncosa volt, sírján is a „m. kir. operaházi tag” felirat 
olvasható.

A síremlék főalakja egy elterjedt sírszobor-típus, az 
„Ad astra” („A csillagok felé” vagy „A szférák felé”) ábrá-
zolások körébe sorolható, amelyek vezérmotívuma a föld-
től elrugaszkodó és az ég felé törő, átszellemült arcú férfi- 
vagy nőalak. A Vera Ilona-síremlék jelképes főalakja alatt, 
a talapzaton egy kisebb, különösen jól sikerült, táncosnőt 
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A másik évszázados síremlék a tankönyvíróként pá-
ratlanul termékeny földrajz-, történelem- és nyelvtanár, 
Schwicker János Henrik emlékét őrizte az Óbudai temető 
34. parcellájában, de ez a nyugvóhely már nem található 
meg. 1967-ben helyezték át az Óbudai temető 4. parcellá-
jába a méltatlanul elfeledett építész, Fodor Gyula síremlé-
két, akinek számos megvalósult budapesti alkotása közül 
kiemelendő az Ernst Múzeum Nagymező utcai épülete. 
Menyhárt Gyulának, a Kolozsvári Ügyvédi Kamara utol-
só magyar titkárának sírja a 18. parcellába került. A sírkert 
II. számú köröndjén található az 1947-ben, fiatalon elhunyt 
művészettörténész, a fatemplom-szakértőként számon 
tartott Balogh Ilona sírja, ahol ma már mellette nyugszik 
őt évtizedekkel túlélő nővére és pályatársa, Balogh Jolán 
is. Megemlítendő még Benkő Etelka operaénekesnőnek, 
Ambrus Zoltán feleségének a síremléke, ami a 17. parcellá-
ba került. Lábán Antal irodalomtörténésznek, a bécsi Col-
legium Hungaricum alapító igazgatójának sírja érkezett a 
legkésőbb Óbudára: 1981 óta áll a 21/2. parcellában.

Van ugyanakkor egy nagyon jelentős síremlék, ami for-
dított utat járt be. A Kerepesi úti temető 1952-től a nyolc-
vanas évekig zárt és ateista kegyeleti hely volt, ahol csak a 
Fővárosi Tanács engedélyével lehetett temetkezni. A hatva-
nas évektől mégis egyre több új díszsírhely létesült itt, és ez 

a folyamat korántsem csupán a munkásmozgalmi panteon 
kiépülését jelentette. A főváros többek között újra haszná-
latba vette azt a díszparcellát, amelynek kialakítása még 
1928-ban kezdődött el – temetőn belüli áthelyezésekkel –, 
majd évtizedekre elakadt. 1966-ban ide temették át Csont-
váry Kosztka Tivadar feltételezett földi maradványait, aki 
eredetileg az Óbudai temető 18. parcellájában nyugodott. 
Önálló tárgyalást igényelne annak eldöntése, hogy eredeti 
sírhelyét valóban felszámolták-e az ötvenes években, hogy 
valóban közös sírba helyezték-e, avagy csak rátemetés tör-
tént – ebben az időszakban már utóbbi a valószínűbb –, 
illetve hogy valóban antropológiai vizsgálattal azonosítot-
ták-e a csontjait, ahogyan a korabeli sajtóhírek állították. 
Ami bizonyos: Kerényi Jenő 1965-ben készült remek szobra 
a Kerepesi úti temető „művészparcellájának” egyik megha-
tározó alkotása, ami akkor is méltó módon őrzi Csontváry 
emlékét, ha síremlékként esetleg csak jelképes.

Mindez csupán néhány adalék az 1910-ben megnyi-
tott Óbudai temető máig megíratlan történetéhez. Bíz-
zunk benne, hogy a sírkertről, ahol Bibó István, Göncz 
Árpád, Sinkovits Imre és Albert Flórián nyugszik, egy-
szer majd születik egy átfogó bemutatás, ami teljességre 
törekedve veszi számba az itt található több száz neveze-
tes síremléket.
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ábrázoló dombormű is van. A szobrok alkotója a kevéssé 
ismert, még másodvonalbeli művésznek sem nevezhető 
Gáldi Gyula volt, akinek további művei, köztük egyéb sír-
emlékei jelentéktelenek. Köztéri szobrokat sem készített, 
a fővárosban egyetlen megvalósult műve ismeretes, egy 
római legionárius-fejszobor, ami Óbudán, a Pacsirtamező 
utcában, a múzeum bejáratánál kapott helyet 1955-ben.

Még egy jelentékenyebb plasztikai alkotás van az át-
helyezett síremlékek között: ez Rodé Jánosnak, az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézet első vezérigazgatójának 
sírján áll, ami az Óbudai temető 17/2. parcellájában ka-
pott másodlagos helyet. Az 1928 körül készült kétalakos 
szobor alkotója, az előzővel ellentétben, élvonalbeli mű-
vész volt: Sidló Ferenc, a gödöllői művésztelep oszlopos 
tagja, akinek nevéhez számos jelentős síremlék és köz-
téri szobor fűződik, például a Danaidák kútja, a főváros 
egyik legszebb kútszobra (V. kerület, Szomory Dezső tér).

Az átkerült síremlékek közül a legrégebbi a „görgői 
és toporczi” kettős nemesi előnevét a gránitobeliszken is 
büszkén hirdető Görgey Istváné, ami 1958 óta áll az Óbu-
dai temető 9. parcellájában. Az 1912-ben elhunyt Görgey 
polgári foglalkozását tekintve közjegyző volt, Görgey 
Artúr tábornok öccse, és egykor maga is 1848/49-es hon-
véd százados. Irodalmi működése is a szabadságharchoz 
kapcsolódik: saját memoárja mellett több forrásértékű 
kötetet publikált, elsősorban bátyja tevékenységéről, aki 
az emlékiratát is öccsének mondta tollba. Görgey István 
síremléke egykor a Kerepesi úti temető központi részén, 
a Deák-mauzóleumot övező parcellák egyikében állt. A 
kövön egy valaha virágzó, mára azonban teljesen kihalt 
irodalmi műfaj, az eredeti sírvers egy szép példája, Koz-
ma Andor szerzeménye olvasható: „A hazáért vívott régi 
csaták képe / Vegyül itt a szívek néma keservébe / S hí-
ven emlékezve róla / Áldást kér a lentnyúgvóra.”

Vera Ilona balettművész síremléke az Óbudai Temetőben, Gáldi Gyula alkotása Csontváry kosztka Tivadar síremléke a Kerepesi úti temetőben, Kerényi Jenő alkotása
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Zeke Gyula: Akác NappaL

Ezt a címet adnám, igen, föltétlen ezt a címet adnám 
a képemnek, ha festő volnék, és lefesteném ezt az óbu-
dai akácot, vagy a versemnek, ha költő volnék, és verset 
írnék róla. Ám sem festő, sem költő nem vagyok. Csend-
életeimmel már az első rajzórákon kudarcot vallottam, 
és a tanárnő mellét néztem a hónalja hasadékán, amint a 
citromomat javította, korai rímeim láttán pedig úgy elré-
mültem, hogy föl sem vettem a lantot, melyet így leten-
nem sem kellett. Hallgatni Arany(t), gondoltam magam-
ban. Verset nem írni egyébiránt – ha csak nem vagyunk 
költők, akikből kevés van – környezetvédelmi okokból 
is fontos. Nemcsak az Üllői úti fák tűntek el ugyanis az 
elmúlt száztíz év során, hanem a Föld erdeinek több mint 
a fele is, s e fák egy jó részéből papíros készült. Koszto-
lányi idejében ugyan nem létezett még a környezetvéde-
lem mai értelemben vett fogalma, ám a veszélyre szelle-
mi tekintetben már ő is figyelmeztetett. Egy 1930-as, az 
írás taníthatóságát firtató hírlapi körkérdésre válaszolta 
a következőket: „Az, hogy újabban … egyre többen … 
ontják zörgő, üres verseiket, kinyalt, unalmas regénye-
iket, hitvány és mulattató színdarabjaikat … ennek a 
szellemtelenségben és lelketlenségben páratlanul álló 
kornak a csapása, amely sokkal nagyobb, mint az anal-
fabetizmus.” (Lantos Magazin, 1930. július 15., 1171. p.)

Nos, ha az írástudatlanságot azóta – le még nem 
győztük is végképp, de – jelentősen visszaszorítottuk, a 
fönti nagyobbik bajjal szemben tehetetlennek bizonyul-
tunk. Nem hiányzik belőlem, félreértés ne essék, a köze-
pes és a rossz költők iránti megértés, végtére az élet bár-
mely területén ez a helyzet, a döntő többség közepesen 
vagy rosszul csinálja a dolgát, már ha van neki egyáltalá-
ban valami dolga, és e valamit (önmaga és a környezete 
megtévesztésére) csinálja is. Mindettől még jó ember le-

het, és igen gyakran az is, akivel szívesebben elegyedem 
szóba a pultnál, mint az újabb idők sikerembereivel, akik 
valamit kétségkívül jól csinálnak. Az életet végtére túl 
kell élni, át legalábbis, ha nem helyezkedünk a terem-
tés (vagy az Isten tudja, mi) iránti dacos elutasítás állás-
pontjára, és nem dobjuk el magunktól (nem is föltétlen) 
használt nejlonzacskó módjára azt. Nem azokkal van te-
hát a legnagyobb baj, akik rosszul írnak vagy „rosszul” 
olvasnak, tehát nem a szürke szemű nőkkel a metrón, 
akik Vavyan Fable fahasáb vastagságú könyveit bújják, 
de sokkalta inkább azokkal, akik már nem képesek (ha 
egyáltalán valaha azok voltak) fölnézni haladtukban a 
piacon vagy a járdán, ha egy ilyen akác érkezik eléjük.

Istenem, ha tudnák, miből maradnak ki! Ha látnák! 
De nem, nem. Nem látják a Napot, amely ötmilliárd 
éve fortyog, hogy mi életünk ritka pillanataiban egy-
szer-egyszer feléje fordíthassuk az arcunk. Nem látják az 
eget sem, ezt a többnyire még kék eget, amely ugyancsak 
a Napnak köszönhetően takarja el előlünk legalább nap-
pal a sötétséget. Nem látják, mert nem is nézik, életük 
átlag hetvenszer háromszázhatvanöt napjából egyetlen 
órájuk, egyetlen percük sem jut a Napra, melyet előttük 
minden élőlény megnézett néhányszor a Földön, ami és 
aki csak megfordult az évmilliókban itt. Nem látják, mert 
nem néznek fel, csak leszegett fejjel és aszfaltra hányt 
tekintettel mennek a járdán. Nem tudom, miért van ez 
így. Talán túl alacsony a panelek belmagassága, talán a 
kíváncsiság, e becses portéka már a szupermarketek pol-
cairól is végképp kifogyott, talán szégyellik magukat az 
emberek, és nem tudják, miért, nem tudom. Persze mind-
annyian meghalunk majd.

Ám van néhány akácfánk itt Óbudán, kerületi s egy-
ben kozmikus vigasznak.
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séta tásra áttérő braunhaxlerekről a legtöbbet a szintén Óbu-
dán élt Halász Gábor mesél egy 1935-ben a Nyugatban 
megjelent írásában: „Az igazi braunhaxler = barnalábú, 
ahogy becézik őket, még oda (Pestre – a szerk.) sem ke-
rül el. Itt élik le életüket szűk utcáikban, alacsony há-
zakban, kis lakásokban, amelyek téglalap alakú, hosszú 
udvarokból nyílnak; az udvarban leanderfák és körülöt-
tük nyáron hancúrozó gyerekek, trécselő szomszédasz-
szonyok, házi fúrást-faragást végző férfiak. Ha sétálni 
akarnak (már a fiatalabbja), ott 
az óbudai Dunapart, a halász-
csárdából kiszűrődő zenével, 
néhány pislákoló lámpájával, 
látványosságul a helyiérdekű 
át meg át kígyózó testével.”

Hogy meddig élt a német 
hagyomány Óbudán és mi-
lyen formában, az máig vitás 
kérdés. E sorok szerzője a cikk 
megírása kapcsán találkozott olyan óbudaival, aki csa-
ládja emlékezetére hivatkozva állította, hogy a szigorúan 
egymás között házasodó braunhaxlerek kultúrája már a 
XX. század első felében sem volt meghatározó; mások – 
köztük a városrész történetéről könyvet jegyző szintén 
óbudai Gulyás Miklós – pedig azt közlik, hogy még az 
ötvenes években is pontosan lehetett tudni, hogy mely 
családok a braunhaxlerek leszármazottai, ezekben a csa-
ládokban pedig nem egyszer még ekkor is németül be-
széltek a csukott ajtók mögött. (Szintén Gulyás idézi Bibó 
azon 1945-ös mondatát, hogy egy olyan országban, ahol 
a népszámlálási adatokat az elűzés, a szülőföldtől való 
megfosztás alapjának tekinti egy kormány, nem igazán 
lehet objektív adatokat várni legalább száz évig...)

A XIX–XX. század fordulójára Óbuda azonban elve-
szítette német túlsúlyát és addigi mezővárosi arculatát 
is. Ahogy egyre több és több gyár épült fel a területen – 
hiszen a téglagyár mellett már itt üzemelt a Széchenyi-fé-
le hajógyár vagy 1856-tól a dinamikusan bővülő Gold-
berger textilgyár, hogy csak a legfontosabbakat említsük 
–, megindult a betelepülés.

Míg a cseh, morva, osztrák szakmunkásokat a gyáro-
sok hívták be, a magyarok és a környékbeli falvak szlo-
vák lakosai, egy-egy szerb család, valamint a bolgárker-
tészek – utóbbiak főleg az 1870-es évektől – a munka és a 
megélhetés reményében özönlöttek be a mind szűkebbé 

váló Óbudára, hogy a századfordulóra igazi „multikul-
turális” városnegyed jöjjön létre, amelyben – részben 
az időközben kötelezővé váló magyar nyelvű közokta-
tás miatt – a második generáció érintkezési nyelve már 
a magyar volt. Ettől persze még mindenki őrizte, amit 
„von Haus aus” hozott – olyannyira, hogy a már említett 
Gulyás Miklós még az 1940-es évekbeli óbudai piacot is 
úgy írja le, mint a „nyelvek káoszát”, ahol azonban „ma-
gyarul beszél a tót a svábbal”.

A braunhaxlerek Óbudáját 
azonban nemcsak a gyárépítés 
nyomán beözönlő új-óbudaiak, 
de a filoxérajárvány is alapo-
san átalakította: a szőlők nagy 
részét kipusztította a járvány 
a XIX. század végén, így meg-
szűnt az addigi megélhetési 
forrás, a bortermelés. Aki nem 
ezért kényszerült a gyárakba, 

azt másként fojtotta meg az épülő új világ: a kékfestők, 
a kisüzemek sorra mentek tönkre a gyárak árnyékában.

Aki tudott, kocsmárosként, vendéglősként próbált 
meg boldogulni az egykori szőlőműves családok sarjai 
közül, így legalább eladhatta azt a bormennyiséget, amit 
még megtermelt. Ekkor alakult ki a „magyar Grinzing” 
mítosza és az „óbudai idill” máig makacsul élő képze-
te, amelyről Halász Gábor a már idézett írásában így 
beszél: „Az ipari forradalom gyárkéményekkel szórta 
tele, mégsem tudta megfosztani falusiasságától, nem 
torzította kietlen külvárossá; a munkáslakások kertek 
közepén voltak, és a szőlősgazdák lépésenként adták fel 
földjüket. A nagy elmaradottság adta meg Óbuda ízét; a 
milléniumi gőgös Budapesthez tapasztva is megmaradt 
kisvárosnak, a kávéházak ragyogásában a kiskocsmák 
lelőhelyének, fényes kirakatok között a csöngető boltaj-
tók mentsvárának. Girbe-görbe utcái úgy dobálják a vil-
lamost, mintha még mindig nem nyugodtak volna bele a 
technika fejlődésébe.” 

De mi volt a valóság? Egyáltalán egy Óbuda volt? Egy 
valóság volt? Vagy a parasztpolgárok, a kismesterek, a 
kocsmárosok, a zöldvendéglők, a Péter-Pál napi híres vá-
sárok, a fél-falusi életforma, a város a városban Óbuda 
ugyanúgy valóság volt, mint a másik, a gyári munkások 
formálódó Óbudája? Az utóbbi Óbuda emlékezete mint-
ha elenyészett volna az időben. Innen folytatjuk.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között

4. rész: És akkor jött a víz

1838-ban későn jött a tavasz. Március elején még fa-
gyott, aztán hirtelen elkezdődött az olvadás, de a jég 
feltorlódott a Szentendrei-sziget csúcsánál, és megindult 
az ár. Mielőtt az északi gátak átszakadása miatt Pestet 
elöntötte a Duna, az árvíz Óbuda nagy részét már elmos-
ta. Sorra omlottak be a házak, a lakók pedig csónakokon 
menekültek, amikor már nem volt remény. Az utókor-
nak Újlakon, a Lajos utca 18-20. alatti ház falán hagytak 
német nyelvű emléktáblát, amely jelzi a „Wasser hohe” 
szintjét 1838. március 15-én.

A pusztulás nagy mértékű volt: a városrész – amely-
nek ekkor még csak a korabeli Határ út és a mai Fő tér 
közti területe volt lakott – épületeinek tíz százaléka ma-
radt csak meg, a többi a víz áldozata lett. A település nagy 
részét kitevő vályogházak azonnal megadták magukat.

Aztán, ahogy az lenni szokott, levonult a víz, és az 
„altofeni” szorgalmas lakosok elkezdték az újjáépítést. 
Alig pár év múlva, az 1840-es évekre megint benépesült 
a javarészt katolikus németek, kisebb részben református 
magyarok lakta városka – ekkor épült olyanná, amely ar-
cát a Krúdy-szövegekből ismerjük. A zsellérházak mel-
lett immár megjelentek az emeletes házak is, a részben 
falusias, részben városias „kettős” arculat azonban egé-
szen a huszadik század közepéig megmaradt – sőt a vas-
útállomás és a Mocsáros környékét ismerve kijelenthető: 
akár ma is megvan. (A korabeli „falusi” Óbudát Erdélyi 
Mór fotóiról ismerjük.)

A szabadságharc után, 1849-ben Óbudát koronai me-
zővárosként Budához csatolták, majd bő tíz év múlva 

ismét Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyéhez. A szőlőmű-
veléssel, zöldség-gyümölcstermeléssel foglalkozó német 
ajkú lakosságot ez valószínűleg nem rázta meg különö-
sebben – ám az 1873-as városegyesítésnél már gondot 
okozott, hogy Óbuda „német” város. Az épp a modern 
értelemben vett nemzetté válással elfoglalt pestiek egy 
része ugyanis mindent elkövetett volna, hogy a német 
ajkú budai és óbudai résszel ne kelljen egy várost alkot-
ni, az egyesítés ellenzői attól tartottak, hogy az új város 
ezáltal teljesen „elnémetesedik”.

Ez a félelem nem volt teljesen alaptalan. Ugyanis az 
óbudai katolikus németek, az úgynevezett braunhaxlerek, 
akiknek betelepülését még a Zichy grófok támogatták a 
XVIII. században, lassan eltolva a főleg református magya-
rok lakta városkát a németesedés felé, olyannyira rátarti-
ak voltak, oly mértékben őrizték különállásukat és sajátos 
kultúrájukat, oly annyira magukénak tekintették Óbudát, 
hogy egy legenda szerint, amikor küldöttségük Ferenc Jó-
zsef császárnál járt, a császár azon kérdésére, hogy „Sind 
Sie aus Ungarn?” (Magyarországról vannak?), azt válaszol-
ták: „Ná, wir sán von Altofen!” (Nem, Óbudáról.)

De vajon miért braunhaxlerek, azaz „barnalábúak” a 
főleg szőlőműveléssel, borkereskedéssel foglalkozó óbu-
dai németek? Az óbudaiak emlékezetében két magyará-
zat is él: az egyik szerint a szőlőtaposás miatt barna a 
lábuk, a másik szerint barna lábszárvédőjükről kapták 
a nevüket.

A takarékos, munkás, a szőlőművelésről a filoxérajár-
vány miatt szűk ötven év alatt kényszerűen a vendéglá-

„... a milléniumi gőgös Budapesthez 
tapasztva is megmaradt 

kisvárosnak, a kávéházak ragyogá-
sában a kiskocsmák lelőhelyének, 
fényes kirakatok között a csöngető 

boltajtók mentsvárának.”
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Loci color

A Margit Kórház a második otthonom

Beszélgetés Dr. Pintér Endre professzorral

Dr. Pintér Endre születése óta Óbudán él, és magánélete mellett szakmai élete is Óbudához kötődik. A Margit Kór-
ház sebész főorvosaként a Sebészeti Osztály betegeit gyógyította, civil tevékenységével pedig az óbudai közösséget 
szolgálja a mai napig. Példát mutat a közösségért végzett tevékenységével, még 89 éves korában is irigylésre méltóan 
aktív. Óbuda Díszpolgára.

Emlékszik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

1927. július 13-án születtem. Attól kezdve óbudai vagyok.

A Margit Kórházban született?

Nem. A Margit Kórház tatarozás alatt volt, és anyám az 
akkori Weiss Alíz kórházban, a későbbi Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetemen, vagyis a Szabolcs utcai 
kórházban hozott világra.

A család mikor költözött Óbudára?

1880-as évek közepén apai nagyapám, aki állítólag tüdő-
betegségben szenvedett, a Bécsi út felett, a jelenlegi ún. 
szilikáttömb helyén, egy gyümölcsöskert területén vett 
egy kis házat azzal az orvosi javaslattal, hogy a jó levegő 
biztosan hozzájárul a gyógyulásához. Egyébként a Pod-
maniczky utcában lakott. Ott volt ügyvéd. Az a környék 
abban az időben a Nyugati pályaudvar közelsége miatt 
nem volt „egészséges”, nagyapám ezért a szabad ide-
jét Óbudán töltötte. Apám Rétságon született 1891-ben, 
mert nagyapám akkor éppen közjegyző volt ott. Nyolcan 
voltak testvérek. Nagyszüleim házassága megromlott, 
a nyolcvanas évek végén elváltak, és a nyolc gyerek apa 
nélkül nevelkedett. Apám 1921-ben vette el a Pápa mel-
letti Pusztagyimóton élő anyámat, akinek hét testvére 
volt. Anyámnak az volt a kikötése, hogy Pestre nem köl-
tözik. Kérte apámat, hogy olyan helyen keressen lakást, 
amely vidéki miliőt ad. Trianon után közel egymillió 
ember jött át az elcsatolt országrészekből, ezért 1921-ben 
nagyon nehéz volt Budapesten lakáshoz jutni. Tízezrek 
éltek vasúti vagonokban. Apámnak szerencséje volt, 
mert néhány hónap után nagyapám egykori ügyvédboj-
tárja fölajánlott neki bérletre Óbudán, a Kolostor utca 30. 
szám alatti villában egy lakrészt, amit csak nyáron hasz-
nált. A villa kétlakásos volt, az egyik lakásban laktunk 
mi, a másikban pedig a neves Berg família, egy nagyon 
értékes család, ahol négy nagyobb gyerek volt. Hárman 
közülük kormányzó-gyűrűvel díjazott eminens tanulók 
voltak. Az egyik lakásban nyolcan éltek, a másikban mi 
laktunk négyen.
Mi hárman voltunk testvérek. Imre bátyám Pápán szüle-
tett, gyermekként influenzát kapott és meghalt. Béla bá-
tyám már Pesten született. A rajz és a művészetek iránti 
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érdeklődése már gyermekkorában, a gimnáziumban fel-
tűnt. Építész lett, többszörös Ybl-díjas, majd Állami-dí-
jas, utolsó munkája a Hilton Szálló volt. A Kolostor utcai 
lakás nagyon szép volt. Gyönyörű volt a kertje, valóságos 
park. Lakásunk egy hálószobából, nappaliból, hallból, 
hosszú előszobából és hatalmas konyhából, spájzból állt. 
Volt egy kis szoba is, oda beszereltek egy kádat, hét vé-
gén ott volt a „nagy fürdetés”. Árnyékszék a házon kívül 
volt, vagyis nemhogy össz-
komfortos, de még komfortos 
sem volt a villa. Körülötte vi-
szont kinyílt a világ. A domb-
oldalon óriási mező, fölötte a 
Remete-hegy, ami fenyves erdő 
volt, és lehúzódott közel a Ko-
lostor utcáig. Kilépve a házból, 
kimehettünk a mezőre vagy az 
erdőbe. Vadnyulakat fogtunk 
hurokkal. A kertbe őzek, vaddisznók jártak be. Gyö-
nyörű világ volt, közvetlenül a Schmidt-kastély mögött. 
1936-ban a bérleményt felmondták, és mi leköltöztünk a 
Bécsi út 171. számú házba. Ma is itt lakom. A II. világ-
háború alatt a Kolostor utcai házat földig lerombolták; 
sokan meghaltak a pincében.
Sok élményem fűződik a házban töltött időhöz, de ezek 
közül is kiemelkedik, hogy találkozhattam az utolsó 
remetével. Minden hónapban egyszer lement a főplébá-
niára, talán lelki igényeit ellátni. Közvetlenül a kertünk 
melletti ösvényen ment, és időnként bejött hozzánk. Bé-
kesség a háznak, mondta mindig. Anyám rendszeresen 
behívta, étellel kínálta, valamit evett is, és elmenőben 
ismételte: békesség a háznak. Egy nagydarab emberre 
emlékszem, barnás, csuhaszerű ruhában, nagy sza-
kállal és mély hanggal. Meghatódva gondolok vissza 
gyermekkorom legszebb szakaszára.  A Remete-hegy 
egyébként arról kapta a nevét, hogy az ottani barlan-
gokban remeték éltek.

Schmidt Miksával is találkozott?

Bizony, én még gyermekként személyesen ismertem Ma-
ximilián Schmidtet. Abban az időben sűrűn lakott a kas-
télyban – egyébként Bécsben élt –, amit 1935-ben adott 
a székesfőváros tulajdonába. Bátyámmal a kastély „bű-
völetében” éltünk. Másokkal együtt rendszeresen körü-

lötte sétáltunk. Déli oldalán – a ma is meglévő hatalmas 
ajtók mögött – kocsiszín volt, a hintókat vasárnaponként 
meg lehetett nézni, de a lovardába csak ritkán engedtek 
be. Sétáink során Schmidt Miksa bácsi többször bevitt 
minket a kastélyba, ami egyébként vasárnaponként nyit-
va volt a látogatók számára. Szabadon be lehetett menni, 
és körül lehetett nézni. Kétszer-háromszor kézen fogva 
fölvitt bennünket a fölső emeletekre. Csodaszép könyv-

tárra, rengeteg könyvre, vastag 
szőnyegekre, dús függönyök-
re emlékszem, de mindenek 
előtt egy hatalmas, mozgatható 
földgömb maradt meg a tuda-
tomban. Emlékszem egy gyö-
nyörű kápolnára is, ami talán a 
földszinten lehetett. Az ostrom 
során a kastély teljesen kiégett, 
összeroskadt, csak a falai ma-

radtak meg. Minden elégett, földgömböstül, kápolnástul, 
könyvtárastul. Pótolhatatlan veszteség.

Hogyan nézett ki gyerekkorában Óbuda?

Ahogy mondtam, a Kolostor utcában, közvetlenül a kas-
tély mögött laktunk. A hegyoldalon, a Kiscelli utcán le-
jöttünk a Bécsi út 171. számú házhoz, ahol idestova 80 
éve lakom. Akkoriban itt két fűszerüzlet, trafik, rend-
őrség, hentesüzlet, sőt egy időben italkimérés is volt. 
Mindez egy helyen. Ha nagyobb dologra, például ru-
hára vagy cipőre volt szükség, akkor elmentünk a Fló-
rián térhez, a Tavasz utcába, ritkán a Fő térre. A Kiscelli 
utcai iskolába jártam. Ez volt akkor az én óbudai vilá-
gom, más részét alig ismertem. Elemi iskolás koromban 
kerültem kapcsolatba a szaléziakkal, mely mind a mai 
napig fennáll. A Kiscelli iskolát nagyon szerettem, csu-
pa jó tanítóim voltak. 1938-ban kibővült a látóköröm: 
gyalog jártunk a bátyámmal az Árpád Gimnáziumba, a 
Zsigmond térre. Gyalogolnunk kellett naponta, kivéte-
les esetektől eltekintve a villamos szóba sem került. Egy 
tantusz az újlaki templomig volt érvényes, ami 8 fillért 
ért. 10 fillérért viszont a Föld utca és a Zápor utca sarkán 
lévő Fischer Mór üzletében délután öt órától egy zacskó 
kiflit vagy fél-egy kiló kenyeret lehetett venni. Ez volt a 
megmaradt pékáru, a reszt, amit másnapra eltenni már 
nem akartak. Mi erre spóroltunk. Ilyen nagy érték volt 

akkor 10 fillér! Apámnak akkoriban nem volt munká-
ja. Ő egyébként iparrajz iskolát, majd felső ipari iskolát 
végzett, és a Lingel bútorgyárban dolgozott mint for-
matervező. A Lingel bútorgyár császári és királyi szállító 
volt. Maradandó bútorokat készítettek, igazi márka volt. 
Néhány darab ma is lakásunk dísze, átvészelték Óbuda 
ostromát, házunk pusztulását. 1935-ben, a nagy gazda-
sági válság idején apámat elbocsájtották. Állás nélkül 
maradt, és csak hónapok múlva kapott munkát a Szőlő 
utcai Halaman asztalosipari gyárban. Az első világhá-
borúban apám három évig szolgált, ötször sebesült, és 
főhadnagyi rangban szerelt le. Együtt szolgált Újszászy 
Istvánnal, aki aktív katona volt, később tábornok és a ka-
tonai elhárítás főnöke lett. Valahol találkoztak. Apám el-
mondta, hogy állástalan és nyomorog. Újszászy behívta 
a minisztériumba, ahol 1936-tól 1938-ig dolgozott. Ebben 
az időben jól éltünk, apámat autóval vitték, hozták, nem-
ritkán Újszászyval, aki a Tábor-hegyen lakott. Ezért a két 

évért 1948-ban apámat azonnali hatállyal elbocsátották 
egy asztalosipari nagyvállalattól. Egy forint nyugdíjat 
sem kapott. Attól féltünk a háború után, hogy deportál-
nak bennünket. Nem tudom, hogy a jelzett időszakban a 
Honvédelmi Minisztériumban apám mivel foglalkozott, 
de az tény, hogy Újszászy a kémelhárítás főnöke volt, így 
valószínű, hogy ezen a területen kapott feladatot. Apám 
jól beszélt németül, elfogadhatóan szerbül, lengyelül és 
kissé oroszul is. Nyelvtudását biztosan használta a kém-
elhárítás.
Mint említettem, a Kiscelli elemi iskolát nagyon szeret-
tem, de ez nem mondható el az Árpádról. Az első három 
osztályt a Zsigmond téren jártam ki, valóságos gyötre-
lem volt számomra. Az épület nem volt iskolának való. 
A tantermekben télen hideg volt, nyáron nagyon meleg. 
Ráadásul olyan matematika tanár oktatott, akit kicsap-
tak a kőszegi katonaiskolából. Hozzászokott a hangos 
katonai utasító vezényszavakhoz, beszédhez. Nem be-

„Az ostrom során a kastély 
teljesen kiégett, összeroskadt, 

csak a falai maradtak meg. 
Minden elégett, földgömböstül, 

kápolnástul, könyvtárastul. 
Pótolhatatlan veszteség.”

Ki
sc

el
li

 M
úz

eu
m

 (S
ch

m
id

t 
Ka

st
él

y)
 a

 K
ol

os
to

r 
út

 f
el

ől
 n

éz
ve

 1
93

5-
be

n 
(f

ot
ó:

 F
or

te
pa

n)



32 33

szélt, hanem üvöltött. Féltem tőle, valósággal remegtem, 
ha felelni hívott. Matézisből mindig csak átcsúsztam. 
1941-ben átköltöztünk az új épületbe, ekkortól valamivel 
jobb volt a diáksorsom. Egyre inkább a humán tárgyak 
vonzottak: a történelem, a magyar nyelv és irodalom, a 
földrajz; ezekben többnyire eminens voltam, de nagyon 
szerettem a latin nyelvet is.

A matematikát nem szerette, 
a humán tárgyakat szerette, 
azokból többnyire eminens 
eredményt ért el, mégis orvos 
akart lenni. Honnan jött az öt-
let?

Erre nem tudok egyértelmű vá-
laszt adni. Hatodikos gimnazis-
ta lehettem, amikor valamilyen 
esemény, talán könyv vagy elbe-
szélés hatására merült föl ben-
nem, hogy orvos szeretnék len-
ni. Ezt elmondtam szüleimnek 
is, akik tudomásul vették, de 
valószínűleg nem vették komo-
lyan. Hetedikes gimnazistaként 
bátran kimondtam az osztály-
főnökömnek, érzek magamban 
annyi erőt, hogy orvosnak tanulhassak. Emlékszem, ő 
csóválta a fejét, nem hitt nekem. Nyolcadikos gimnazista 
koromban pedig – ahogy erről majd beszélek – a kérdés 
eldöntetett.

A második világháborút hogyan vészelték át?

Apám akkor már idősnek számított, katonának nem vit-
ték. Mi leventeként rendszeresen katonai vagy félkatonai 
kiképzésben részesültünk. 1944. október 23-án – és ezt 
olyan biztosan tudom, mintha tegnap történt volna, nyol-
cadikos gimnazista voltam – közölték az osztályban, hogy 
a tanítás megszűnt. Megkaptuk az indexet, a félév átlósan 
át volt húzva. Bejött az osztályba a katonai parancsnok, és 
kijelölte, hogy kinek hova kell mennie. Engem a kerüle-
ti Honvéd Kiegészítő Parancsnokságra utasítottak azzal, 
hogy a Fő téren kell jelentkeznem. Így is történt október 
24-én. Itt elmondták, hogy a következő napon reggel há-

rom napi élelemmel, meleg váltó alsóneművel kell jelent-
keznem lövészárokásás céljából Csillaghegy, Rómaifürdő 
területén. Hazamentem, és mindezt elmeséltem a szüle-
imnek. A front tompa zaját, az állandó dübörgést már jól 
lehetett hallani. Anyám átment a Margit Kórházba, ahol 
barátnője volt a gondnok, Hafner Zsolt felesége, és segít-
ségüket kérte. A válasz az volt, hogy másnap menjek be 

a kórházba, ahol felvesznek mint 
elsőéves medikust. Így is történt. 
Az akkori gazdasági-pénzügyi 
vezetőnek, a kórházi gondnok-
nak akkora tekintélye volt, mint 
ma az egyetemi gazdasági rek-
tornak. Bementem hozzá, szemé-
lyesen bevitt Guzich Aurélhoz, 
a sebészeti osztály vezetőjéhez, 
aki egyben a kórház katonai pa-
rancsnoka is volt. Az egész Mar-
git Kórház egy nagy sebészeti 
osztály volt, felkészülve a töme-
ges sérült- és balesetellátásra.  
1944 augusztusától a Magyar Ki-
rályi Honvédség 10. tábori kórhá-
zának a filiája volt. Orvosok nem 
voltak. Vagy katonai szolgálatot 
teljesítettek, vagy elmenekültek 
Óbudáról. Ápolószemélyzet is 

alig volt. Szívesen felvettek, mert kellett a segítség. Így 
kezdtem dolgozni nyolcadikos gimnazistaként mint első 
éves medikus. Semmiféle papírt, indexet nem kértek tő-
lem; elhitték, amit mondtam. Guzich Aurél tanár írt egy 
cédulát, amiben kijelölt a kórházi feladatok ellátására. 
Kaptam egy magyar-német nyelvű hivatalos igazolványt 
a Széna téren, a mai Volán buszállomás helyén álló régi 
János Kórház épületében. Ott volt az igazgatóság és a né-
met egészségügyi katonai parancsnokság is. A kétnyelvű 
igazoló lapnak köszönhetem, hogy nem kellett bevonul-
nom: nem hagyhattam el az I. Hadtest területét (Budapes-
tet). Október 25-től a Margit Kórházban éltem éjjel-nappal. 
Sokat dolgoztam. Kaptam fehér köpenyt, nadrágot, nem 
rendszerességgel, de időnként kaptam fehér inget is. Ren-
geteg sebesültet hoztak, némelyek a saját lábukon jöttek 
be a kórházba. Betegeket és sérülteket ápoltam, megtaní-
tottak altatni, műtétekben segíteni. Felejthetetlen iskola 
volt. Orvosi működésemnek ez volt az alapja.

Október végén láttuk először, hogy Újlak felől a Bécsi 
úton kora délelőttől szürkületig zárt, hosszú sorokban 
terelték a sárga csillagos menetet a téglagyárba. A ház, 
amelyben laktunk, a nyilaskeresztes párt központja volt. 
1938-tól bérelték az 1. emelet 3. számú három szobás la-
kást. Az volt az óbudai nyilaskeresztes párt központja. 
Az iroda ajtaja azonban többször volt zárva, lepecsétel-
ve, mint nyitva. A pártot a Horthy érában több alkalom-
mal betiltották A bejárati ajtót nagy fémpecséttel zárták 
le. A harmincas években csak lézengtek itt az emberek, 
jelentős tagság nem volt. A negyvenes évek elejétől azon-
ban egyre többen jártak a párthelyiségbe, megfordult itt 
Szálasi Ferenc is. Mint ismert, 1944. március 15-től Hor-
thyt kirendelte Klessheimbe Hitler, a szokásos ünnep-
séget sem tarthatta meg, mert nem engedték haza. Már-
cius 16-án a házban lévő párthelyiséget lezáró pecsétet 
lefeszítették, az ajtót kinyitották: özönlöttek a nyilasok. 
Az én tudatomban a nyilaskeresztes mozgalom virág-
zása – legalábbis Óbudán – nem március 19-én kezdő-
dött, amikor a németek bevonultak, hanem már 16-án, 
amikor leverték a pecsétet, és özönlöttek a nyilasok az 
óbudai párthelyiségbe. A nyilasok kísérték a csoporto-
kat, melyek novembertől egyre hosszabbak és egyre gya-
koribbak voltak. A sorból kilépni, pláne megszökni nem 
lehetett. Azonnal lőttek. De halállal járt a zsidók mentése 
is. A leghatározottabb utasítás volt, hogy a zsidók szökte-
tése halállal jár. Fehér egyenruhámban rendszeresen in-
gáztam a kórház és a lakásunk között. Előfordult, hogy 
amikor mentem haza, sikerült kihúznom valakit – főleg 
gyermeket, fiatalabb nőt – a sorból, és bemenekíteni a 
szaléziak hajnaltól késő estig nyitott kápolnájába. Kiss 
Mihály volt a szalézi közösség és kápolna vezetője, aki-
ről köztudott volt, hogy zsidókat ment. Engem jól ismert, 
rendszeresen ministráltam neki. A zsidó üldözöttek 
téglagyári összegyűjtése december közepén megszűnt. 
Döbbenetes időszak volt. Következett Óbuda ostroma. 
1945. január 1-én jelentek meg először szovjet katonák 
házunk légópincéjében. Ők képezték az első hullámot. 
Békés emberek voltak. Mindenki nyugodjon meg, ne 
keltsünk pánikot; ha nincs fegyveres vagy német katona, 
senkinek nem lesz baja, mondták magyarul. Hamar el is 
mentek. Néhány órával később egy mérhetetlenül lezül-
lött, részeg, primitív csapat érkezett. Pasli, davaj, davaj 
ordítozással kitereltek bennünket a Bécsi útra a pincéből. 
Az út – éjszaka volt – tele volt holttestekkel, magyar és 

német katonák feküdtek a havas törmeléken. Áttereltek 
bennünket a Bécsi út és a Föld utca sarkán álló, ún. Lau-
bál féle házba. Az ottani pincében éltünk január 6-ig. 
Nem emlékszem, hogy ott milyen volt az életünk. Az 
biztos, hogy január 6-án délelőtt mindenkit kitereltek a 
pincéből, és az embereket különféle csoportokra osztot-
ták. Külön a nőket, fiatalokat, időseket, külön a férfiakat. 
A csoportomnak azt mondták, hogy csak egy kis mun-
kára, málenkij robotra visznek bennünket, sem enni, 
sem innivalóra nincs szükség. Vastag hó és kegyetlen hi-
deg volt. Sötétedett, mire elértük az óbudai temetőt. A te-
metőkápolnában aludtam. Másnap sűrű havazás közben 
hajtottak Solymáron, Pilisvörösváron, Tinnyén, Perbálon 
keresztül. Több napi gyaloglás után értünk Ercsibe, ahol 
hatalmas faluvégi csűrökbe gyűjtötték a civil összefogot-
takat. Ez volt az egyik legnagyobb gyűjtőtábor, ahol több 
tízezer málenkij robotost tartottak fogva. Néhány gyöt-
relmes, jéghideg éjszaka után sorba állítottak, és lassan 
el kellett vonulnunk egy hosszú asztal előtt. Az asztal 
másik oldalán 15–20 szovjet katona ült, egy magyar tol-
mács volt középen. Mustrálták a felvonultakat, hogy ki 
mire alkalmas. Vékony kabátom hajtókáján egy jól látha-
tó vöröskeresztes jelvény volt – Margit kórházi időm so-
rán vettem. Amikor sorra kerültem, megkérdezték, miért 
hordom. Mondtam, mert medikus vagyok. Ezek után en-
gem is beállítottak egy csoportba, ahol legalább húszan 
álltak még pizsamában, fürdőköpenyben, télikabátban, 
papucsban. A Szent János Kórházból kihajtott tüdőbete-
gek voltak a szerencsétlenek. Odajött egy szovjet katona-
nő egy tolmáccsal, és azt mondták, hogy el kell kísérnem 
a csoportot a bajai kórházba. Szekéren indultunk, átmen-
tünk a Csepel-szigeten Ráckevéig, majd pontonhídon a 
Duna másik oldalára, és néhány nap alatt elértük Döm-
söd határát. Borzasztó volt. Egy kórházi ápoló is velünk 
volt, mi ketten maradtunk életben. Az összes beteg meg-
halt útközben. Ez volt életem legtragikusabb időszaka, 
azóta sem tudom feledni. A csodával határosnak tartom, 
hogy túléltem. Utólag kiderült, hogy a János Kórház A. 
épületéből rálőtt valaki a szovjetekre, akik bosszúból az 
egész épületet evakuálták, így kerültek Ercsibe a bete-
gek. Dömsödről gyalog jöttem vissza Óbudára, ahol azt 
kellett látnom, hogy a házunk lángolva ég. Kimentem a 
rokonokhoz Csillaghegyre, ott találtam rá a szüleimre 
is. Március végén tudtunk visszaköltözni a lakásunk-
ba, a romos házba, áprilisban elkezdődött az iskola, és 
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júniusban érettségiztem. Nem ecsetelem, hogy milyen 
körülmények között éltünk akkor. Ennivalónk nem volt, 
elégett mindenünk. A pénz nem ért semmit. Apám még 
az ostrom előtt a családi ékszert beletette egy vasdoboz-
ba, levitte a légópincébe, és betette a szén alá, hogy ne 
találják meg. Kigyulladt a pince is, ami több mint egy 
évig nem volt megközelíthető, mert parázslott a sok szén 
meg fa, ami a pincében volt tárolva. Valamikor 1946-ban 
sikerült lemenni, megtaláltuk a vasládát, ami teljesen 
összetöpörödött. Nagy nehezen ki tudtuk nyitni, és azt 
láttuk, hogy a benne lévő ékszerek, karkötők, fülbevalók 
egy gombócba olvadtak össze, arany, ezüst, ékkő, min-
den. A bátyám két évvel később ért haza, őt Temesvárra, 
Szegedre vitték el málenkij robotra. Ősszel beiratkoztam 
a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára, ahol 
1951-ben doktoráltam. Egyetemi éveim alatt is rendsze-
resen bejártam a Margit Kórházba, annak minden osz-
tályára, és ez is magyarázatul szolgálhat, hogy miért 
tekintem a mai napig is ezt az intézményt a második 
otthonomnak. Igazi öröm és siker volt, amikor 1978-ban 
kineveztek ide osztályvezető sebész főorvosnak. De ad-
dig sok minden történt.
Végzés után rövid ideig az Alkotás és a Tétényi úti kór-
házakban dolgoztam, majd a Városmajori Klinikára ke-
rültem, ami abban az időben nagy megtiszteltetés volt. 
1964–65 között meghívott tüdősebészként Magdeburg-
ban dolgoztam gyermekgyógyász feleségemmel együtt. 
Nagyon jó körülmények között dolgozhattunk, kitűnő-
en éreztük magunkat, de a honvágy miatt hazajöttünk. 
A Városmajori Klinikáról időnként sorozó orvosnak hív-
tak Óbudára, a Hévízi útra. Egy-egy sorozás két-három 
hétig is eltartott, délelőtt 2–3 óra alatt végeztünk. Jól fi-

zettek, és természetesen a klinikáról is kaptam a fizeté-
semet. Sok fiatalt felmentettem, és számos óbudai fiatalt 
megismertem, akik később sokat segítettek. Kivételes 
esetektől eltekintve hálapénzt sebészi munkám során 
nem fogadtam el. Megalázónak tartottam és tartom ma 
is. Talán emiatt is sok barátot szereztem a pácienseim 
közül. Az 1970-es években beválasztottak a Hazafias 
Népfront Kiscelli Bizottságába, amelynek utóbb elnö-
ke lettem, párton kívüliként. 1969-ben a János Kórház 
tüdősebészeti osztályát általános sebészeti osztállyá 
bővítették. Ez lett a 2. számú sebészet. Meghívtak oda 
főorvosnak, és 1970-ben át is mentem. Főorvosként ope-
ráltam mellkast, hasat. Pár hónappal később odahelyez-
ték az idegsebészetet és a traumatológiát is. Ez már sok 
volt. Nyolc évig dolgoztam ott. 1978-ban meghirdették 
a Margit Kórházban a sebészeti osztályvezetői állást. 12 
pályázó közül én kaptam meg a kinevezést. A kerületi 
MSZMP és a Tanács kiállt mellettem, pedig nem voltam 
párttag. Kinevezésem után személyesen mondtam kö-
szönetet a párttitkárnőnek és a tanácselnöknek. Előbbi 
azt mondta: Tudja maga miért kapta meg az állást, és mi-
ért mondtam, hogy maga mellett senki nem rúg labdába? 
Nem, válaszoltam. Azért, mert a maga érdekében senki 
nem szólt föntről. Sem a minisztériumtól, sem a párttól, 
sem a Fővárosi Tanácstól. Mi ismerjük, hogy maga mit 
tett Óbudáért. A Tanács vezetője pedig köszönetemre így 
válaszolt: ne nekünk köszönd, hanem annak a munká-
nak, amit Óbudáért tettél... Ez volt talán életem legna-
gyobb sikere. Visszatértem a Margit Kórházba mint osz-
tályvezető, mint egyetemi tanár. 1994-ben szóba került 
a meghosszabbításom, de tudtam, hogy sebészi pálya-
futásomnak vége. Akkor már önkormányzati képviselő 
voltam, és teljes erőmmel erre a feladatra koncentráltam.
Többször is javasoltam, hogy a kerületi rendelőintézet 
vegye fel a Szent Margit nevet. Így is történt. A két Szent 
Margit két különböző személyt jelent. A Margit Kórház 
skóciai Szent Margit nevét viseli, akit az 1251-ben avattak 
szentté, a rendelőintézet pedig Árpád-házi Szent Margit 
nevét, akit 1943-ban avattak szentté. Mind a mai napig 
összetévesztik a kettőt. Persze skóciai Szent Margit is Ár-
pád-házi ivadék, Szent István leszármazottja, Árpád-há-
zi Szent Margit pedig IV. Béla leánya volt. Az Óbudai 
Orvos Klub egyik büszkeségem. 19 éve működik, és 10 
éve a Semmelweis Egyetem munkahelyen kívüli tovább-
képző helye. Országos viszonylatban is az első.

Azt hallottam, hogy karórákat gyűjt.

Mechanikus karórákat. 1945-ben a szovjetek elvették tő-
lem az órámat. Köztudott, hogy a szovjet hadseregben 
fogalom volt a „csaszi”. Amikor elvittek malenkij robotra, 
az orosz katonák kezén rengeteg óra volt. Mindenkitől el-
vették, akitől tudták. Felhúzták a kabátjuk ujját, és sokszor 
ott volt nyolc–tíz óra is a karjukon. A hatvanas években 
kaptam egy berozsdásodott zsebórát. Szétszedtem, ki-
mostam, működésképessé tettem. Ezzel párhuzamosan 
elkezdtem érdeklődni az órák, a márkájuk, a szerkezetük 
iránt. Ez lett a legkedvesebb órám azóta, hogy elvették az 
oroszok. Óramániás lettem. Értékelem az óraszerkezetet, 
ami sokban hasonlít az emberi szervezethez. Az órás 
szakember is sokban hasonlít a sebészhez. Az én 
tudatomban például egy hasüregi műtét után a hasi 
szerveket helyretenni ugyanolyan finom munkát, törő-
dést igényel, mint amikor egy órás szakember az óra szer-

kezetét fokozatosan összerakja. Nemcsak szimpátiával 
viseltetek, hanem rokonságot érzek a két szakma között.

Tényleg a svájci órák a legjobbak?

Vannak japán óráim is, Seiko Kinetik, van Seiko napórám. 
Pontosságban a japán mechanikus órák felülmúlhatat-
lanok. A svájci órák közül napi vagy inkább azt monda-
nám, hogy heti fél perces eltéréssel működik a Rolexem 
és a Schaffhausenem. Van a minősített órák közül Longi-
nes-em, Jaeger L. C.-m és van Revue Thommenem, ami 
három amerikai elnöknek is volt. A Revue Thommen Kri-
kett csönget is. Percnyi pontossággal jár, de nem másod-
percnyi pontossággal. Másodpercnyi pontossággal vala-
mennyi órám közül a Seiko Kinetik a legbiztonságosabb, 
és ez is mechanikus óra. Ezek ritka példányok. 
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Kelták, hunok, honfoglaló magyarok otthona, római 
provincia, királyi, egyházi és grófi birtok, becsületesen 
dolgozó sváb braunhaxlerek, kert- és szőlősgazdák, majd 
az ipartelepek munkáskolóniái és a polgárság, no meg 
a zsidóság is, boltostól a gyárosig – mind együtt tették 
azzá Óbudát, amire ma büszkék lehetnek a helybéliek. 
A lokálpatriotizmus a legnagyobb erejük, innen ered-
nek szívós gyökereik a Via Principalis és a Via Praetoria 
metszéspontján. Ez ma a Szentlélek tér és a Fő tér, azaz 
Óbuda origója. Rezervátum, sziget és szellemi agora egy-
aránt.

Új városházat Óbudának 

Divald Károly 1905-ben készült remek felvételét a mo-
dernebb technikával sem volt könnyű megidézni. A tér 
mai arculatát meghatározó neobarokk homlokzatú Vá-
rosháza (Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala) 
helyén akkor még egy emeletes polgárház állt. A Fővá-
rosi Közlöny 1898-ban közölte az alábbi hírt: „Az óbudai 
elöljáróság épülete már annyira rozoga volt, hogy több 
helyiséget közbiztonsági szempontból le kellett zárni… 
Ezen épület eredetileg magánhasználatra emeltetett, s 
úgy építési anyaga, mint alapozása tekintetében is már 
a priori nélkülözte azon szolidságot, a mi a középületek 
biztosságának alapfeltételét képezi.” Szükségük volt te-
hát az óbudaiaknak egy nagyobb és korszerűbb város-

házára. Még azon év decemberében a pénzügyminiszté-
rium elé terjesztették a szomszédos, Szentendrei úti, 352 
négyszögöl kiterjedésű kincstári telek megszerzése irán-
ti kérelmüket. Akkor a felsőbb hivatal nem akart belebo-
csátkozni az eladásba, mert az ingatlant pénzügyőrségi 
célokra kívánta fenntartani. Hosszú évek múlva végül 
15.000 forint vételárért adták át az ingatlant.
A III. kerületi elöljáróság épületének megépítésére a köz-
gyűlés 787/903. sz. határozattal megszavazta a szükséges 
342.000 korona költséget, és elindulhattak a tényleges 
munkálatok. „Az 1905. március 2-i rendelettel a Fő-tér 3. 
számú 324. hrszámu, valamint az ezen épülethez csatla-
kozó Szt. Endrei utca 21. számú, 322. 323. hrszámu föld-
szintes egyszárnyú épület és kerítésfalnak a megindítan-
dó uj építkezés miatt történő lebontása elrendeltetvén; 
elöljáróság ezen fentebb felsorolt épületek lebontására 
nyilvános árverést hirdet. Dr. Bencze Benő elöljáró.” A pa-
zar székház – amely ma is szolgálja a helybélieket – Barcza 
Elek (1853–1913) fővárosi mérnök, tanácsnok tervei szerint 
1906-ra készült el. Igaz, talán a lépten-nyomon felbukkanó 
régészeti leletek miatt is némi csúszással. Az építkezésnél 
került elő egy szép oltárkő 62×30×14 centis darabja Jupiter 
és Juno tiszteletére szóló felirattal. „A kitűzött időre nem 
készülhetett el a harmadik kerületi elöljáróság épülete, s 
ezért a pénzügyminiszter engedelmet adott a főváros ha-
tóságának, hogy az elöljáróság 1906. november 1-ig tovább 
használhassa az óbudai katonai ruhatár épületét” – írta a 
Pesti Hirlap még az év júliusában. 

ÓBUDA ORIGÓJA

A Fő tér és a Szentlélek tér

Döcögnek a villamosok Óbuda szívében, az alacsony házaktól szinte csak egy-két lépésnyire. A szűk és kanyargós 
utcákon bámészkodó gyereksereg, trécselő asszonyok, a férfinép dolga végeztével már a kiskocsmák valamelyikében 
fröccsözget. A szabadnapos matróz kimenős kedvesét várja a Szentlélek tér sarkán. A közeli Duna felől hűs fuvallat 
lengeti tovább a Központi Kávéházból kiszűrődő harmonika dallamait. Kisvárosi idill a száztizenegy évvel ezelőtti 
májusi délutánon.
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A „ruhatár” nem más, mint a XVIII. század közepére 
gróf Zichy Péter, majd fia, Miklós kezdeményezésére 
építtetett impozáns Zichy-kastély. Mesebeli épület le-
hetett volna, de teljes pompájában szinte alig virítha-
tott, pedig Mária Terézia is megtisztelte látogatásával. 
Állami kézbe kerülve nem becsülték sokra, ruhatár-
nak, dohányraktárnak, szükségszállásnak használták, 
majd a HÉV is kiharapott belőle egy darabot. A részben 
helyreállított Zichy-kastélyba 1974-től költözhetett be a 
kultúra: ma a Kassák, az Óbudai, és a Vasarely Múze-
umnak ad otthont. A kastély udvarán tavasztól őszig a 
népszerű Kobuci kertben rendezvényeket, koncerteket, 
filmvetítéseket tartanak. A közel két évtizednyi építke-
zés után, 1950-re átadott Árpád híd kettészelte a régi 
egységes városnegyedet, s ekkor tűntek el – többek kö-
zött – a Fő téri villamossínek is. Ma máshol szerencsére 
újból egymásba fonódnak.

A régi elöljáróság

Óbuda 1766-ban a Zichy családtól a kamara birtokába 
került, és kellett egy megfelelő épület az elöljáróság, a 
prefektúra számára. 
Rupp Károly elöljá-
ró 1787 júniusában a 
pesti kamarához be-
nyújtott javaslatában 
a kastéllyal szemben 
álló épületet java-
solta kisajátítani és 
átépíttetni. A derék 
polgár beadványá-
ban elfelejtette meg-
említeni, hogy a ház 
(ma Fő tér 4.) a saját 
tulajdonát képezte 
6450 forint értékben. 
Némi huzavona és 
Rupp váratlan halála után Hacker Xavér Ferenc ácsmes-
ter és Oelsner József Antal építőmester tervei szerint több 
lépcsőben sor került az épület bővítésére. Első lépésként 
az oldalszárnyakat alakították ki, majd évekkel később 
újabb szárnytoldásokkal létrehoztak egy zárt udvart, 
végül (1800 körül) a Fő tér felől és a Kórház utcai szár-

nyon hat tengely hosszan emeletet húztak rá. Érdekes-
ség, hogy Rupp özvegye és még egy család is lakott a 
földszinti helyiségekben, hiába tiltakozott Barta elöljáró 
az elosztás ellen. Óbuda centrumának műemléki megújí-
tása során a hosszan elnyúló, földszintes hátsó szakaszt 
1974-ben elbontották. A copf-klasszicista stílusú gyönyö-
rű sarokház 2010 júliusáig a Kun Zsigmond Lakásmú-
zeumnak adott otthont, ekkor a gyűjteményt Mezőtúrra 
vitték. Az épületben ma önkormányzati lakások vannak, 
és az önkormányzat irodái működnek. (Sisa József tanul-
mánya alapján. Műemlékvédelem, 1981/4.)

Karcképek a terekről 

Kiragadtunk néhány nevet a napi sajtóból azok közül, 
akik anno a Szentlélek és/vagy a Fő téren éltek és dolgoz-
tak. 1885-ből Melczer kávés és Kaspar Ferdinánd mészá-
ros, akinél jó házból való keresztény fiú hentestanoncnak 
azonnal felvétetett. Prohászka Ignác lőporraktáros, özv. 
Patz Jozefa kifőző, Kovács Anna szülésznő, Unterberg 
Adolf dr. halottkém, Finály Árpád dr. ügyvéd, Panitza 
Ádám czipészkontár, Ecker István és Berthold Antal 

korcsmáros.
A hangulatos terese-
désen nyilvánvalóan 
a vendéglők és ká-
véházak játszották a 
főszerepet. A vas- és 
fémmunkások ön-
képző egylete 1892-
től az Ingaórához 
címzett vendéglőben 
tartotta munkásgyű-
léseit. Itt kaphatták 
kézhez A szoczializ-
mus alaptételei című 
könyvecskét okulás 
céljára 15 koronáért 

– már akinek tellett rá. A Népszava – igaz, pár évvel ké-
sőbb – felhívta a budapesti elvtársak figyelmét, hogy ne 
felejtsenek el személyesen jelentkezni a Fő téri elöljáró-
ságnál az írás-olvasás vizsgára, mert utólagos jelentke-
zéseket nem fogadhatnak el. A könyvtár, nem mellesleg, 
már 1923 óta áll az olvasók rendelkezésére. Az 5-ös szám 

alatt székelt Zalai Béla bookmaker fogadóirodája, aki 
nem a könyveket, hanem a lovakat részesítette előnyben. 
Varga János éttermében a teljesen békebeli minőségű 
müncheni Salvator sört csapolták a szomjazók korsóiba. 
Két év múlva ugyanebben a lokalitásban már Nedecz-
ky Jenőné a tulaj, és ő is a világhírű, verhetetlen nedűt 
méreti. Naná, a keményfejű sváboknak csak nem fog kő-
bányai Dréhert adatni? Hlatky Sándor viszont már 1911-
ben a Haggenmacher féle Szt. Gellért sört magasztalta 
egekig a vendéglőjében. Ujvári Miklós, majd Wittmann 
József, az első magyar nemzeti asztaltársaság alelnöke 
a Központiban volt kávés, őt követte Eger Gyula ugyan-
ott. A Központi Kávéház ajtaját (ma Új Sipos Halászkert) 
1898-ban Goldinger Márton tárta szélesre Óbuda polgá-
rai előtt, aki jégszállító fuvarosként alapozta meg vagyo-
nát. 1920 előtt, talán mert melegebbre fordult az idő, és 
már nem volt annyi jég a Dunán, visszavette a kávéház 
tulajdonosi jogkörét.

A Szentlélek tér 9. szám alatti lakásán megcsömörlött az 
élettől, a színpadtól és a szerelemtől a 26 éves Csömör 
Lajos színész, és öngyilkossági szándékból egy ollóval 
bal karján felvágta az ereket. Telefonon segítséget kérni 
akkoriban Goldschmied Zsigmondné dohánytőzsdéjé-
ben vagy a Steinfeld Miksa rum- és likőrkereskedőnél 
lévő nyilvános távbeszélő-állomáson lehetett. A Bródy 
Kávéház kerthelyiségében (Szentlélek tér 14.) 1929-ben 
ízletes meleg vacsora, naponta halpaprikás és rántott hal, 
fagylaltok, zamatos törökkávé, Kőbányai Polgári sörök 
és Járóka Feri muzsikája várta a betérőket. 1947-ben még 
kétségbeesve kerestette felesége Denkstein Béla munka-
szolgálatost, aki 1943. január 17-én Volokonovka–Volo-
csanszk térségében tűnt el.

CSONTÓ SÁNDOR
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Minden az Árpád híd megnyitásával kezdődött

Óbuda központjának kialakulása az 1960-as években

Az 1970-es évekre Óbuda képe döntően megváltozott, a hagyományos régi házak helyett a városrész központját ma 
az egyik legnagyobb budapesti lakótelep uralja. Az Óbudai Lakótelep fogalom, érdemes felidézni kialakulását, épí-
tésének körülményeit.

Minden az Árpád híd megnyitásával kezdődött. A XX. 
század elejétől tervezett új Duna-híd a háború miatt csak 
1950-ben lett készen, átadása akkori szokás szerint a szo-
cialista történelem egyik fontos eseményének évforduló-
ján történt, november 7-én, és neve is a korszakot jellem-
ző módon Sztálin híd lett. A híd megnyitásával a Flórián 
tér fontos közlekedési csomóponttá vált, a jó közlekedé-
sű, de régi beépítésű terület kiváló lehetőséget kínált egy 
új, észak-budai városközpont létrehozására.
Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó-bizottsága 
1957-ben írta ki az (ekkor már visszakeresztelt) Árpád 
híd óbudai hídfője és tágabb környékének (a Bogdáni 
úttól a Zsigmond térig terjedő Duna-parti szakasz Bé-
csi út vonaláig benyúló területének) rendezési terv-
pályázatát. Budapest ekkor érvényben lévő általános 
rendezési terve szerint ide elsősorban 5–6 emelet ma-
gas lakóépületeket kellett tervezni, ettől a magasságtól 
csak helyenként, indokolt esetben lehetett eltérni. A pá-
lyázati tervek egy része a Kiscelli Múzeum Építészeti 
Gyűjteményében megtalálható, ezeken jól látszik, hogy 
az építészek a kiírással ellentétben inkább magasabb 
épületekben gondolkodtak.

A nyertes rendezési terv jóváhagyott változata – Mező 
Lajos, Kismarty-Lechner Gyula, Pongrácz Pál, Ihrig Dé-
nes munkája – 1958-ban született meg.

A Flórián tér madártávlatból, előtérben az Óbudai Kísérleti Lakótelep I I .  ütem részlete. 
Harsányi József felvétele, 1965 (forrás: Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye)

1958-ban zajlott le az Országos Lakástervezési 
pályázat is, aminek nyomán 1959–60-ban a Bé-
csi út, Váradi utca, Érc utca, Gyenes utca, Selyem 
utca, Reménység utca által határolt területen 
felépítették az Óbudai Kísérleti Lakótelepet. 
Néhány évvel később, már az 1960-as Közép-
magas Lakóház tervpályázaton díjat nyert ter-
vek prototípusait építették fel a közelben, egy 7 
emeletes sávházat (Gyenes utca 3–5–7., tervezte 
Borostyánkőy László) és három 9 emeletes pont-
házat, Dul Dezső tervei alapján (Gyenes utca 1/A 
és 1/B, Váradi utca 22.). Ezek még vasbeton szer-
kezetű, téglafalazatú házak voltak, nem panel-
épületek. Mindkét ház tervei alapján típusterv 
is készült, ezért láthatunk hasonlókat Budapest 
más pontjain, sőt vidéki városokban is.

város

Pályázati terv Óbuda rendezésére, 1957, helyszínrajz részlet (forrás: Kiscelli Építészeti Gyűjtemény)
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egyik állami tervezőirodában, a LAKÓTERV-ben (Lakó- 
és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat) készültek, 
kivitelezőjük a 43. sz. Építőipari Vállalat volt.
A tervek között lakóházak építése mellett más fejleszté-
sek is szerepeltek, a Vörösvári úttól nyugatra épült volna 
fel az óbudai szórakoztató, pihenő közpark, a Flórián té-
ren üzleteknek és egy több intézményt magába foglaló, 
hatalmas városközpontnak kellett volna épülnie. Mező 
Lajos rendezési és beépítési tervei alapján 1970-ben Dul 
Dezső építész készítette el az Óbudai Intézményköz-
pontnak nevezett centrum tanulmánytervét.
A Vörösvári út – Pacsirtamező utca – Szőlő utca határol-
ta területen hatalmas, 20–25–30 emeletes tornyok, három 
valóságos felhőkarcoló alkotta volna az adminisztratív, 
kereskedelmi és szórakoztató centrumot. A közöttük kép-
ződő teret (ennek FÓRUM a neve a terven) hagyományos 
városi térként működő gyalogoszónának képzelte el az 
építész üzletekkel, utcabútorokkal, növényekkel, római 

romokkal. Az autóforgalmat itt a felszín alatt vezették vol-
na, parkolásra kétszintes mélygarázsban lett volna mód. 
A FÓRUM körül épült volna fel a tanácsháza, kultúrház, 
mozi, étterem is, maga a tér pedig alkalmas lett volna ün-
nepségek, szabadtéri előadások megtartására is.

Az egyre magasabb lakóházak építésének oka a kora-
beli európai várostervezési trendek változása, illetve a 
tarthatatlan lakáshiány volt. Utóbbi megoldására a kor-
mányzat meghirdette a 15 éves lakásépítési tervet (ennyi 
idő alatt 1 millió lakást kellett volna felépíteni!), és dön-
tést hozott arról, hogy át kell térni a panel szerkezetű la-
kások építésére. Ennek jegyében 1962-ben megkezdődött 
a hazai házgyárak tervezése, majd 1966-ra fel is épült az 
első (szovjet mérnökök által tervezett, a szovjet-típusú 
elemeket gyártó) házgyár, éppen Óbudán.
Ezek a változások az épülő Óbudai lakótelepet is befo-
lyásolták, 1965-ben új rendezési terv, majd beépítési terv 
(1969) is született. Az új terv szerint 112 hektáron, 4700 
megszűnő lakás helyére 13 000 új panellakást kellet felé-
píteni a Flórián téri közlekedési csomópont környezeté-
ben. Ez a terv tehát már jóval sűrűbb beépítéssel számolt, 
mint az 1957-es pályázati kiírás, ahol a laksűrűség még 
csak hektáronként 700 lakos lett volna.

A régi épületek bontása 1965-ben kezdődött, az újak épí-
tése ezután három fázisban zajlott. Az első lakóházak, a 
mai Pacsirtamező (volt Korvin Ottó) úttól nyugatra álló 
épületek 1968-ra lettek készen. A második építési ütem a 
Pacsirtamező út keleti oldalán fekvő területet érintette, a 
harmadikban a Vörösvári út, Váradi utca, Bécsi út köz-
refogta háromszögben zajlott az építkezés, 1976-ig. Az 
épületek házgyári technológiával, panel-szerkezettel ké-
szültek, de ez akkor még nem tűnt hátránynak, viszont 
kifejezetten vonzó volt a beköltözők számára a lakás ma-
gas komfortja, a fürdőszoba, a központi fűtés és a meleg-
vízellátás. Számos, ma már megszokott felszerelési tárgy 
akkor újdonságnak számított, ilyen volt a beépített kony-
habútor, a beépített szekrények, de a parkettázott szobák 
és a tapétázott falak is. Jellegzetes panel épülettípusok 
Óbudán a tízemeletes, ún. „fülesházak” (a Vörösvári út 
mentén láthatjuk ezt a típust) és „sovány-házak” (ilyenek 
épültek például a Kiscelli út elején). Az épületek tervei az 

Betonpanel-szerkezetű építéssel kapcsolatos kí-
sérletek több országban már az 1940-es években 
is folytak, majd a második világháború utáni 
hihetetlen mértékű európai lakáshiány segítette 
ennek az építési módnak az elterjedését. A jelen-
tősebb panelépítésű nagylakótelepek Francia-
országban, Svédországban és a Szovjetunióban 
készültek, de ismert volt az 1948-ban kifejlesztett 
dán Larsen–Nielsen panelszerkezet is, ilyen típu-
sú lakóházak Magyarországon is épültek.

Óbudai panelház elemeinek szerelése, 1971. április, Bara István felvétele (forrás: MTI) A tervezett Óbudai Intézményközpont a Flórián tér felől (háttérben a „faluházzal”). Dul Dezső (ÁÉTV), 1970 
(forrás: Kiscelli Építészeti Gyűjtemény)
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A gyalogosok a FORUM irányából felüljárón közelít-
hették volna meg a Vörösvári út északi oldalára terve-
zett negyedik toronyházat, a különleges formájú, edzett 
üveggel burkolt 25 emeletes I. osztályú szállodát és a kö-
zelben álló áruházat.
Tudjuk, az intézményközpont toronyházai nem épültek 
fel, furcsa módon a terület azóta is üresen áll. Ahogy 
nem épült fel a rendezési terv alapján az Árpád-híd déli 

oldalának Duna-parti szakaszára tervezett többi ház 
sem. A híd és az óbudai zsinagóga közötti területre került 
volna a Magyar Tudományos Akadémia öt épületből – köz-
tük egy 16 emeletes toronyházból – álló kutatóközpontja és 
kutatói garzonháza.
Az elhelyezési terven szerepelt a MEZŐBER (Mezőgazda-
sági Beruházási Vállalat) irodaháza is, az egyetlen, ami itt 
megvalósult, sőt az ötemeletes, jellegzetes kettős tömb tég-

lával és fehér préselt lapokkal burkolt épülete ma is eredeti 
formájában áll (Lajos utca 160–162., tervezte: Jurcsik Károly 
és Parádi Károly, LAKÓTERV). 
És felépült, ha lassan is, a Flórián térre szánt üzletköz-
pont is. A LAKÓTERV 1972-ben készítette el az óbudai, 
békásmegyeri és újpesti lakótelepeken építendő üzletek, 
szolgáltató központok típusterveit. Ez a könnyűszerke-
zetes építés korszaka volt, ahogy például a közelben álló 
Óbudai Kulturális Központ (korábban San Marco utcai 
Óbudai Úttörőház), úgy ezek az épületek is ezzel a tech-
nológiával készültek. Az Óbudai Üzletközpont terveit 
Törőcsik Sándor, a LAKÓTERV építésze készítette, a ki-
vitelezés 1973-ban indult. 
A könnyűszerkezetes építésmódot az egyszerű és gyors 
megvalósítás miatt kívánták bevezetni, ehhez képest az 

áruház elég sokáig készült, csak 1976. július 1-én nyílt meg.
Óbuda központjának mai képe azonban még nem ekkor, 
hanem az Árpád híd lábánál felépült OTP ház elkészül-
tével (1978), a Vörösvári út vonalának korrigálásával és 
szélesítésével, de mindenekelőtt a híd átépítésével alakult 
ki. Az 1970-es években olyan erős volt a forgalomnöveke-
dés, hogy az Árpád hidat feltétlenül ki kellett szélesíteni: a 
középső hídtest mindkét oldalát tulajdonképpen egy-egy 
újabb híddal bővítették, ehhez a munkához kapcsolták a 
lehajtók megépítését, majd a csatlakozó forgalom átalakí-
tását is. Tovább folyatatva a szocialista hagyományt, az új 
beruházást 1984-ben ismét november 7-én adták át.

BRANCZIK MÁRTA

Kiscelli Múzeum, Építészeti gyűjtemény

A Flórián téri bevásárlóközpont, 1979 (forrás: fortepan)

A Szőlő utcai „faluház”, előtérben a Szőlő utca, Szőlőskert utca még álló házaival. 
Szőllősy Miklósné felvétele, 1972 (forrás: Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye)

Óbuda központja 1969–70 körül, a Flórián-téri bevásárlóközpont megépülte előtt 
(forrás: Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye)



46 47

Művészet vagy virtuális falszennyezés?

„A graffiti az extrém sport és a művészet keveréke” (taker)

Évek óta fotózza, dokumentálja az óbudai graffiti falak folyamatosan változó képeit Dr. Zumpf András mérnök, fo-
tográfus. Az összegyűjtött anyagot több kiállításon láthatták az érdeklődők, és egy látványos és különlegesen érde-
kes kötetben is összegyűjtötte a számára legfontosabbakat. Felkérésünkre egy cikkben foglalta össze, mit láthatunk, 
ha kinézünk a HÉV ablakán a filatorigáti falaknál, vagy máshol Óbudán.  

képző Úgy gondolom, hogy egyik street art művészeti ág sem vál-
tott ki olyan heves (és gyakran nem csak verbális tettleges-
ségig fajuló) vitát az elmúlt évtizedekben, mint a graffiti. 
Majd’ mindenkinek – a művészettörténeti szakembertől a 
művészetre fogékony polgáron át a vizuálisan érzékeny la-
kosig – ) markáns véleménye van a 
firkálásról, ugyanakkor respektál-
ja a művészi teljesítményt. Arról is 
erősen megoszlik a közvélekedés, 
hogy általánosságban a graffiti va-
jon vandalizmusnak, falszennye-
zésnek, vagy az ifjonti önkifejezés 
dekoratív formájának számít-e. 
Félretéve az eltérő morális és eszté-
tikai véleményeket, abban talán a 
kedves olvasóval egyet érthetünk, 
hogy a graffiti a kalligráfia hagyományának urbánus, un-
derground megnyilvánulása, a felirat, a firka vagy a piece 
(műalkotás) pedig nem más, mint a betűművészet egy kor-
társ – bár sokszor vulgáris – formája.
A graffitikkel – általános felfogás szerint falfirkákkal – mint 
az utcai művészet egyik reprezentánsával, a vizuális kul-
túra mára elfogadott vagy éppen vitatott, bírált ágával nap 
mint nap találkozhatunk. Akár úgy, hogy ülünk valami-
lyen járművön, és elsuhan a szemünk előtt (pontosabban 
mi suhanunk el a fal előtt) munkába menet, jövet, vagy ép-
pen kutyát sétáltatunk, esetleg éppen csak arra sétálunk.

A graffiti meghatározása

A kifejezés őse  a görög „graphein” (írni) szó, innen 
származik az olasz „sgraffito” kifejezés is, amely erede-
tileg falba, felületbe karcolt ábrázolást jelentett. Ebből 
alakította ki 1967-ben Robert Reisner a graffiti fogalmát, 
amellyel az utcai falakra festékszóró flakonnal vagy más 
módon készített betűsorokat, képeket jelölte. E szerint 
ide tartoznak a falfirkák minden formái, továbbá a sa-
játos betűk, díszek, figurális ábrák is. Vitatható, hogy a 
mindenfajta vonalat vagy krikszkraksz falfirkát (tag et) 
célszerű-e graffitinak nevezni.
Lényegesen precízebben, pontosabban, tudományosab-
ban fogalmaz dr. Hajdú József Ferenc szociológus, nyu-
galmazott főiskolai adjunktus: „a graffiti, a falfestészet 
a valóságos világ sajátos művészi formában való vissza-

tükrözése az emberi megismerés során. A természeti, tár-
sadalmi valóságot a konkrét ember valóságaként ragadja 
meg, a lényeget – a jelek világával – fogalmi betű (betű-
graffiti) és képi (betűfestmény, művészi graffiti) ábrázo-
lással, a graffitis eszközökkel és sokszínű tartalommal, a 

külső-belső terekben, felületeken 
egyaránt megjeleníti.” „A graffiti, 
a falfestés szabad önkifejezés, az 
önmegvalósítás, a kapcsolatte-
remtés, a valahova való tartozás 
eszköze, amely tényleges vagy 
vélt emberi szükségleteket jelenít 
meg a felületeken, falakon.”
Ha azt olvassuk a neten, vagy 
azt halljuk a környezetünkben, 
hogy graffiti, egyszerre juthatnak 

eszünkbe a közterek falain, a vonatok szerelvényein vé-
gigvonuló színes, amorf vagy figuratív rajzok, gyakran ki-
bogozhatatlan betűkompozíciók, a kresz táblákra húzott 
mókás firkák, a gigantikus muralfestmények, tűzfalké-
pek, a szobrokra szőtt, hímzett „jelmezek”, a sablonokkal 
készített stencilek, leradírozott betonfalak vagy a digitális 
kidolgozással előállított matricák. Tehát a megjelenési for-
mák gazdag tárháza.

Egy kis történelem

Rendkívül érdekes, izgalmas és gyakran összeesküvés-el-
méletektől sem mentes lenne a graffiti történelmét felvá-
zolni a barlangrajzoktól a Pompeii ásatásokon át napjain-
kig, de erre itt nincs elegendő hely. A sok ellentmondás 
eloszlatását ráhagynám a művészettörténészekre. 
Maradjunk a XX. században, annak is a második felé-
ben, konkrétan New Yorkban, annak is a szegény ne-
gyedében. Itt dúl a bandaháború, a határok kijelölése, 
az állatvilágban már régóta gyakorolt felségterület, re-
vír körülrajzolásához hasonlóan, csak itt nem vizeletet 
vagy mirigyváladékot, hanem festéket használnak. En-
nek megfelelően ezek mind betűrajzok, firkák. A graffiti 
a New York-i metrószerelvények lefújásából fejlődött ki 
és indult el megállíthatatlanul világkörüli útjára. 
A következő fontos állomás a graffiti történetében 
TAKI 183 esete, aki New-York-i gyalogosfutárként falra 
fújt szignóját szerteszét hagyta maga után a városban, 
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amerre csak járt. Ezen felbuzdulva, fiatalok ezrei kezd-
ték el utánozni egész New York-szerte. Ebből a spontán 
mozgalomból nőtte ki magát a graffiti pár éven belül ön-
álló művészeti ággá.
A graffiti nemzetközi térhódításának első állomása Nyu-
gat-Európa volt. A hiphop zene terjedésével a ’90-es évek 
végére mindenhová eljutott. Ma már szinte a világ minden 
nagyvárosában megtalálható, így például a kalligráfia 
eltérő hagyományaival rendelkező arab országokban és 
Kínában is. A jelenlegi egyik legpezsgőbb graffiti élet a 
brazíliai São Paulóban folyik, aminek intenzitását a ’70-es 
évek New Yorkjához szokták hasonlítani.
Magyarországra a ’90-es évek elején, tehát jókora késéssel 
érkezett el az Amerikából elindult graffiti hullám. Sze-
rencsére az amcsiknál dúló bandaháború rémtörténetet 
nálunk nyugodtan mellőzhetjük. Itthon sokáig tartotta 
magát az elképzelés, hogy a „falfestés” címszónak a Du-
lux falfesték teddy henger kombinációján és a műemlékek 
obszcén feliratokkal való összefirkálásának dimenzióján 
kívül nincs más vetülete, ezért sokáig ki is maradtunk a 
nagy street art hullámból. Szerencsére egyre többen akad-
nak olyanok, akik felismerik a városi művészetben rejlő 
számtalan lehetőséget, ami nem feltétlenül elcsúfítja a 
város összképét, hanem még változatosabbá, érdekesebbé 
teszi, és turistalátványosságnak sem utolsó. Ahogy las-
san, de biztosan változik a budapesti lakosok mentalitása, 
a közösségi élmény fogalma is új szintre emelkedett.
A graffitisek (magányos farkasok vagy hazai szabadcsa-

patok, esetleg nemzetközi rajzkommandók) rászabadul-
tak a nagyobb városokra (Budapest, Szeged, Miskolc, 
Debrecen stb.), fújtak, ahova csak értek. A tulajdonosok 
átfestenek, a writerek újra fújnak. Úgy tűnt, a graffitisek 
álltak nyerésre, ők voltak többen, és egyre elszántabbá 
váltak. A BRFK publikussá vált adatai szerint több száz-
ra tehető az egyedül dolgozók és 40–50-re a crew-k (csa-
patok) száma csak Budapesten.
Alapvető változást hozott a 2012. évi C. jelű, a Büntető 
törvénykönyvről szóló törvény – közismert nevén Btk. 
– módosítása, ezzel megnyílt az út a büntethetőség felé. 
A másik mérföldkő volt a térfigyelő kamerák felszerelése 
a közterületekre, ezáltal megkezdődött a kritikus helyek 
állandó ellenőrzése, szükség szerint az azonnali intézke-
dések kezdeményezése.

Óbuda-Békásmegyer szerepe

A III. kerület kicsit más helyzetben van, itt találhatók Bu-
dapest legjelentősebb (ha nem az összes) római kori mű-
emlékei. Az egyedülálló Aquincumi romkert, a városi és 
a katonai Amfiteátrum, a Fürdőmúzeum az Árpád hídra 
felvezető felüljáró alatt, faragott kövek a Fórián téren és 
a Fő tér környékén.
Az Önkormányzat „cérnája” akkor szakadt el, amikor a 
kerületben féltve őrzött római kori emlékek, oszlopok, 
kövek kerültek a tagelők érdeklődésének központjába. 
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Magyarul elkezdték ezeket fújni. Az első feljelentések 
is ekkor keletkeztek, a büntetések nem is maradtak el. 
Máig problémát jelent a Kassák és Vasarely múzeumok, 
valamint a Zichy-kastély falainak firkálása.
Ésszerűbbnek látszott (ennek helyessége mára egyértelműen 
be is bizonyosodott) a legális helyek meghatározása, kijelö-
lése, amit az Önkormányzat meg is tett (lásd 29/2001. (X.20.) 
sz. rendelet). Emellett kialakultak a megtűrt és persze a til-
tott felületek is. Mondhatni, alapvetően konszolidálódott a 
graffitis vizuális művészeti csatatér a kerületben. Sőt a wri-
terek szerint itt található az egyetlen magyar „Dicsőségfal”, 
ezt gyakran Hall of Fame-nek (HoF) nevezik, bár szerintem 
találóbb lenne a „Hungarian Big Wall of Fame” elnevezés.
A Szentendrei HÉV vonalán több ezer m2-es, különböző 
típusú kerítés, zajvédő falfelület található, ezeket napon-

ta több tízezren látják, elsősorban a Szentendréről vagy 
Békásmegyerről ingázók. Ez komoly nézettséget, publi-
citást, marketinget, PR-t jelent, ami alapvetően megha-
tározó szempont a graffitiesek elismertségéhez vezető 
igencsak rögös úton.
2011 óta (tehát immár 6. éve) fotózom az Óbuda-Békás-
megyeri graffitis tereket, 25 egymástól jól elkülöníthető 
falat és felületet tudtam felfedezni, megkülönböztetni. 
Természetesen – szerencsére vagy sajnos – sokkal több 
graffitizett fal létezik, kisebbek és nagyobbak is. A ren-
geteg kizárólag tagelt felület elemzésétől eltekintenék, 
mert ezek feldolgozására itt nincs lehetőség, de úgy gon-
dolom, hogy nem is szükséges, hiszen előbb-utóbb akár 
unalmassá is válhatna a sok firka.
Igazán jelentős – a writerek (rajzolók, festékfújók) által 
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kedvelt, folyamatosan használt – felület szerintem csak 
hét van, ebből mindössze három a legálisan festhető fal:
a BUSZESZ keleti és részben északi kerítései, a Viking 
összes betonkerítése (ezek ugyebár a hazai graffiti szlo-
genben sűrűn emlegetett Fila legál falak) és a Békási gör-
deszka pálya falai.
Megtűrtnek minősíthető az Óbudai-szigetre vezető kis 
híd beton támfala, a HÉV Kaszásdűlő és Aquincum közöt-
ti zajvédőfalának lakótelep oldali felülete, ugyanitt a ga-
rázsok vakolt falai. A tiltás ellenére teljes hosszában betű-
sorokkal telerajzolt a BUSZESZ Bogdáni úti téglakerítése.
Ezeken a felületeken a klasszikus, ortodox, ún. color 
graffiti valamennyi típusa látható, az egyszerű throw 
uptól a legváltozatosabb betűsorokon (block, crome, sil-
ver, bubble, alphabet throwie, old school, wildstyle, 3D), 
a különböző karaktereken, figurákon át a master piec-

ekig (mestermunkák) minden, ami reprezentálja a mai 
magyar graffiti mozgalmat.
A hazai graffiti szcéna folyamatosan változik. A nagy 
elődök, méltán megbecsült guruk (például NikonOne) 
már konszolidált, alkalmazott grafikusi életet élnek, 
családot alapítottak, keveset kockáztatnak, nem vál-
lalkoznak illegál feladatokra. Ugyanakkor előretörnek 
és helyet követelnek a fiatalok (például taker, transone, 
fat heat, fork4, pony, kast, chaos), a meglévők mellett új 
csapatok, crewk (például cfx, afx, abs, cfs, hso, 80s) ala-
kulnak, és megkezdik gyötrelmes útjukat az elismerés, a 
fame (dicsőség) felé. Újabb és újabb típusokat kreálnak, 
gondolok a szobrok legális graffitizésére vagy a fák közé 
kifeszített fóliák festésére. Nincs megállás – a műértők 
legnagyobb örömére!

ZUMPF ANDRÁS
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„A valóság ravasz gazdagsága megmutatkozik”

Kincsek a raktár mélyéről

A Fővárosi Képtár gyűjteménye talán kevéssé ismert, de ennek megváltoztatása is vonzó feladat lehet Róka Enikő igaz-
gató számára, aki pontosan tudja, hogy milyen értékeket rejt magában a képtár hat gyűjteménye. Beszélgetésünkből 
kiderül, hogy pontos elképzelései vannak arról, hogyan lehet ezeket a műveket megismertetni a közönséggel.

múzeum Itt ülünk a Kiscelli-kastélyban, a Kiscelli Múzeum-
ban, azaz nem is, hanem a Fővárosi Képtárban. Vagy 
mégis a Kiscelli Múzeumban? Hogy is van ez?

Sokat gondolkodunk azon, hogy kommunikációs szem-
pontból mi lenne a legmegfelelőbb forma. Ha azt mond-
juk, hogy Kiscelli Múzeum, a hely, a Kiscelli-kastély 
okán mond valamit. Ha azt mond-
juk, hogy Fővárosi Képtár, szerin-
tem tízből tí zen nem tudják, hogy 
hol van. Úgy döntöttünk, ha a Kis-
celli Múzeum – Fővárosi Képtár ne-
vet használjuk, akkor az megfelel a 
kommunikációs elvárásoknak és a 
gyűjtemény történetiségének is. Rá-
adásul a Fővárosi Képtár nem önál-
ló intézmény. A Budapesti Történeti 
Múzeum (BTM) egyik főosztálya, 
amely a mindenkori főigazgató-he-
lyettes alá tartozik. A Kiscelli Mú-
zeum épületében két ilyen főosztály 
van, az Újkori Várostörténeti Osztály 
és a Fővárosi Képtár.

Akkor lényegében a Kiscelli Múzeumban működik 
egy várostörténeti múzeum és egy képtár?

Igen.

A Fővárosi Képtár gyűjteménye hogyan alakult ki?

A Főváros az 1880-as évektől kezdett műtárgyakat vásárolni 
hivatalai dekorációjára polgári portrékat, városi látképeket, 
néhány történeti és zsánerképet, valamint a város nagyjai-
nak portréit. A századfordulón, Bárczy István főpolgármes-
tersége idején már gyűjteni kezdték a város progresszív kép-
zőművészeti alkotásait, az autonóm és modern műveket is, 
tehát a várostörténeti szempont mellett megjelent egy fővá-
rosi galéria létrehozásának a szándéka. Ebből a kettős kon-
cepcióból egy fantasztikus gyűjtemény alakult ki, amelyből 
a két világháború között, 1933-ban a Károlyi-palotában ren-
deztek kiállítást. A háborút jelentős műtárgyveszteségek 
árán, de átvészelte a gyűjtemény, amelynek egy részét már 
ekkor a Schmidt Miksa bútorgyáros által 1935-ben végren-
deletileg a városra hagyott Kiscelli-kastélyban rejtették el. 

A negyvenes évek végétől formálódott egy új Nemzeti Ga-
léria létrehozásának szándéka, s ennek jegyében 1953-ban a 
gyűjteményt beolvasztották a Szépművészeti Múzeumhoz 
tartozó Országos Képtárba, majd 1957-ben ez lett az egyik 
alapja a kialakuló Nemzeti Galériának. Noha ezzel forma-
ilag megszűnt a Fővárosi Képtár, itt maradt sok városi ér-
dekeltségű kép, portré, egy nagyon jó biedermeier anyag a 

XIX. századból és még XVIII. századi 
képek is, amelyek városi plébániákról 
származtak. Ezt követően a főváros 
1959 végén döntést hozott egy fővárosi 
képzőművészeti gyűjtemény létrehozá-
sáról, vagyis lényegében újraalapították 
a Képtárat. 1960-ban már jelentős ösz-
szeget különítettek el műtárgyvásárlá-
sokra, és hivatalosan 1961-ben vált újra 
múzeumi gyűjteménnyé. A gyűjtés 
első korszakát Bertalan Vilmos neve 
fémjelzi. A hatvanas évektől ő kezdte 
el újraépíteni a gyűjteményt, amely tö-
kéletesen tükrözi a hatvanas-hetvenes 
évek modernizmusszemléletét. Ami 
a századfordulótól 1945-ig datálódó 

anyag most itt van, az e korszak kánonjának jegyében ke-
rült be a gyűjteménybe. Bertalan Vilmos – aki rendszeresen 
járt művészek műtermében – sokszor teljesen friss, épphogy 
elkészült műveket vásárolt a képtár számára. Noha Földes 
Emília végzett kutatásokat ennek a korszaknak a gyűjte-
ménytörténetéről, ez nem olyan teljes, mint amennyire az 
1953 előtti korszakról szóló alapvető munkája. Feladatom-
nak érzem, hogy folytassuk ezt a kutatást, és feldolgozzuk a 
második gyűjtemény történetét is.

Hogyan gyarapították a gyűjteményt?

A két világháború között úgy zajlott a szerzeményezés, 
hogy Kopp Jenő a képtár képviseletében elment Petro-
vics Elekhez, a Szépművészeti Múzeum igazgatójához 
(majd később Csánky Déneshez, aki korábban maga is 
a főváros múzeumában dolgozott), és egyeztettek, hogy 
ki mit vásároljon. A főváros álláspontja ugyanis az volt, 
hogy nem kíván a Szépművészeti Múzeummal rivalizál-
ni. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a „beérkezett 
mesterek” főműveit a Szépművészeti Múzeum, olyan 
jelentős alkotásait pedig, amelyek valamilyen okból Fo
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kifolyólag a Múzeum számára érdektelenek voltak, a 
Székesfővárosi Képtár vásárolta meg. A két gyűjtemény 
ilyen módon tökéletesen összepasszolt. A ’60-as évek-
től a gyűjteményezésben három fontos szempontot kell 
megemlíteni: egyrészt a főváros részéről a gyűjtemény 
újraalapításának a szándékát, amelyhez jelentős összeget 
rendeltek, másrészt Bertalan Vilmos jó diplomáciai érzé-
két, friss szemléletét, harmadrészt az ekkor még alacso-
nyan lévő műkereskedelmi árakat. Ennek következtében 
sikerült összerakni egy olyan gyűjteményt, amely a hat-
vanas-hetvenes évek modernizmus kánonjának megfele-
lően egy kis magyar művészettörténet, kiváló művekkel.

A magángyűjteményeket nem támogatták ebben az 
időszakban, az úri huncutság volt, nem?

Magángyűjtemények természetesen voltak, de társadal-
mi elfogadtatásukban az 1981-ben a Magyar Nemzeti 
Galériában megrendezett magángyűjteményi kiállítás 
hozott fordulatot. A nyolcvanas évektől élénkült meg a 

magángyűjtés, majd a kilencvenes években a piac fel-
lendülésének eredményeként az árak magasra szöktek. 
A rendszerváltás után jórészt alulfinanszírozott állami 
vagy városi intézmények általában nehéz helyzetbe ke-
rültek, bár pont a képtár lényegében az elmúlt évig tu-
dott szerzeményezni műtárgyakat. A műtárgyvásárlási 
keret azonban 2015-ben megszűnt.

Mik a tervek az elkövetkező időszakban?

A Kiscelli-kastély felújítása alatt számos gyűjteményi köl-
töztetés vár ránk, de reméljük, hogy a munkák végén a 
frissen kialakított új kiállítóterekben fel fogunk tudni épí-
teni egy új állandó kiállítást. Ennek koncepciója lényegé-
ben egy kettős narratívára épülne. Egyfelől óriási értéke 
ennek a gyűjteménynek, hogy gyakorlatilag 50–100 művön 
keresztül be lehet mutatni a XIX. század végétől a magyar 
képzőművészet történetét. Egy világos, oktatási célokra ki-
tűnően alkalmas kiállítást lehet összerakni egy gimnazista 
számára is befogadható mennyiségű tárggyal. Másfelől ez-

zel párhuzamosan bemutatnánk a gyűjtemény történetét is. 
A kanonizálódott művek stílustörténeti elbeszélése mellett 
tehát megjelenne maga a kanonizáció folyamata, vagyis az, 
hogy kik, mikor és hogyan alakították ezt a kánont. Hiszen 
nem kérdés, hogy a múzeum jelentős szerepet játszik abban, 
hogy mely művek lesznek a művészettörténeti elbeszélés ré-
szei, bár erről a látogatók általában keveset tudnak. Éppen 
az lenne a célunk, hogy megszemélyesítsük és megjelenít-
sük ezt is: a kiállított képek mellett ebben a részben be lehet 
mutatni egyes történeteket, archív fotókat a gyűjteményt 
alakító szereplőkről, mit miért vettek meg, milyen kapcso-
latrendszer és értékhorizont alakította a döntéseket. Ehhez 
azonban még sokat kell kutatni, mert kutatás nélkül nincs 
jó kiállítás. A dolgok közeli vizsgálata elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy ne végtelenül leegyszerűsítsük a je-
lenségeket, hanem komplexen lássuk azokat, és amennyiben 
kutatásainkat vizuális, térbeli elbeszéléssé formáljuk, vagyis 
kiállítást rendezünk, ezekkel a múlt (és a jelen) árnyalt értel-
mezésére neveljük közönségünket. Az elmúlt hónapokban 
éppen a korszak kutatásának jegyében életút interjút kezd-
tem készíteni a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott fő-
igazgató-helyettesével, Horváth Györggyel, aki a hatvanas 
években a Magyar Nemzet kritikusaként nagyon jól ismerte 
a képzőművészeti szcénát, s maga is találkozott pl. Bertalan 
Vilmossal Kokas Ignác műtermében, amint olyan képet vá-
sárolt, amin még meg sem száradt a festék. A vele folytatott 
beszélgetésekből világosan kirajzolódik például az úgyneve-
zett „három té” (tűrt, tiltott, támogatott) legendás kategória-
rendszerének tarthatatlansága. „A valóság ravasz gazdagsá-
ga” igazán közelnézetben mutatkozik meg.

Milyen nagyságrendű a gyűjtemény?

Majdnem 40 000 darab. Ebből 20 000 a grafika, a többi 
festmény, szobor, érem.

Bővül manapság is?

A gyűjteményt 2014. december elsején vettem át, és azóta 
egyetlen műtárgyat sem tudtam saját erőből vásárolni, 
mert megszűnt az erre vonatkozó fővárosi támogatás. 
Csak egy sikeres NKA pályázatnak köszönhető, hogy 
kisebb mértékben gyarapítani tudtuk a gyűjteményt, il-
letve néhány nagyvonalú ajándéknak. Ez utóbbiak közül 
kiemelkedik egy nagyméretű Riegl Judit grafika, ame-
lyet a kilencvenes éveiben járó, Párizsban élő, világszerte 
elismert művésznő adományozott gyűjteményünknek.

Hogy realizálódik most a gyűjtés, milyen koncepció 
alapján?

A korábbi koncepció az volt, hogy azoktól a művészek-
től vásároltak, akik itt, a templomtérben kiállítottak. Én 
nem gondolom azt, hogy ezt feltétlen tartani kell, sokkal 
fontosabbnak tartom, hogy a hiányokat pótoljuk, és fel-
építsünk egy hosszú távú gyűjteményezési koncepciót. 
Mivel egyelőre nem látni, hogy milyen pénzekből tud-
nánk finanszírozni a szerzeményezést, igyekszünk part-
nereket, támogatókat keresni.

Riegl Judit: Madarak
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A gyűjtemény gyarapításakor érzi magában a gyűjtés 
szenvedélyét, gyűjtővé válik?

Nem. Én vérbeli muzeológusnak tartom magam. Ameny-
nyire ismerem a gyűjtőket, azt látom, hogy bennük van 
egy nagyon erős birtoklási vágy. Én ezt inkább intel-
lektuális kihívásnak tartom. 
Nem mondom, hogy ez nincs 
meg egy gyűjtőben, de más-
hol vannak a hangsúlyok, más 
az attitűd. Én muzeológus, 
művészettörténész vagyok, 
ráadásul a XIX. századdal, a 
századfordulóval foglalkozom. 
A publikációim, cikkeim szinte 
kizárólag erre a korszakra fókuszálnak. Természetesen 
érdeklődöm a kortárs művészet iránt, de nem vagyok a 
szakértője, ezért támaszkodom a kortárs művészethez 
nálam sokkal jobban értő kollégákra. A kortárs és a régi 
művészetet próbálom egyben látni, de fontosnak tartom 
egy városi múzeumban a történeti kontextust is.

Ernst Lajosról írta a doktoriját, illetve könyvet is pub-
likált róla. Tudja, hogy miért a századforduló korsza-
kát szerette meg?

Nem esztétikai okokból, nem a modernizmus iránti ra-
jongásomból fakadt ez, hanem történeti, eszmetörténeti 
érdeklődésből. A szövegeim is inkább történelmi, ideoló-
giatörténeti megközelítésűek, mint művészettörténetiek. 
A másik diplomám történelemből van, Ernst pályáját elő-
ször történelem szakdolgozatként írtam meg, majd ebből 
nőtt ki a doktori és a könyv. A hagyományos stílustörté-
neti elbeszélésnél vagy a műelemzésnél, tárgykutatásnál 
engem sokkal jobban izgatnak a háttérben meghúzódó 
folyamatok, különböző kontextusok. A doktori témaveze-
tőm Sinkó Katalin volt, akit valóban paradigmaváltó művé-
szettörténésznek tartok, mert teljesen új szemléletet hozott 
a szaktudományba. Az esztétizálás helyett a különböző 
kulturális, történeti kontextusokra helyezte a hangsúlyt, 
beemelt olyan területeket, amelyek korábban nem voltak a 
művészettörténeti kutatás részei. Például elsőként kezdett 
el foglalkozni popularizálódással, cikkeket írt a nyolcva-
nas években falvédőkről, lakótelepi lakásokban elterjedt 
óriás poszterek vizuális világáról. A kulturális antropoló-

gia, kultúratudomány, ideológiatörténet, művészettörténet 
határain mozgott, interdiszciplináris szemlélete megtermé-
kenyítőleg hatott az egész szakmára. Nagyon hálás vagyok 
neki, hogy ezt a gondolkodásmódot tanulhattam tőle. De 
visszatérve Ernstre: pályája azért rendkívül izgalmas, mert 
megragadható benne a konzervativizmusnak és a moder-

nizmusnak egy nagyon furcsa 
egyensúlya, amiből a későbbi-
ekben vagy csak az egyik, vagy 
csak a másik elemet emelték ki. 
Pedig ez a korszak szellemileg 
és kulturális produktumait il-
letően is elképesztően komp-
lex és izgalmas időszak volt, és 
sokféle dolog megfért egymás 

mellett. Kiss Endre jegyezte meg a Nietzsche-recepcióról írt 
könyvében, hogy a századfordulón „a valóság ravasz gaz-
dagsága” mutatkozik meg, ezt a fordulatot én is gyakran 
használom.

Hosszú ideig dolgozott a Nemzeti Galériában. Mi volt 
a továbblépés oka?

Szerettem volna visszatérni a gyűjteményekhez, ezért pá-
lyáztam meg a Fővárosi Képtár igazgatói állását. Nagyon 
izgalmasnak találom a feladatot, hogy egy ilyen nehezen 
megközelíthető, ám különleges élményt nyújtó helyre be 
tudjuk hozni a látogatókat. A gyűjteményépítési stratégia 
mellett kidolgoztunk egy kiállítási stratégiát. A kiállítótér-
ben (templomtérben) részben olyan kiállításokat szeretnénk 
rendezni, amelyek szellemileg valamilyen módon kötődnek 
a helyhez. A BTM-nek van két kiállítótere: a Budapest Galé-
ria és a Bálnában az Új Budapest Galéria, ahol kiváló kortárs 
kiállításokat mutatnak be. A képtárban egy picit másképp 
kéne gondolkodnunk, és izgalmas lenne, ha időről időre 
olyan kiállítások lennének, amelyek az épülethez, a történe-
téhez vagy az építészetéhez, vagy a saját gyűjtemény egyes 
tárgyaihoz kötődnének. Ennek első darabjaként ősszel Gróf 
Ferenc fog egy installációt összeállítani, ami összefonódik 
a raktárunkban nemrég megtalált, korábban elveszettnek 
hitt Bernáth Aurél-pannóval. Néhány hónappal az ideérke-
zésemet követően ugyanis elkezdtük kitakarítani a külső 
szoborraktárat, s találtunk raklapoknak kinéző dolgokat. 
Kiderült azonban, hogy ezek valójában fára erősített alumí-
nium lapok, amelyeket Bernáth az 1958-as Brüsszeli Világ-

„Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a raktárakban lévő anyagok 
szakmai lag feldolgozva láthatóvá 

váljanak, publikációk révén 
hozzáférhetőek legyenek.”
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kiállításra készített. A Budapestet ábrázoló pannó annak 
idején a brüsszeli pavilon hátoldalán kapott helyet, és úgy 
tűnik, az egyetlen szerencsésen megmenekült darab, mert 
a levéltári források szerint a pavilon többi, dekorációul 
szolgáló, alumíniumra festett pannója tetőfedő anyagként 
végezte. A felfedezés személyesen érintett, mert egyetemi 
gyakornokként az akkor még létező Építészeti Múzeumban 
Gádoros Lajos hagyatékát kellett rendeznem, aki a brüsszeli 
pavilon építésze volt. Az egyik első publikációm is ezt dol-
gozta fel, úgyhogy majdnem elájultam, amikor megláttam, 
hogy itt vannak Bernáth alkotásai, ráadásul hiánytalanul. 
Az őszi kiállításon bemutatjuk a művet, de úgy, hogy Gróf 
Ferenc mintegy kisajátítva újraírja az alkotást, vagyis beavat-
kozik a mű terébe, folytatja azt. Emellett lesz egy történeti 
rész is: a toronyterekben korabeli dokumentumokat, fotókat 
tárunk a látogatók elé, fókuszba helyezve a mű eredeti poli-
tikai és művészi kontextusát, valamint rámutatva építészet, 
képzőművészet és a legitimációját kereső hatalom viszonyá-
ra. Az 1958-as Brüsszeli Világkiállításon való magyar részvé-
tel ugyanis súlyosan politikai kérdés volt, a Kádár-rendszer 
elfogadtatását szolgálta. Az eszköz pedig egy, a Nyugat felé 
képviselhető művészeti modernizmus volt, ami itthon még 
nem volt elfogadott. Például a két világháború közötti balol-
dali moderneket állították ki (Derkovits, Egry), akiket a szoc-
reál szerint korábban formalistának tituláltak, itt azonban 
újra bekerültek a kánonba mint vállalható hagyomány. Az 
épület is izgalmas, a történet is, a pannó pedig elképesztő 
lelet. Mélyi József lesz a kiállítás külső kurátora, a koncep-
ciót közösen dolgozzuk ki a művésszel. Ilyesmikre gon-
dolok, amikor azt mondom, hogy a helyspecifikus, a helyi 
problémákra, gyűjteményre reflektáló kortárs művészeti 
irányt (is) szeretnénk követni. Véleményem szerint ez új 
közönséget is meg tud szólítani, mert sokféle izgalmas 
aspektusa van. A kollektív felejtés, emlékezet a mai köznapi 
beszéd témái, erre felfűzve talán a kortárs művészet iránt is 
fel lehet kelteni az érdeklődést. A tavalyi Privát nacionaliz-
mus és a Mágnás Elza kiállítás is sikeres volt, de be kell 
látnunk: nekünk meg kell küzdenünk a látogatókért. Ha 
a rekonstrukció sikerülne, és Kiscell egy hétvégi család-
barát múzeum lehetne, ahol másként és mást lehetne be-
mutatni, mint a nagy múzeumokban, nagyon is jól meg-
találnánk a közönségünket. A Moszkva tér kiállítással is 
– amely a Várostörténeti Osztály projektje – reményeink 
szerint sikerül majd olyan látogatókat is megszólítani, 
akik még talán soha nem jártak a Kiscelli Múzeumban. 

Ezek mellett lesznek egyéb kortárs kiállítások is, és na-
gyon szeretnénk olyan oratóriumi tárlatokat rendezni, 
amelyek a gyűjteményen alapulnak. A gyűjteményekben 
ugyanis rengeteg olyan tárgy van, amit nemhogy a közön-
ség, de a kutatók sem nagyon láttak. Ezekhez keresünk 
partnereket is, mert nagy költségű kiállítások, rendes ka-
talógussal. Nagyon fontosnak tartom, hogy a raktárakban 
lévő anyagok szakmailag feldolgozva láthatóvá váljanak, 
publikációk révén hozzáférhetőek legyenek.

Milyen partnerintézményekben gondolkodik?

2017-ben például a Kassák Múzeummal tervezünk egy 
közös projektet. Sasvári Edit igazgató itt dolgozott a 
Kiscelli Múzeumban, nagyon jó emléket hagyott maga 
után, biztos vagyok benne, hogy jól fogunk tudni együtt-
működni. Ez is kéthelyszínes kiállítás lesz, mint a Pri-
vát nacionalizmus volt a Budapest Galériával közösen. 
Szászország ajánlotta fel egy Karl-Heinz Adler nevű 

festőművész anyagát bemutatásra. Egy 91 éves művész-
ről van szó, aki festőként dolgozott, a hatvanas években 
pedig művészeti igazgatója volt az NDK-ban az egyik 
legnagyobb épületplasztikai gyárnak. Konstruktivista 
formavilágú lakótelepi plasztikákat készített. Itt kevés-
sé ismerik őt és a munkásságát, de Magyarországon is 
voltak hasonló plasztikák, gondoljunk csak pl. a Déli 
pályaudvar kerámiadíszeire, amik úgy tűntek el, hogy 
nem tudunk róluk semmit. Semmilyen kutatás nem folyt 
még ebben a témában, és ebbe az irányba is el szeretnénk 
indulni. Az építészeti gyűjtemény vezetőjének, Branczik 
Mártának a közreműködésével tervezünk egy kutatást a 
’70-es, ’80-as évek köztereinek ilyen jellegű díszítéséről, 
hogy kiderüljön, kik terveztek ilyet Magyarországon, hol 
láthatók még ilyen alkotások. A kiállítás kurátora Lepo-
sa Zsóka lesz, aki a szoborgyűjtemény vezetője, és aki a 
köztérhasználattal már régóta foglalkozik.

A. HORVÁTH ANDRÁS
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Emberek, MERJÜK ELVARÁZSOLTATNI MAGUNKAT! 

Professzionális művészek a Baltazár Színház Down-kóros színészei

A Baltazár Színház a legkülönlegesebb társulat Magyarországon, mivel olyan emberek alkotják, akikről, ha isme-
retlenül az utcán látjuk őket, nem gondolnánk, hogy színészek. A többségi társadalom egyszerűen értelmi fogyaté-
kosoknak titulálja őket. Ebben a színházban épp az a lényeg, hogy elfelejtődik a fogyatékosság – vallja Elek Dóra, a 
Baltazár Színház alapítója. 2012 óta Óbudán van az otthonuk, a Zsófia utcában. 

Hogyan keletkezett a társulat, és mióta működik?

Most lettünk nagykorúak, 1998 januárja óta létezünk.  
A keletkezés előzményeihez tartozik, hogy Párizs-
ban jártam egyetemre, ahol egy színház-antropológia 
óra keretében láttam először olyan társulatot, amely 
Down-kóros színészekből állt. Nagy élmény volt: akkor 
döntöttem el, hogy ha egyszer 
társulatot szervezek valaha, ak-
kor az ilyen lesz. 

Hazajött és nekilátott?

Nem, hazajöttem, majd három 
évig Friderikusz Sándornak csi-
náltam dokumentumfilmeket. 
Emész tettem a dolgot, ott volt 
bennem valahol, aztán egyszer 
csak lett.

Hogy lát a munkához az, aki el-
dönti, hogy Down-kóros művé-
szekből szervez profi társulatot 
Magyarországon?

Amikor végképp eldőlt, hogy ezt 
akarom, végigrohangáltam az ország összes olyan in-
tézményét, ahol sérültek élnek, dolgoznak. Felmentem 
Göncz Zsuzsa nénihez is. Akkor még az államfői rezi-
denciában lakott, de rögtön fogadott, és adott egy listát, 
hogy szerinte kihez forduljak. Végigjártam az ő listá-
ját is, sok emberrel beszéltem a tervemről. Konkrétan 
toboroztam. Ki akar színházat csinálni? A IX. kerületi 
Művelődési Házban Illés Klári volt az igazgatónő, be-
jutottam hozzá ismeretlenül is, és utána ott dolgozhat-
tunk hét és félévig. 

Lett társulat, épület, de a színház olyan, mint a háború 
– sok pénz kell hozzá. 

Pénz az kell hozzá, de ego nem. Nem harcolunk valami 
ellen, hanem teszünk valamiért. Ez csapatmunka, aláza-
tot igényel. Elkezdtem a nulláról, aztán nagyon gyorsan 
alapítvány lettünk, mert intézményesülni kellett ahhoz, 
hogy pénz legyen. 

A színészek tudták, mire vállalkoznak?

Hónapokig egyedül dolgoztam ezekkel az emberek-
kel, kb. ötvennel, hogy mégis lássák, hogy mi az, hogy 
színház. Körülbelül három hónap múlva azt mondtam, 
hogy láttatok ennyit, ki akar profi színész lenni, ki akar 
élete végéig ebből élni? Jelentkeztek tizenöten, és ebből 

a tizenötből ma is nálunk vannak 
tizenketten. 
A fogyatékos embereket életük 
végéig gyerekként kezelik, nem 
adnak nekik döntési jogot. Vala-
hogy megéreztem, hogy azzal, 
hogy döntési helyzetbe hoztam 
őket, kapuk nyíltak bennük. Ki is 
derült, milyen jó önismerettel ren-
delkeznek, hiszen az eredeti csa-
pat túlnyomó része tizennyolc éve 
kitart a döntése mellett. Tehát ala-
pítvány lettünk, onnantól kezdve 
azt mondtam, hogy ha profik aka-
runk lenni, akkor tanulni is kell 
színészetet. Megkérdeztem a mű-
vész barátaimat, és sokan eljöttek 
mesterségórát tartani, zenét, tán-
cot, beszédet, mindenfélét. 

Ez egy oda-vissza ható terápiának is felfogható a taná-
rok és a színészek szempontjából? 

Ez terápia mindenkinek. Ha kiemelten foglalkozik ve-
led valaki, rád fókuszál, ha csak egy időre is, de te vagy 
számára a legfontosabb, az mindig terápiás hatású. De 
nem ez volt a célunk. Azért terápia, mert az ember jól 
csinálja, és ha jól csinálod, jön a sikerélmény, megnő az 
önbecsülésed. Rájössz, hogy te valaki vagy, nem egy 
senki a társadalom szélén, ami nagyon sok kaput kinyit 
benned. Ráadásul leveszi az eltartásod terhét az államról, 
hiszen elkezdesz gondoskodni magadról. Ezek az embe-
rek tizennyolc éve fizetett színészek. Ezt a „teher-önálló-
ság” ügyet másutt pontosan tudják, nálunk viszont nem 
mindig értik. Most kaptam egy videót: egy kis angol vá-
rosban működik egy profi táncegyesület, amelynek a B 
csapatában fogyatékosok táncolnak. Olyan jól, hogy má-
soknak is tartanak táncórákat. Ebben a kis angol város-
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ban lévő táncszínházban legalább tízen dolgoznak az 
adminisztrációt intézve, és legalább tízen a művészeti 
részen. Mi itt a Baltazárban, ami nemcsak színtársulat, 
hanem művészeti központ és oktatási rendszer, négy és 
felen vagyunk. Február végén abban lehetünk biztosak, 
hogy március közepéig van pénzünk. Ez minden évben 
így megy. A mai színházi támogatási rendszer úgy mű-
ködik, hogy beadod március 15-ig a 2016-os támogatási 
pályázatod, és az első részletet szeptemberben kapod 
meg, ha nyersz. 

A Baltazár esetében is?

Igen, ilyen szempontból hagyományos színháznak szá-
mítunk. Nem, hogy több embert nem tudok felvenni, de 
az is kérdéses, meddig tudjuk fizetni a meglévő munka-
társainkat. Nem szeretnék panaszkodni, csak leszöge-
zem, hogy nem úgy élünk, mint Marci Hevesen. 

Hogyan tudta meggyőzni a nézőket, illetve a színházi 
produkciók bemutatására alkalmas intézmények veze-
tőit arról, hogy ez egy profi társulat, eladható produk-
ciókkal?

Összeraktunk egy előadást, és amint arra bejöttek a né-
zők, rögtön kiderült. Alapvető célkitűzésünk volt, hogy 
már az első alkalommal minőséget hozzunk létre. 

Emlékszik az első előadásra?

Hogyne, 1998. január 28-án volt a legelső színházi foglalko-
zás. Hat hétre rá felhívott Zelki János, aki akkoriban elsősor-
ban rádiós volt, de dolgozott a televíziónak is, hogy hallott 
rólunk, és csinálna egy filmet. Márciustól novemberig forga-
tott velünk, a film vége pedig az első produkciónk bemutató 
előadása volt. Tehát nehéz elfelejtenem: 1998. november 21-
én történt a Ferencvárosi Művelődési Központban.

Miről szólt a darab?

Az volt az előadás alapötlete, hogy mind a tizenöt szí-
nész hozza el a kedvenc dalát, én mindegyikre kompo-
náltam egy jelenetet, és az egész egy történetté állt össze. 
Az előadás nagyon sikeres lett, a Játék az egész című film 
pedig megnyerte az 1999-es Filmszemle rendezői díját 
dokumentum kategóriában. Sokan látták, így „robban-
tunk be” a köztudatba.

Most hol tart a Baltazár Színház? 

Sok mindent elértünk. Az egyik legnagyobb eredmé-
nyünk az, hogy 2012-ben saját helyünk lett Óbudán, a 
Zsófia utca 7. szám alatt, egy dán alapítvány segítségével.  
Ebben az épületben van egy nagy színháztermünk, ahol 
előadásokat tartunk, és ami próbateremként is funkcio-
nál. Emellett különféle termekben folynak az oktatá-
sok, tréningek – nemcsak a Baltazár színészei számára. 
Délutánonként olyan sérült emberek számára tartunk 
különféle órákat, akik művészetet akarnak tanulni. Kép-
zőművészet, báb, fotó, vizuális, hangképzés, zene, tánc, 
színészmesterség működik a külsősök számára. A Balta-
zárosok számára meg minden.

Ez egyfajta utánpótlás is lehet a Baltazár társulatának?

Elsősorban azért működtetjük a foglalkozásokat, hogy 
magas szinten tanuljanak művészetet, akik szeretnének 
ilyesmit tanulni, és más módjuk nincs rá. Akik igazán 
jók és elhivatottak, be is kerülhetnek a társulatba. Ez ed-
dig két emberrel történt meg. 

Ingyenesek a foglalkozások?

Valamennyit kell értük fizetni, különben nem tudnánk 
fenntartani az épületet, nem tudnánk fizetni a tanárokat. 
Akinél teljesen kizárt, hogy fizessen, annak igyekszünk 
ösztöndíjat adni. Nagyon jó volna, ha lennének támoga-
tóink, és ezeket az órákat teljesen ingyen lehetne tartani. 

Mi van még a házban?

Van például egy kreatív terünk, ahol kiállításokat ren-
dezünk, fotózunk és műteremként is tudjuk használni. 

Most is kiállítás van itt, amit sokan láttak. Jó kapcsolat-
ban vagyunk a kerületi kulturális intézményekkel, és 
szinte az összes óbudai iskola járt már itt. Előadásokat 
tartunk a gyerekeknek, utána pedig beszélgethetnek a 
színészekkel. Szeretjük ezt a kerületet. A legjobb helyen 
vagyunk, a városon kívül, s mégis nagyon közel min-
denhez.

Rendszeresen tartanak nyilvános előadásokat a Balta-
zár házban?

Ez időszakonként változik. Rendszeresen játszunk, de 
az előadások nagy része az elmúlt időszakban zártkörű 
volt. A Norvég Civil Alap támogatásával megvalósuló 
projekt tel jártuk az országot, nagy színházakban lép-
tünk fel állami gondoskodásban lévő gyerekek és isko-
lások előtt.  Most, hogy ennek vége, ismét tudunk nyitni. 
A részletekről, időpontokról a honlapunkon lehet tájéko-
zódni (www.baltazarszinhaz.hu). 

A társulatban vannak fogyatékkal élők, és – legalábbis 
hivatalosan – nem sérült művészek is. Ez hogy működik? 

Évek óta velünk dolgozik Kecskés Karina, Varga Klári 
és most Szalontay Tünde is. A fiúk: Müller Péter Szi-
ámi nagyon régóta csapattag, Darvas Ferenc, a zene-
szerzőnk is több, mint tíz éve ír nekünk. Így alkotjuk 
a csapatot. A színpadon elfelejtődik, hogy ki a sérült, 
ki a nem sérült, ez valahogy egységessé válik. Nagyon 
élvezem én is, mint ahogy mindenki más is, aki részt 
vesz benne. Mindenkiből a legjobbat hozza ki a kö-
zös munka. A Baltazár lényege, hogy olyan emberek 
működnek benne együtt, akik szeretik egymást, ez-
által nagyon jó energiák keletkeznek közöttük. Nem 
azt mondom persze, hogy egy próbafolyamatnál soha 
nincs egymásnak ugrás, kiabálás, de ez hozzá tartozik 
a színházhoz.  A felfokozott helyzetben keletkező in-
dulatok akkor tudnak viszonylag nyugodt mederben 
maradni, ha az egész alapja a szeretet. 

Maga rendezi az előadásokat?

Igen. 

Sosem hívnak vendégrendezőket?
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Egyszer próbálkoztunk ezzel, de nem sikerült igazán. 
Személy szerint nem hiszek a hat hét alatti színházcsi-
nálásban. Akkor szoktam kiadni az előadást a kezem-
ből, amikor már tényleg elkészült. Nálunk az is speciá-
lis, hogy sosem veszünk elő a fiókból egy kész darabot, 
minden előadás a színészekre íródik. Csúcs, hogy emiatt 
gyakran dolgozhatunk kortárs 
írókkal. Vörös Istvánnal pél-
dául sok darabot csináltunk 
együtt. Amikor Darvas Feri írt 
először egy dalt az egyik színé-
szemnek, az zokogott a meg-
hatottságtól. Nyilván óriási dolog, ha az embernek írnak 
egy dalt, egy szöveget… A kortársságnak számos előnye 
van, és én azokat ki is használom. Két olyan produkci-
ónk volt, amelyek klasszikus szerzők művein alapultak. 
Az egyik egy Szép Ernő írásaiból összeállított kabaré, a 
másik egy angol darab, a Graffaló, amiből egy nagyon jó 
gyermekelőadás született.  

Hogy reagál a közönség a Baltazár társulatára?

Az első bemutatónkon egyértelművé vált, hogy jönnek 
az emberek, megnéznek minket, tetszik nekik, és újra 
eljönnek. Vannak azonban olyanok is, akiket a fülüknél 
fogva sem lehet hozzánk berángatni, mert félnek a ta-
lálkozástól. Rájöttem, hogy ezt a csoportot úgy tudom 
elérni, ha mi megyünk ki hozzájuk. A harmadik bemu-
tatónk éppen ezért utcaszínház volt, 2003-ban Pécsett a 
Poszton. Működött. Több helyen is játszottunk azóta a 
világon, mindenütt szerették. Grazban a hajléktalanok 
is végignézték az előadást, és utána odajöttek gratulálni. 
Az mondták, hogy „Ganz super!”. 

Miért fél valaki a Down-kóros színészektől?

Talán azért, mert nem elég érett arra, hogy találkozzon 
velük. Attól fél, hogy szembesül a saját fogyatékossá-
gával. Ez egy furcsa, pszichés ügy, nem intelligencia 
kérdése. Pedig ha jó az előadás, akkor egy perc alatt 
elfelejted, hogy sérülteket nézel, mert óriások lesznek. 
A színpad kíméletlen. Ha tehetségtelen vagy, akkor le-
hetsz te civilben gyönyörű nő, daliás pasi, a színpadon 
pillanatok alatt ronda leszel, és utálni foglak. Lehet, 
hogy az utcán fanyalogsz a Down-kóros színészek lát-

tán, de a színpadon elvarázsolnak, sziporkáznak. Em-
berek, merjük elvarázsoltatni magunkat! 

Egy-egy ilyen előadás azok számára, akik először lát-
ják, szemléletmódbéli változást is okozhat?

Az egy alaptétel – bár, amikor 
az egészet elkezdtem, én is 
csak ösztönösen gondoltam –, 
hogy a fogyatékosság, legyen 
az bárminemű, nem sorscsapás.  
Olyan színes a világ palettája, 

van rajta ilyen is, olyan is, amolyan is. A baltazárosokkal a 
világnak egy másik részét tudod megélni. Nem is pontos 
az, hogy másik részét, inkább egy másik dimenzióját, egy 
teljes, ragyogó és színpompás másik létsíkot ismersz meg 
általuk. Egy sokkal-sokkal színesebb, egészen bátor vilá-
got, ahol nincsenek őszintétlenségek.

Mi nem tudnánk ezt egy picit eltanulni tőlük? 

El lehet. Aki idejön, és itt ragad, annak nyilván igénye 
volt arra, hogy a felnőtt korral felvett felesleget, sallangot 
levegye, és újra megtalálja a régi felhőtlen önmagát. Itt 
biztos, hogy erre lehetőséget kap, méghozzá olyan kö-
zegben, ahol minőségi alkotó munka folyik. 

Milyen mesterek, tanárok dolgoznak a Baltazárban?

Mindig a legjobbak. A jóga nagyon fontos nálunk, mert 
ez olyan út, ahol a szellem találkozik a testtel. Szuper jóga 
tanárunk van, Sándor Andinak hívják. Az indiai klasz-
szikus táncot Gulyás Ildikó tartja, aki most jött vissza In-
diából. A legelső zenetanárunk egy jó barátom volt. Ő férfi 
a hétköznapi életben, de Zsazsa Tax művésznéven nőként 
énekelt bárokban, egy egészen különleges énekhanggal. 
Hihetetlen koponya. Emlékszem, amikor beharangoz-
tam még a színészeimnek, hogy a Zsazsa jön, a mieink 
átrohanva a Haller utcán, várták őt a villamosmegálló-
ban. Még le se lépett a villamosról, már arról kérdezték, 
hogy te a fiúkat vagy a lányokat szereted? Ő tanította 
évekig az éneket. A színészeink azóta is sokkal jobban 
szolmizálnak, mint én. Nagyon szilárd zeneelméleti, ze-
netörténeti alapokat helyezett le. Ma Felföldi György tartja 
az énekórát, aki operaénekes, franciatanár és zenét is oktat. 

Összetett személyiség, érzékeny ember. Kovács Kriszta, aki 
most a színészmesterséget tartja, szintén tartott zenei, szín-
házi musicalórát. Sok koreográfusunk van, mert a kortárs 
táncból sokan jönnek: Mészöly Andi, Farkas Dorka, Garai 
Juli. A legrégebbi koreográfusunk, Vass Lajos tizenegy-
néhány évet dolgozott velünk, egy baleset következtében 
hagyta abba, ami megviselte testileg és lelkileg is. Ő egy zse-
ni, majdnem minden darabot együtt csináltunk. Hosszú ide-
ig Verebes Linda tartotta a színészmesterség órákat. Mivel 
nemrég megszülte a harmadik babáját, a férje, Pindroch Csa-
ba veszi át a foglalkozásait. Linda is visszajön, mert imádja. 

Arról még csak érintőlegesen esett szó, hogy hol szok-
tak fellépni?

Magyarországon rendszeresen az összes nagyszínházban. 
Nemrég Jászberényben voltunk, annyira jól sikerült, hogy 
ősszel újra szeretnénk ott játszani. Elindul majd a Kővá-

lasz és a Boldog óra című előadások turnéja. Most olyan 
helyekre is megyünk, ahol még nem voltunk: Kiskunha-
lasra, Vácra, és oda is, ahova rendszeresen járunk, például 
Miskolcra. Visszahívnak a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színházba is, ahol minden darabunkat játszottuk. 
Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy 2014-ben a Mü-
pában léptünk fel. Sziámi csinált egy versíró műhelyt 
a színészeinkkel, majd az ott született alkotásokból 
dalszövegek lettek. A dalszövegeket kiosztották ma-
gyar zenészeknek, és a műhelyben együtt megkom-
ponálták őket. Lett belőle huszonkét dal, és ebből a 
koreográfus kollégámmal egy koncert-színházi estet 
csináltunk, illetve megjelent egy CD is. Az a műsor 
csoda volt. Olyan zenészekkel léptek fel a baltazáro-
sok, mint Tolcsvay László, Zorán, Szakcsi-Lakatos 
Béla, Palya Bea, Bérczesi Robi, Novák Péter,  Hobo és 
még sokan mások.

Vig György

„... ha jó az előadás, akkor egy perc 
alatt elfelejted, hogy sérülteket nézel, 

mert óriások lesznek.”
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„... keresztben átúsztam az idő folyását...”

Kassák – aktuálisan

Az 1970-es évek végén és az 1980-as években az avantgárd képek között kortárs zenei hangversenyek színhelye is 
volt az óbudai Kassák Múzeum. Mára Sasvári Edit vezetésével olyan izgalmas műhellyé vált, amely felélesztette és 
aktualizálta a kassáki örökséget. 

múzeum Sasvári Edit művészettörténész 2010 óta vezeti a múze-
umot, munkája – az intézmény megújítása és a kerület 
kulturális életébe való bekapcsolása – elismeréseképpen 
tavaly megkapta az Óbuda Kultúrájáért díjat. A kassáki 
hagyatékról, a múzeum tevékenységeiről vele és fiatal 
munkatársaival beszélgettem, mi-
közben egyre többet tudtam meg 
Kassák Lajosról, az emberről is. 
Pedig a múzeum állandó kiállí-
tása szemben a korábbi, majd’ 35 
évig látható Kassák-tárlattal nem 
a művészt állítja újabb piedesztál-
ra, hanem új szempontok szerint 
szemléli munkásságát, azon belül 
is az általa szerkesztett folyóiratok 
közösségformáló munkáját veszi 
górcső alá.

Milyen koncepció alapján ké-
szült a jelenlegi kiállítás? 

Volt a fejemben egy kép Kassákról, és a kérdés számom-
ra az volt, hogyan lehetne a személyét és az életművét 
úgy aktualizálni, hogy ne csak a művészóriást állítsuk 
a középpontba. Az előző igazgató, Dr. Csaplár Ferenc 
harminc éves munkája során elsősorban a képzőművész 
Kassákot mutatta be, és ez nagy dolog, mert a korábbi 
évtizedekben volt egy merev elutasítás a festő Kassákkal 
szemben. A Kádár-korszakban ugyan íróként elfogadták, 
de mint festőt, egyáltalán nem ismerték el. Csaplár Ferenc 
tehát alapvetően a képzőművész Kassák széleskörű elfo-
gadtatását, kanonizálását tűzte ki célul. Számomra jó alap 
volt az ő munkája, ugyanakkor a hangsúlyt nem annyira 
a figurára, Kassák alakjára szerettem volna tenni, hanem 
arra, hogy a személye és a tevékenysége mit generált, ho-
gyan hatott, és erre ma hogyan tekintünk. A személynél 
tehát fontosabb lett a kontextus, maga az avantgárd mozga-
lom komplex kérdésköre és tágabb, nemzetközi környezete.

Aki nem ismeri Kassákot, és rákeres a neten, a wikipédia 
szócikkében számtalan meghatározást talál: költő, politi-
kus, festő, író, újságíró, szerkesztő, műfordító is volt. 

Kassák sokoldalú és főként eredeti gondolkodású mű-
vészfigurája a magyar művészetnek. Ha csak a hajvise-

letére, külsejére, attitűdjére gondolunk, láthatjuk, hogy 
egy új művészimázst teremtett. Számomra az volt a kihí-
vás, hogy az ő szerteágazó munkásságában találjak egy 
olyan vezérfonalat, amivel életművének ezt a komplexi-
tását jól meg lehet ragadni. Ezt a fonalat a folyóirataiban 

találtam meg. Kassák egész élete 
során lapokat szerkesztett az 1915-
ben alapított első avantgárd és há-
borúellenes lapjától (A Tett) a két 
világháború közötti lapokig (MA, 
Dokumentum, Munka), majd ké-
sőbb a Nagyvilágot és a Kortárst 
a háború után. A jelenlegi állandó 
kiállításon e folyóiratokon keresz-
tül nemcsak Kassák személyét 
tudjuk bemutatni, hanem a húsza-
dik század során létező különböző 
kulturális és társadalmi  miliőket 
is, amelyeknek ő aktív résztvevője, 
sőt, kifejezetten alakítója volt. 

1915-ben, az első folyóirata elindításakor Kassák 
28 éves volt. Verseiből és az önéletrajzi ihletésű 
Egy ember élete című regényéből is tudható, hogy 
küzdelmes fiatalkora volt. Vajon minek köszönhetően 
tudott többször is olyan művészeket, tudósítókat is 
közreműködésre bírni, mint Picasso, Chagall, Mo-
holy-Nagy László vagy Kállai Ernő? 

Az általa szerkesztett lapok közül talán a MA volt a leg-
átütőbb, amit a Tett betiltása után alapított, és kis meg-
szakítással bécsi emigrációs évei alatt, az 1920-as években 
is tovább szerkesztett. (Kassák 1920-ban emigrált a MA 
szerkesztőségének több tagjával együtt. A szerk.) Ezek az 
évek jelentették a történeti avantgárd mozgalom fényko-
rát, Malevics, El Liszickij és sokan mások elsősorban Ber-
linben szereztek hírnevet maguknak, és sokan közülük 
megjelentek írásaikkal vagy egy-egy reprodukcióval Kas-
sák lapjában is. Kassák remek érzékkel választotta meg 
munkatársait, kitűnő fordítókat például, és a korra jellem-
ző individuális művészeszménnyel szemben ő csapatban 
gondolkodott. Erős énje, határozott egyénisége, eredeti 
gondolkodása ugyanakkor egyfajta dominanciavággyal 
is együtt járt. Kortársai ezzel kapcsolatban nem rejtették 
véka alá kritikus véleményüket. Bortnyik Sándornak pél-fo
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dául van egy festménye, amelyen prófétaként ábrázolja 
Kassákot tanítványai körében. 

A művészeti témákon kívül Kassák folyóiratai számos 
társadalmi kérdést is érintettek. A Tett antimilitarista jel-
legét már említettük, de melyek voltak még jellemzők? 

Számtalan olyan témát felvetett, amelyek részben ma is 
aktuálisak: szociális kérdéseket, 
a peremen élők helyzetét, vagy  a 
munkáskultúra, a munkások egyen-
jogúsításának a kérdését. A Munka 
körben új műformák születtek, sza-
valókórus, itt keletkezett például a 
szociofotó műfaja is, amely prog-
ramszerűen vállalta fel a nyomor 
jelenségének kritikus bemutatását. 
Kassák első felesége, Simon Jolán 
szavalta a minden korábbi irodal-
mi hagyományt felrúgó avantgárd 
szabadverseket, és ezzel mintegy 
előfutára lett a művészeti perfor-
manszoknak. Kassák egész élete 
során baloldali értékeket képviselt, 
de szuverén módon és sajátos, kri-
tikus attitűddel. Soha nem köte-
leződött el párthoz vagy politikai 
mozgalomhoz. Ambivalensen viszonyult akár a Tanács-
köztársasághoz, akár az 1950–60-as évek kultúrpolitikai 
elveihez. Éles bírálatai miatt többször  érte retorzió, a ’80-
as évekig az Egy ember élete című regénye is csak cenzú-
rázva jelenhetett meg. 

Egy kiállítás, ha nem műtárgyakat vonultat fel, milyen 
eszközökkel mutathat be korszakokra jellemző folya-
matokat, jelenségeket? 

A múzeum gyűjteménye olyan típusú archívumi anyagok-
ban gazdag, amelyek a korábbi évtizedekben a múzeumi 
vagy művészettörténeti kiállításokon egyfajta „statiszta” 
szerepre voltak ítélve. A folyóiratok, levelek, különböző 
típusú dokumentumok presztízse az elmúlt évtizedben 
rendkívüli módon megnőtt, és komoly szakmai diskurzu-
sok alakultak ki erről a kérdésről. Az avantgárd folyóirat 
kérdése nemzetközileg is aktuális, a Sorbonne-on, olasz 

egyetemeken és Európában számos helyen külön kuta-
tócsoportok jöttek létre ebben a témában.  Ebből a szem-
pontból tehát szerencsések vagyunk, hogy ebbe az újra-
gondolási folyamatba mi  is becsatlakozhatunk.
Az avantgárd folyóirat egész kérdésköre azért nagyon 
izgalmas, mert az avantgárd szellemi szövete válik ku-
tathatóvá általa. Viszont kiállításon megmutatni ezeket 
már nehezebb ügy, hiszen a leglátványosabb része egy 

avantgárd folyóiratnak a borítója. 
Folyamatosan azon gondolkodunk 
tehát, hogyan lehet kinyitni egy ki-
állításon a közönség számára egy 
régi folyóiratot. Az első komoly kí-
sérletünk az elmúlt évben megren-
dezett Kassák első lapját, a Tettet  
bemutató Jelzés a világba – Háború 
∩ avantgárd ∩ Kassák című kiállítás 
volt, ahol egy fiatal képzőművész, 
Rudas Klára segítségével sikerült 
megtennünk ezen a téren az első 
komoly lépést. Az elmúlt években 
általában nagy hangsúlyt fektet-
tünk arra, hogy a bemutatni kívánt 
jelenségeket ne csak szöveggel, ha-
nem vizuálisan is értelmezzük. Ne-
vezhetjük ezeket infografikának is, 
amelyek a kezdetektől fogva fontos 

szerepet kapnak a kiállításainkban. 
Persze számunkra, akik itt dolgozunk, nagy kérdés ma-
rad, hogy muzealizálható-e egyáltalán az intézménykri-
tikus avantgárd, hogyan lehet múzeumi keretek között 
radikális művészeti formákat bemutatni. 

Kassák, ma úgy mondanánk, szociálisan érzékeny 
művészként hangot adott az aktivista művészet társa-
dalmi szerepvállalási kötelezettségének. Erre rímel a 
múzeum tavalyi „Összefogás a hajléktalanság krimi-
nalizációja ellen” programja? 

A Kassák-hagyaték azt erősíti bennünk, hogy ezzel a té-
mával mi is foglalkozzunk. Az „Összefogás a hajlékta-
lanság kriminalizációja ellen” programot, a Város Min-
denkié (AVM) és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 
jogvédő szervezet közös kezdeményezését az ausztri-
ai Sozialmarie program díjazta 2014-ben, és egy közös 

projektet kellett kidolgoznunk a magyar nyertesekkel. 
A projekt azzal a céllal jött létre, hogy erősítsük a haj-
léktalan emberek érdek- és jogvédelmét. Ezt  a munkát 
folytatni szeretnénk, mert ez nemzetközileg is egyike 
lett a múzeumok aktuális feladatainak. 
 
Hol van ma Kassák a jelenkori magyar közgondolko-
dásban? 

Érdekes módon Kassák mindig aktuális, és ez nekünk, 
akik ezt az életművet gondozzuk, óriási szerencse. Az el-
múlt korok művészetében vannak olyan alkotók, akiket 
bizonyos érdeklődési hullámok hoznak felszínre, majd 
eltűnnek, és vannak örök klasszikusok – úgy tűnik, 
Kassák ez utóbbiak közé tartozik. Hogy a közgondol-
kodásban milyen helye van, azt pontosan nem tudnám 
megmondani, de van egy gazdag szubkultúrája, a civil 
emberektől az irodalmárokon, művészeken át sokan és 
sokféle szempontból foglalkoznak vele. 

Külföldön mennyire ismerik Kassákot?

Aki valamelyest is érdeklődik az avantgárd művészet iránt, 
annak számára Kassák megkerülhetetlen. Azóta, hogy a 
6̓0-as évek elején a párizsi Galerie Denise Renében kiállí-
tották a munkáit, és bekerült az avantgárd újrafelfedezé-
sének hullámába, munkái eljutottak a legnagyobb össze-
foglaló kiállításokra Európától Japánig. Rengeteg külföldi 
látogatónk van, és szerencsére a szakmai kapcsolataink is 
jól működnek. Konferenciákat szervezünk, kutatók érdek-
lődnek a múzeum iránt: legutóbb a párizsi Centre Geor-
ges-Pompidou igazgatója látogatott meg minket.  

A múzeum új arculata 2012-ben elnyerte a világ egyik 
legrangosabb dizájn elismerését, a Red Dot díjat.  

Kommunikációs dizájn kategóriában kaptuk ezt az el-
ismerést, ami igazolja azt a koncepciót, amelynek alap-
ján a munkánkat is végezzük. Kevesebben tudják, de az 
arculatunk megkapta a chicagói Good Design díjat is. 
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Múzeumi intézményként Magyarországon a Kassák Mú-
zeum kapta meg elsőként e fontos elismeréseket.  

Mi a legérdekesebb Kassák életművében, személyiségében? 

Csatlós Judit muzeológus: 

Számomra folyamatosan inspiráló a Kassák-életműben,  
hogyan tudjuk megtartani azt az aktualitást, ami saját 
korában jellemezte az általa felvetett témákat, megkö-

zelítéseket, a használt eszközöket és formákat. Lehet-e 
érvényes és időszerű az 50–100 évvel ezelőtti frissesség 
és korszerűség? A Kassák által felvetett kérdések na-
gyon sokszor valóban kapcsolhatók mostani társadalmi 
kérdésekhez, olyan jelenségekhez, amelyekkel nap mint 
nap mi is találkozunk. De nem szabad abba a hibába sem 
esnünk, hogy kizárólag a mai olvasatát láttatjuk az élet-
műnek, mert éppen attól veszíthetjük el a mondanivaló 
érvényességét. Ez a munka folyamatos egyensúlyozást, 
helyzet- és pozíciókeresést jelent, amihez folyamatos ön-
reflexió is szükséges. 

Őze Eszter művészettörténész, kurátor: 

Kortárs időszaki kiállításokat rendezünk, amelyeken 
a kassáki szellemiséggel rokon alkotókat mutatunk be. 
Egy ilyen intézményben, amelynek saját gyűjteménye 
van, és egy olyan alkotó köré épült, aki máig meghatá-
rozó a kortárs művészeti életben, ez a munka különösen 
érdekes. A múzeumi kommunikációban igyekszünk 
pontosan meghatározni, kiket szeretnénk elérni. Sokan 
ismernek bennünket, jelentős múzeumok vezetői is – ezt 
a szakmai kört szeretnénk tovább bővíteni. Fontosnak 
tartjuk a helyi közönség elérését: a kezdetektől bekap-
csolódtunk Óbuda múzeumi életébe, és a jövőben is 
szeretnénk különlegeset nyújtani azoknak, akik eljön-
nek hozzánk, legyen szó akár gyerekekről, akár nyug-
díjasokról. Tárlatvezetésekkel, családi napokkal, előadá-
sokkal és számtalan egyéb érdekes programmal várunk 
mindenkit. Aki már járt nálunk, szívesen jön vissza. 

Dobó Gábor irodalomtörténész: 

Múzeumi foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat 
vezetek középiskolásoknak – nagy élvezettel. A gimna-
zisták rendkívül nyitottak az avantgárd művészek, így a 
Kassák Lajos által felvetett problémákra. Ennek az lehet 
az oka, hogy számos megoldás, amit az avantgárd mű-
vészek a huszadik század elején kitaláltak, a mai napig 
érezteti hatását. A középiskolásokkal ezeket a továbbélő 

stratégiákat fedezzük fel. Olyan, mindenki számára is-
merős jelenségeket előlegezett meg a történeti avantgárd, 
mint az elektronikus zene, a street art vagy a web dizájn. 
A kutatási munkám, amely elsősorban a Dokumentum 
című folyóirathoz kapcsolódik, ugyanazt az izgalmat 
nyújtja, mint a múzeumpedagógia. Mindkét tevékeny-
ségben az inspirál, hogy mennyire élénken hatnak ma is 
sok évtizede létrejött avantgárd kezdeményezések.

Szeredi Merse Pál művészettörténész: 

A tavalyi év legjelentősebb feladata számomra A Tett 
című folyóirat kiállítás formájában történő bemutatása 
volt, amelyet egy újfajta szemlélettel, új módszertannal 
és kortárs hozzáállással rendeztünk. Idén ősszel nyílik a 
következő Kassák-folyóiratot, a Budapesten 1916 és 1919 
között megjelenő MÁ-t bemutató kiállítás. A klasszikus 
értelemben vett műtárgy kategórián kívül eső archív 
anyagokat is szeretnénk bemutatni, leveleket, szövege-
ket, fotókat, amelyeket problémák, témák köré csoporto-
sítunk, kérdésként vagy akár állításként vizsgálva őket.  
A történeti anyaggal úgy bánunk, hogy azok lehetőség 
szerint alkalmasak legyenek mai, aktuális kérdések fel-
vetésére, továbbgondolására is. Számomra Kassák élet-
művében éppen a nyitottsága, a nemzeti keretek közül 
való kimozdulás igénye és a nemzetközi tendenciák felé 
közelítése a legimponálóbb. 

F. Nagy Ágnes
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A vicces lány 

Nick Hornby becketti látképe

Nick Hornby falán egy óriás Samuel Beckett arckép lóg. A szerző elmondása alapján nem annyira Beckett munkássá-
ga fontos számára, sokkal inkább az arc. A barázdákat összefogó, sokat megélt férfi arca. 

Pontosan ilyen magasságból nézi A vicces lány történtet 
is. A főszereplő Barbara Parker, aki megnyeri a blackpoo-
li szépségversenyt. Nem akarja a vidéki szépségkirály-
nők báli rendjét felvenni, hisz élete álma, hogy megne-
vettesse az embereket, akárcsak imádatának tárgya, a 
híres amerikai komika, Lucille Ball. A koronát visszaad-
ja, és azzal a lendülettel Londonba költözik.
Elmegy egy induló vígjáték szereplőválogatására, ahol 
azonnal elkápráztatja az írópárost, plusz leendő szerep-
lőtársát is. Hipp-hopp ő lesz a Barbara (és Jim) ünnepelt 
komikája, és innentől kezd érdekes lenni a sztori. Mert 
már rég nem Barbara (immáron művésznevén Shophie 
Straw) a főszereplő, hanem a sorozat és az azt létreho-
zók minden tagja. Az írópáros, Tony és Bill, akiket anno 
homoszexuális találkozóhelyen kaptak el, ami igencsak 
megpörgette az életüket, Dave, a sorozat producere, akit 
felesége nyomaszt vérig hatóan és Clive, a hiú színész, 
Sophie sorozatbéli férje.
És igen, cseppet sem lepődünk meg azon, hogy Barbara 
körülbelül öt perc alatt futja be ezt a nem kis ívű karriert, 
mert ez itt a ’60-as évek Londonja. Anglia végre kezdi 
felszívni magát a háború után, pezseg a kulturális élet, 
dőlnek a tabuk, hurrá szexuális forradalom, ráadásul 
Beatles. Ebben az időszakban tényleg gond nélkül be le-
hetett sétálni a BBC-be egy-egy jó ötlettel, és ami igazán 
jó volt, meg is valósult – lásd az öreg ikonikus arcokat: 
Monthy Phyton.
Hornby amúgy is lubickol, hiszen Barbara személyében 
egy újabb rajongó bőrébe bújhat, és ez az, ami igazán fek-
szik neki. Mert Barbara Lucillért és a jó vígjátékokért való 
rajongása nem képletes. Kívülről tudja a párbeszédeket, 
a megjelenési időpontokat, rádiósávokat, amin kedvencei 

hallhatók. A londoni első hetek egyetlen igazi gyötrelme, 
hogy nincs TV-je, és nem nézheti kedvenc sorozatainak 
ismétléseit, amiket eddig amúgy 6783-szor látott. Ilyen 
rajongó volt a Fociláz Arsenal drukkerja, is, vagy éppen 
a Pop, csajok, satöbbi Robja zenefanatikusban – az első 
geekek, akik Hornbynak azonnal meghozták a sikert.
Pontosan azt kapjuk az írótól, amit eddig is. A könyv 
rendkívül szórakoztató, igaz, nem is kínlódik szerep-
lői szupervíziózásával. Senki nem kényszeríti Barbarát, 
hogy azon agyaljon, milyen ebben a férfiak uralta ipar-
ágban csinos nőként berobbanni. Persze tesz egy-két 
megjegyzést, hogy pl. a nőket inkább nézni szeretik, 
mint nevetni rajta, de tovább nem feszegeti a témát. Mint 
ahogy Tonyt és Bill sem ér rá hosszasan a homoszexuali-
tás problémáin időzni, igaz, a teljesen különböző életút-
juk adja közös írói létük dinamikáját. Nem feszegetjük 
külön Clive morális értékeit a 143 ágyba döntött színész-
nőjelölt után sem. Mégis igazi, hiteles képet kapunk a 
’60-as évek Londonjáról, az ott zajló kulturális életről, a 
társadalmi élet változásáról.
A sikeres BBC sitcom befutja várható útját, a sztori igazi 
meglepetést nem tartogat. A végjátékban közel 50 évvel 
később szereplőink újra összeállnak egy színpadi darab-
ban. Barbara közel 70 éves, és egy pillanatra összesűrű-
södik a Hornby által magasabb perspektívából tekintett 
valóság. Rájön, hogy igazából nem a nosztalgia az, ami 
visszahúzza a pódiumra, és még csak nem is 1964-et 
akarja visszalopni. Egyszerűen járni akarja tovább az 
utat, dolgozni, nevettetni, szeretett emberek között, 
ahogy eddig is.

SIMONFALVI ANITA
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Szása, a szibériai kistigris nyomában 

Vajda Éva tényfeltáró meséje emberekről, állatokról és főként a csíkokról

Ha azt gondolnánk, hogy a mesének és a tényfeltáró újságírásnak nem lehet közös halmaza, óriásit tévedünk. A közös 
halmazt Vajda Éva tölti ki szibériai tigrisekkel, csalingázó tacskókkal, konfliktusfeloldással. 
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Hogy lesz egy Göbölyös Soma-díjas oknyomozó újság-
íróból meseíró?

A meseírás és az oknyomozás a látszat ellenére nem áll egy-
mástól olyan távol. Egy jó mesében ugyanúgy van konflik-
tus és feloldás, jó és rossz, mint egy valós történetben, ami 
aztán később az újságok címlapján landol. Én 2007-ben pró-
bálkoztam először meseírással, „pihenésképpen”, és akkor 
rájöttem, milyen nehéz jó mesét írni. Ugyanúgy, ahogyan 
jó cikket sem olyan egyszerű írni. Még tanárhoz is jártam 
egy időben, a gyerekem születése körül, hogy ráérezzek a 
meseírás módszertani „fogásaira”.

Honnan meríted az ihletet a mesékhez?

Egy egyetemi barátom azt mondta, én 
tényfeltáró meséket írok. Valós barátok va-
lós történetei vagy éppen a férjem gyerek-
kora adta az ihletet az eddigi mesékhez. 
De Szásáról, a tigrisről is egy hírt olvastam 
először.

A Dani fiadon tesztelted a történeteket?

Igen, elolvasom neki, amiket írok, bár amikor kezdtem, 
még nagyon pici volt, nem klasszikus értelemben tesztel-
tem rajta, hogy mennyire tetszenek neki. De a Szása könyv-
ből vittünk az oviba, a gyerekek szeretik, és múltkor felszó-
lított a fiam, hogy róla is írjak egy mesét, ne csak másokról.

A Szása, a szibériai kistigris a legkisebbeknek szól. 
Hogy született ez a mese?

Felkérésre készült, rövid mesét kellett írni. Szása, az 
anyátlan kistigris, aki szereti az embereket, megihletett. 
De aztán végül a csíkjaival játszottam a mesében. Vicces 
volt, hogy kutatómunkát kellett folytatnom, milyen csí-
kos állatok szerepeljenek még a történetben.

A Csodaceruzában megjelent tacskós történeteknek 
lesz folytatása?

Most nem tervezem, mint ahogyan Szásának sem lesz 
folytatása, pedig ezt többen is javasolták. Leginkább azt, 
hogy találja meg a mamáját a következő mesében.

Tartogatsz az idősebb korosztálynak is egy-két törté-
netet?

Igen, most tavasszal jelenik meg egy indiai mese a Mórá-
nál, ami a nagyobbaknak, a már olvasni tudóknak szól.

Dani hindiül is ért. A klasszikus indiai mesék mellett 
jól megférnek a magyar népmesék?

Igen, szerintem mindenfajta mese megfér egymással. 
Mi egyébként sok kortárs mesét olvasunk, angolul is a 
magyar klasszikusok (Janikovszky, Lázár Ervin, Szabó 

Lőrinc stb.) és a hindi történetek mellett.

Kortárs meseírók közül kik a kedvence-
itek?

Nagy kedvenceim Julia Donaldson köny-
vei, a Graffaló és a társai, ezek közül 
többet angolul olvastunk. De nagyon 
szerettem Majoros Nóra 3X1 család című 
könyvét is, ami a Móra kiadó „Már tudok 
olvasni” sorozatában jelent meg. Daninak 
nagy kedvence Gévai Csilla: Amíg uta-

zunk című könyve. És még sorolhatnám napestig a szer-
zőket, magyarokat és külföldieket, mert most egyre több 
jut eszembe, de itt most abbahagyom. Amúgy is idővel 
változnak a kedvencek, néha a klasszikusok, mint A kis 
Mukk története vagy éppen most a Grimm mesék kiütik 
a kortársakat.

Mivel foglalkozol a meseírás mellett?

Közgazdászként dolgozom, vállalati csalásfelderítéssel 
foglalkozom. Lényegében ez is oknyomozás.

A közeljövőben milyen mesekönyved megjelenésére 
számíthatunk?

A fent említett indiai mese mellett egy e-könyv megje-
lenése várható, annak is Nagy Dia készíti a rajzait. Egy 
kislány meg egy fecskecsalád lesznek a főszereplők. Ez is 
kicsiknek szól majd, egy amolyan zöld mese.
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Pödöretlen bajusz 

Nagy Diána illusztrátor állati küldetései könyv és szívügy terén

Amikor a paneldzsungelt taposva olyan utcához érünk, ahol a szürke egységfront helyett kalandos színekbe öltöznek 
a házak, vagy az orvosi rendelő faláról gubbasztva grimaszoló macska kacsint ránk, akkor biztosan állíthatjuk: 
Nagy Diána erre járt. És akkor a szibériai tigris csíkjai, meg az óriáscincér bajsza még szóba se került. 

Olvass! Mióta élsz Óbudán? Miért ragaszkodsz ehhez a kör-
nyékhez?

Ötéves korom óta élek Óbudán, szerintem ez a legjobb 
kerület a fővárosban. Mert ugyan mi egy 49 nm-es panel-
lakásban lakunk öten, ami elég szűkös, de körülöttünk 
minden zöld. A levegő jó, sok a játszótér, közel a Du-
na-part, minden szép és rendezett, nagyon családbarát. 
És minden közel van, a hegyek és kirándulási lehetősé-
gek éppúgy, mint a belváros. A kultúra is egyre jobban 
virágzik. Ez az otthonom, 
nagyon szeretem.

Hogy csöppentél a mesék 
világába?

Az egyetemen elég hamar 
rájöttem, hogy az illusztrá-
ció vonz leginkább, és ami-
kor 2005-ben beválogattak 
a nemzetközi bolognai Il-
lusztrációs Kiállításra, ak-
kor úgy éreztem, tényleg ez 
az én utam. Gyerekeknek 
alkotni csodálatos, de ta-
lán a legnagyobb kihívás 
és felelősség is egyben. Azt 
hiszem, sokat segít, hogy a 
szívemben gyerek vagyok 
én is: nagyon szeretem a me-
séket, a játékokat, nemcsak 
tervezni, de felhasználóként 
élvezni is.

A Kerge ABC-ben kivá-
laszthattad, hogy melyik 
vers mellé készítesz illusztrációt?

A Fekete-fehér állatok kollekciót még 2006-ban készí-
tettem a Gyermek-játék pályázatra, ahol 1. díjat nyertem 
velük. Nagyon megtetszettek a figurák a Csimota Kiadó-
nak, így válogattak belőlük a versekhez, illetve két állat 
külön a könyvhöz készült. Nem én választottam, de az 
óriáscincér azóta is a kedvencem.

A Millenáris Park fal dizájnja mellett hol találkozha-
tunk még munkáiddal?

A XVIII. kerületben egy panelház homlokzatán, beltéren 
gyermekrendelőkben, óvodákban és Agárdon, a tavaly 
épült korai fejlesztőközpontban. Nagyon szeretek falter-
veket készíteni. Ez egy hatalmas lehetőség az életterünk 
javítására mind esztétikai, mind környezetpszichológiai 
szempontból. Épp emiatt szomorúan figyelem az egyre 
gyakoribb panelfelújítási munkálatokat, hogy a falfes-

téseknél mennyire nem 
törődnek az épület és a 
környék adottságaival, de 
a megfelelő színek kivá-
lasztásával sem. Talán ha 
egy vizuális szakember 
hozzászólhatna a tervek-
hez, mielőtt megvalósul-
nak, akkor – többnyire 
ugyanakkora munkával 
és költségekkel – a nyo-
masztó paneltömbökből is 
lehetne vidám, családba-
rát környezet.

Szása, a szibériai kistig-
ris után újabb könyvet 
terveztek Vajda Évával. 
Mesélnél róla?

A Fecskekönyv című mese 
egyelőre csak digitálisan, 
a BookR Kids kiadásában 
valósul meg. Ez a műfaj 
viszont lehetőséget nyújt 
az illusztrációk interaktív 

megmozgatására is. Nagyon izgalmas munka, hiszen a 
könyvhöz fejlesztő játék is készül, aminek segítségével 
többek közt a madarak hangjával ismerkedhetnek a gye-
rekek (és szüleik).
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Séta

Tass Bálint: Holdtölte

– Ja, azt is lehet mondani, de csak a svábok hígítják a 
bort buborékos vízzel – jobban oltja a szomjat.  Én tisztán 
szeretem.

A szobor hosszan kortyolt a pohárból, a bajszáról ak-
kurátusan letörölte a kétoldalt leguruló cseppeket.

– Na, hogy ízlik, fiam?
– Zöldszilváni, a kedvence.
– Bizony! És ez a palack sosem fogy el – mondta széles 

mosollyal, miközben a poharat visszatette az asztalra, és 
Vendelinhez fordult. – Meséljen még! Itt a téren üldögélve 
csak turistákkal és járókelőkkel találkozom, azoktól pe-
dig nem tudni meg semmit. A fiatalabbja meg sem ismer, 
az idősebbek pedig komolyabbnak tarják magukat ah-
hoz, hogy mellém üljenek. Csupán kattogtatják az idét-
len fényképezőgépeiket, amivel halálra idegesítenek. Aki 
mégis inna velem egy kortyot, annak meg nincs pohara. 
Szóval, Vendelin fiam, vidítson fel, és meséljen valami 

érdekeset! Lehet-e még jó nyulat enni a Lippert féle ven-
déglőben? A Mókus utcai Kéhli, a Bécsi úti Slózi, a Göttin-
ger vagy a Wittmann kocsma áll-e még? Amikor utoljára 
jártam arra, Pestről és Budáról tódult a nép a leánderes, 
muskátlis vendéglők kerthelyiségeibe sramlit hallgatni, 
beszélgetni, borozni és egy jóízűt falatozni. Mi van a régi 
asztaltársaságokkal? Léteznek még spóregyletek?

– Nem tudok jó hírekkel szolgálni, Szindbád nagysá-
gos úr. Az aranykor az Ön halála után véget ért. A koc-
kás abroszos, sramli zenés vendéglők bezártak, ma már 
csak mutatóban találni közülük olyat, amelyik üzemel. 
Hétvégenként már nem kocsikáznak vidám társaságok 
Óbudára, hogy önfeledten múlassák az időt. Az az élet, 
amit nagyságod ismer, elmúlt.

– És a szépasszonyok, velük mi van?
– Hát… – bizonytalanodott el Vendelin hangja –, ők 

az emlékeinkben élnek.
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Későre járt. A Péter-Pál templom toronyórája elütötte 
az éjfélt, amikor a Duna hullámain tükröződő telihold, 
mint a csillagok közé függesztett hatalmas lámpás, ezüst 
fénnyel bevilágította az óbudai Fő teret. Egy szikár, ma-
gányos alak bontakozott ki a félhomályból, a tér szélén 
megállt, körbenézett mintha keresne valakit, majd átvá-
gott a macskaköveken. Az egymáshoz simuló házfalak 
sötét ablakai visszahangozták lépteit. A Városháza tö-
vében elhelyezett szobornál megállt, lassan végigmérte 
az asztalnál ülő bronzba öntött alakot, majd halkan kö-
hintett. A szobor kinyitotta szemét, és álmos tekintettel 
a jövevényre nézett.

– Csak nem maga az, Vendelin?
– Legalázatosabb szolgálatára, nagyságos uram! – 

biccentett a szikár alak, alig észrevehetően előrehajolt, és 
összecsapta a bokáját.

– Régóta vártam magát, fiam – mondta rekedtes han-
gon. – Mi tartott ennyi ideig?

– Tudja, nagyságos úr… – vett mély levegőt a férfi, de 
nem folytatta, mert a szobor lemondóan legyintett, és a 
mellette lévő üres székre mutatott.

– Eh, hagyja! Inkább üljön ide mellém és meséljen! 
Ezer éve nem találkoztunk.

– Inkább csak nyolcvan, nagyságos úr, de az is régen 
volt – mondta a férfi, miközben óvatosan helyet foglalt. 
– Talán emlékszik, az utolsó estéjén én szolgáltam fel ön-
nek. Húslevest velős csonttal, ropogós fácánt gesztenyé-
vel töltve, táfelspiccet újhagymával és zsemlyegombóc-

cal, no meg egy krigli frissen csapolt sert, hanzli nélkül, 
ahogy rendelni tetszett – sorolta egy szuszra.

– Nem úgy van az, Vendelin fiam! Volt egy üveg jófaj-
ta bor is: zöldszilváni, a kedvencem.

– Igaza van nagyságodnak, tényleg volt bor, de veres. 
A fehér elvitelre ment.

– Oh, azok a borok! – csettintett jóízűen a szobor. – 
Olyan isteni nedűt csak a Mátyás-hegy oldalában termett 
szőlőből tudtak készíteni.

– Legalábbis akkoriban ezt tartották – bólintott Ven-
delin –, de az 1880-as években a filoxéra elpusztította a 
tőkék nagy részét, a borászok pedig egytől egyig tönkre-
mentek. Csupán néhány dűlő élte túl a természeti csapást 
az Arany-hegy tövében. Az a veres, amit a marhához 
ivott, jófajta Othello volt, amit a gazdám hordószámra 
hozatott Soltvadkertről, de ma már tilos Othellóból bort 
készíteni, törvény tiltja, mert hülyít.

– Na, ne mondja, és melyik bor nem? – harsogta a szo-
bor, jobb kézzel – amit eddig a combján nyugtatott – a tér-
dére csapott, majd megragadta az asztalon álló kancsót. 
– Erre inni kell! Sajnos a szobrász nem volt elég előrelátó, 
a látogatóknak tervezett egy üres széket, de poharat csak 
egyet. Véletlenül nincs magánál valami, amibe tölthetek?

Vendelin az arcán széles mosollyal egy ütött-kopott 
pléh bögrét húzott elő a zsebéből.

– Remek. Ha fröccsnek kéri, tehet hozzá szikvizet.
Vendelin a szódásüvegre nézett. – Ezt ma már hun-

garicumnak hívják.
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– Az lehetetlen! – vágta rá a szobor, és meglepetten 
bámult maga elé.

– Tudja, nagyságos úr, én mindig azt mondtam: nem 
érdemes másért élni, csak a nőkért. És mi lett belőle? 
Folyton megégettem magam.

– Setétke, Imola, Fáni, Fanni, Fruzsina, az aranymí-
vesné, Florentin, Paula és Passziánsz – sorolta lassan 
Szindbád. – Olyan nincs, hogy ők nem léteznek.

– Pedig igaz. Hát nem emlékszik?
– Mire gondol?
– Egyeseknek bánatot okozott, másoknak szenvedést, 

de voltak asszonyok, akik belepusztultak, mert ismerték 
magát.

– Ez nem igaz! – csattant 
fel Szindbád.

– A legnagyobb tisz-
telettel uram, de ellent 
kell mondjak. Maga egész 
életében a kalandot keres-
te. Minden hódítása csak 
skalp volt a gyűjteményé-
be. Se több, se kevesebb. De 
tudja mi az érdekes? Irigy-
lem érte. Én is ilyen szeret-
tem volna lenni: sármőr, 
aranyifjú, szépasszonyok 
kegyeltje, aki behízelgő 
modorával elcsavarja a fe-
hérnép fejét. A példaképem 
volt, igazi Don Juan, ha úgy 
tetszik az óbudai Casanova.

Szindbád döbbenten nézett a mellette ülő férfira, egy 
pillanatig nem tudott megszólalni.

– Lehet, hogy meglepi, fiam, de mindegyiket szeret-
tem a magam módján, akkor is, ha a félhomályban sze-
relmes szavakat suttogva a karomban tartottam őket, és 
akkor is, amikor jogos felháborodásuknak hangot adva, 
néhány kíméletlen pofon kíséretében visszautasítottak. 
A kitüntető címet pedig köszönöm, de nem élnék vele, 
inkább úgy maradjak meg az emberek emlékezetében, 
mint Szindbád, az utazó.  – A szobor köszöntésre emelte 
poharát. – Igyunk hát a nőkre, az örök titok szépasszo-
nyokra!

Vendelin követte Szindbád mozdulatait, kortyolt a 
zöldszilvániból, majd csodálkozva megfordult, a háta 

mögül nevetés hallatszott. A Zichy-kastély sarkán, a 
csillogó holdfényben kezüket a szájuk elé kapva, négy 
bronzba öntött lány kuncogott önfeledten.

– Látja? Mindig ezt csinálják, ha a szerelemről beszé-
lek, pedig a szívük mélyén ők is erre vágynak.

– Kik ezek?
– Sorstársaim: az esernyős lányok. Egy ilyen szép 

holdsütötte nyári éjszakán azonban nincs szükség eser-
nyőkre, azokat a lámpaoszlophoz támasztották. A kü-
lönbség köztünk, hogy amíg én amatőr voltam, ők hiva-
tásosok. Sokan nem tudják róluk, pedig ez az igazság. 
Télen-nyáron, esőben és sárban várják az utcasarkon a 
kuncsaftokat. Ennek ellenére a turisták és a járókelők 

imádják őket, sőt az ifjú 
arák és a vőlegények a szob-
rok között pózolva dobják 
fel az esküvői albumukat.

Vendelin csodálkozás-
sal vegyes kíváncsisággal 
fordult vissza.

– Mielőtt megkérdez-
né: nem, nem volt közöm 
hozzájuk, egyrészt, mert 
nem érnek rá, másrészt 
én csak a tisztességes, jól 
szituált szépasszonyokat 
szerettem. Ezek a lányok, 
ha egyszer-egyszer szóba 
elegyedünk, mindig kine-
vetnek. Nézze meg, most is 

mit csinálnak, az esőkabátjaikat maguk mögött hagyva, 
hanyatt homlok rohannak a Dunára fürödni!

Az egyetlen társaságom a Fő tér másik oldalán, a Har-
rer utca sarkán álló polgármester. Vele szót lehet érteni, 
néha elbeszélgetünk, de őt is inkább a politika érdekli. 
Most is maga elé mormogva, valami jegyzőkönyvet bújik 
– mutatott a távolban álló szoborra.

A szél felerősödött és egy felhőt kergetett át a hold 
előtt. A Péter-Pál templom toronyórája újra megszólalt, 
hangját messzire sodorta a szél.

– Sajnos, nem maradhatok tovább, nagyságos úr. – 
Vendelin feszült arccal felállt, kiitta a poharát, és a zse-
bébe süllyesztette.

– Hova siet? Még csak most érkezett – marasztalta 
Szindbád.

– Amint lehet, újra meglátogatom.
– Rendben van, a szaván fogom. Jöjjön el máskor is, 

mi minden holdtöltekor itt vagyunk!
Vendelin biccentett, az ezüst fényben fürdő téren át-

vágott a Szentháromság szobor felé, magas, szikár alakját 
hamarosan elnyelte a sötétség. Szindbád körbenézett a ki-
halt téren, majd magasba emelt kézzel integetni kezdett.

– Jöjjön, polgármester úr, a vendégem elment!
A Harrer utca sarkán álló szobor felemelte tekintetét 

a kezében tartott könyvből, ellenőrizte, tiszta-e a leve-
gő, és mivel mindent rendben talált, lelépett a talapzat-
ról. A talapzat oldalán nyíló titkos üreg mélyéről egy 
bronz poharat vett elő, a könyvet a helyébe tette, majd 
öles léptekkel Szindbád 
asztalához ment, és nagyot 
nyögve leült.

– Hoztam a dugi po-
harat – mondta széles mo-
sollyal. – Ha nem bánja, 
ma fröccsöt kérek, kissé 
megszomjaztam a napon. 
Fárasztó ez a folytonos áll-
dogálás. Ez ki volt? – kér-
dezte a távozó alak után 
biccentve.

– Csak egy emlék a 
múltból, a Kéhli vendéglő 
pincére. Az ő neje volt Pasz-
sziánsz.

– Akiről annyit mesélt? 
– érdeklődött csillogó szemmel a polgármester. – A ló-
versenypálya felügyelőjének a lánya, aki megszökött egy 
férfival, és kasszírnő lett Debrecenben?

– Bizony! Ez a nő Pesten még Vendelin felesége volt, én 
csak Debrecenben vettem el. Tudja, Passziánsz igazi dé-
mon volt, akiért – azt mondják – érdemes pokolra jutni.

– Teringettét, Krúdy! Maga nagy kurafi!
Szindbád a szeme sarkában huncut mosollyal és ma-

gasba emelt pohárral fogadta az elismerést.
– Polgármester úr, köszönöm, a dicséret igazán jólesik, 

de nem tettem egyebet, csak szerettem őket, ahogy bárme-
lyik férfiember tenné. Egyébiránt, ajánlom szíves figyelmé-
be a mondást: „Amelyik kutya ugat, az nem harap.”

– Ez meg mit jelent? – vonta fel a szemöldökét a pol-
gármester.

– A megfejtést magára bízom, drága barátom, de ve-
gye figyelembe, íróember volnék vagy mifene, akinek 
az a dolga, hogy minden körülmények között igyekez-
zen igazat hazudni. Csak az író tudja, teremtményében 
mennyi a saját és mennyi mások tapasztalata. Az olvasó 
nem is sejti, hol a határ igazság és hazugság között, az ő 
dolga csak annyi, hogy élvezze a történetet. Tessék, pró-
bálja ki! A jegyzőkönyve helyett inkább olvassa el azt a 
Márai-kötetet – mutatott az asztalon heverő, bronzba ön-
tött könyvre –, ugyan rólam szól, de nem fogja kitalálni, 
mi belőle az igazság.

– Krúdy, Krúdy, maga sose javul!
– Ha megengedi, ezt újabb bóknak veszem.

– Veheti is, de itt az ide-
je, hogy játsszunk, lassan 
felkel a nap – a polgármes-
ter a mellényzsebéből egy 
pakli kártyát húzott elő. 
– Legutóbb nyertem, most 
én emelek, és maga oszt. 
Öt lapot kérek! – ezzel a 
paklit az asztalra helyezte 
és emelt. Szindbád, mielőtt 
a kártyát a kezébe vette – 
mint egy igazi szerencsejá-
tékos –, megropogtatta az 
ujjait, és keverni kezdett.

A telihold, ahogy 
ősidők óta, aznap éjjel újra 
végigrótta útját az égbol-

ton, és a Polgár utca tízemeletes házai fölött eltűnt a 
Fő tér lakóinak szeme elől. Mire a Hajógyári-sziget fái 
fölött a hajnal első sugarai vörösre festették az eget, az 
élet visszatért a régi kerékvágásba. Harrer polgármes-
ter – mintha valaki megzavarta volna –, szigorú tekin-
tettel nézett fel az 1872. esztendő testületi üléseinek 
jegyzőkönyvéből. A Laktanya utca sarkán álló lányok 
kendőt kötöttek, és az esőkabátjukat szorosan összefog-
va dideregtek az esernyőik alatt. Szindbád mosolyogva, 
kissé másnaposan támaszkodott az asztalnak, várta, 
hogy megérkezzenek az első járókelők, és leüljön mellé 
valaki, hogy társasága legyen. Azt sem bánta volna, ha 
a nyakát átkarolva az ölébe ülnek, vagy lefényképezik, 
ahogy napjában annyiszor. Ennél jobban csak egy do-
logra vágyott – a következő holdtöltére.
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Loci color

A Benyó lányok Óbudán

Ildikó, a festőművész és Judit, a költő életműve a harmadik kerületben

Óbuda olyan városrész, amelynek lelke van. Bár újkori külsejét a házgyári lakótelepek határozzák meg, de az „óbu-
daiság” ma is valamiféle művészet- és természetközeli fogalmat jelent. Nem utolsósorban az itt élő és alkotó művé-
szeknek köszönhetően. Ilyen volt a 2011-ben elhunyt kiváló festő-grafikus, Benyó Ildikó, és ilyen költő testvére, a ma 
is alkotó Benyó Judit.

Honnan kerültek a Benyó lányok Óbudára, kérdeztem 
Juditot, aki költőként, drámaíróként és mint műfordító 
is alkot.

Zalaszentgróton laktunk szü-
leimmel és húgaimmal 1957-ig. 
Anyukám postás volt, később 
pénzügyi előadó lett. Tőle a 
természet szeretetét örököl-
tük. Apám fiatal korában aka-
dályversenyző zsoké volt, tőle 
tanultam a kitartást, küzdeni 
tudást. Azért költöztünk Bu-
dapestre, mert édesanyám azt 
akarta, hogy egyetemre jár-
junk. A Hámán Kató Gimná-
ziumba jártam, aztán felvettek 
az ELTE-re. Hetvenháromban 
jöttünk Óbudára, a Szentendrei 
útra, szüleimmel és Ildikó test-
véremmel. Éva húgom koráb-
ban elköltözött tőlünk, férjhez 
ment, gyerekeket nevelt. Ildi-
kót, akit a családban Pencinek 
becéztünk, elsőre felvették a 
Képzőművészeti Főiskolára. 
Pesten öten laktunk egy kis la-
kásban, Óbudán már Pencinek 
és nekem is lett külön szobánk. 
Mivel Pencinek nem volt mű-
terme, gyakorlatilag az életmű-
ve legnagyobb része abban a 
lakótelepi lakásban született, ahol a mai napig élek. Min-
dig óriási küzdelem volt a megélhetés, mindent megosz-
tottunk egymással. Rengeteget segítettek a szüleink. Pen-
civel is olyan szoros volt a kapcsolatunk, hogy ha eladott 
egy-egy pasztellt, grafikát, megosztotta velünk az árát.

Mikor dőlt el, hogy költő lesz?

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomáztam, ma-
gyar–orosz szakon. Hatvanhattól jelentek meg az első 
verseim az Egyetemi Lapokban. Akkor már elhatároz-
tam, hogy költő leszek. Édesanyám is írt verseket, az 
egyik meg is jelent a Zalai Hírlapban. Az egyetemen Tö-

rök Endre irodalomtörténész professzor mondta először 
az írásaimat olvasva: „Magából lesz költő!”

Volt közös alkotásuk a testvérével?

Fiatal koromban többször 
modellt álltam Pencinek. So-
sem voltunk gazdagok, nem 
tudott modelleket fizetni, és 
nekem is nagyon fontos volt, 
hogy minél többet gyakorol-
hasson. Később mások is fel-
kértek erre, de nem vállaltam. 
Mindenben segítettem neki, 
kiállításokat szerveztem, ír-
tam a műveiről, róla magáról 
is. Nagyon tiszteltem a művé-
szetét.

Meg tudott élni költőként?

Nagyon nehezen. Szüleim ál-
dozatos munkája sokat segített 
abban, hogy a viszontagságok, 
nélkülözések idején is a mű-
vészettel foglalkozhattunk. 
Nekem például hosszabb ideig 
nem volt biztos állásom, akkor 
is ők segítettek. Az egyetem 
után idegenvezetőként dolgoz-
tam az IBUSZ-nál és a COOP-
TURIST-nál. Tolmácsként – 

oroszul és németül – művészeti intézményekben kaptam 
feladatokat. 
Közben persze a költészet mindennél fontosabb volt szá-
momra. A magányos alkotói utat választottam, nem csat-
lakoztam egyik irodalmi csoporthoz sem. Azt viszont 
megtiszteltetésnek tartom, hogy 2004-óta a Magyar Írók 
Szövetsége Költői Szakosztályának tagja vagyok. Régi 
barátom és tanítómesterem, Dr. Csűrös Miklós irodalom-
történész, akivel egy évfolyamra jártam az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán sokat törődött verseimmel. Tőle a 
kritikát is szívesen fogadtam, a szigorúsága is fontos volt 
számomra. Őt tavaly vesztettük el.

Miféle titkok, milyen szenvedélyek?
– Pencinek –

Miféle titkok 
milyen szenvedélyek

sorvasztják el az időt,
minden nappal elrobog 
mellettünk az életünk – 

csak ne legyen késő
megbocsátani,

csak ne legyen késő!

Miféle titkok, 
szenvedélyek, bánat,

vésődnek bele testünkbe?

Uram, teremtő,
ki teremtetted a világot,

hallgass meg! 
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Kihez érzi magát közel az óbudai művészek közül?

Az óbudai költők közül Gyimesi Lászlót ismerem leg-
inkább. Ő vezette be költői estemet a Békásmegyeri 
Közösségi Házban 2009-ben, és három év múlva részt 
vett Csillaghegyen a Csillagdélután című esten is. A 
szerelem zarándokai című verseskönyvemet mutattuk 
be akkor, amely interneten jelent meg. A kerületben élő 
festőművészek közül többen eljöttek húgom, Benyó Ildi-
kó grafikusművész emlékkiállítására is. Tenk László és 
Turcsán Miklós is tisztelik és szeretik húgom alkotásait. 
Penci 2011 februárjában halt meg. Első emlékkiállítását 
Dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg az Óbudai 
Művelődési Központban 2011. november 25-én. Test-
vérem műveit sok múzeum és magángyűjtemény őrzi, 
és természetesen otthon is van néhány kedves képem, 
amiket nekem ajándékozott. Zalában sem felejtették el 
Pencit, 2012-ben a Göcseji Múzeumban rendeztek emlék-
kiállítást műveiből Zalaegerszegen. Ildikó idén novem-
berben lenne hetven éves. A születésnapjára tervezünk 
egy kis kamarakiállítást Óbudán.

Most milyen műfajban dolgozik?

Évek óta egyfelvonásos lírai drámákat írok, ebben a for-
mában fejezem ki a gondolataimat. A legújabb egyfel-
vonásosom a Vince testvér című darab, amely a fiatal 
szerzetesek világában játszódik. A szerzetesi életről, a 
böjtölésről, illetve egy novíciusban végbemenő lelki folya-
matokról szól. A szerzetesi lét fájdalma foglalkoztat. Több 
interneten megjelent színművem van, melyek az Olym-
pus Mons I–II. című gyűjteményben olvashatóak, de azzal 
már nem tudtam foglalkozni, hogy színpadra is vigyem 
őket. A gondolataim megfogalmazása volt számomra 
fontos. Többségükben egyfelvonásos, vizuális, filozofi-
kus darabok –  talán majd lesz rendező, aki felfedezi őket. 
Nagyon foglalkoztat a keleti filozófia is. Lao Ce könyvét 
tavaly ősszel olvastam. Konfuciuszt természetesen már 
régóta ismerem, de nem volt rám ekkora hatással. Lao Ce 
azt mondja, hogy ismerd meg önmagad, és megismered 
az egész világot. Nagyon fontos gondolatok, megújítják a 
lelkesedésemet a filozófia iránt. Imádom Hegelt, Pascal is 
a kedvenceim közé tartozik, de mondhatnám Heraklei-
toszt is. Dolgozom, alkotok, sok írói tervem van.

(Benyó Judit Olympus Mons I–II. című drámagyűjtemé-
nye a www.mek.oszk.hu internetes címen található, a 
Szerelem-madár kötetben összegyűjtött versei pedig a 
www.bookandwalk.hu oldalon is elérhetőek.)

VIG GYÖRGY
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Az élet túl rövid a rossz kávéhoz!

Konténerkávézó Óbudán

A millenniumi ünnepségekre készülődő, már világvárosnak mondott Budapest közel hatszáz kávéházával és kávémé-
résével kiérdemelte a „kávéházak városa” megtisztelő címet. Napjainkban megint kultusza van a kávézóknak, de már 
nem az aranytükör és a kristálycsillár a főszereplő, hanem a kávé meg a barista, azaz a kávéséf. Miután megkóstoltuk 
a This is Melbourne Too kávés italait, újra kellett gondolnunk mindazt, amit eddig a kávéivásról tapasztaltunk.

Az utóbbi néhány évben egyre inkább teret nyernek 
az újhullámos kávézók. Az Ausztráliából indult Third 
Wave Coffee filozófia lényege, hogy a kávéra is hasonló 
figyelmet kell fordítani, mint a borokra és a gasztronó-
miára. A kis alapterületű, esetenként alig pár négyzet-
méteres helyiségekben a kávébab eredeti ízének felfede-
zése és az ital készítésének módszerei a fontosak. Balázsi 
Péter és párja, Dia még 2012 áprilisában az elsők között 
nyitottak specialty kávézót a pesti Madách térnél, My 
Little Melbourne Coffee néven. Két évvel később a This 
is Melbourne Too konténere Óbudán horgonyzott le, s 
nemrégiben a pesti mellé ültették a My Little Brew Bart 
is. Ez a saját „Mel-Bourne” trilógiájuk.

Itthon úttörőként vágtak bele a műfajba. Honnan jött 
az ötlet a különleges kávézók elindítására?

Évek óta gyűjtöttük az inspirációkat, bármerre is jártunk 
a világban. Többször voltunk Ausztráliában rokonoknál, 
és persze eljutottunk Melbourne-be is, ahol 350–400 ká-
vézó van. Konténerkávézók is. Kezdetben mi is az olasz 
presszókra voltunk kódolva, és nagyon furcsállottuk 
az ottani specialty kávék ízét, mert még nem ismertük. 
Viszont láttuk, hogy mekkora rajongótábora van ennek 
a különlegességnek, és mennyire lendületben van a ká-
vézás kultúrája. Hazajöttünk, és minden komolyabb 
tervezés nélkül három hónap alatt belevágtunk az első 
üzletünkbe. De szerencsénkre bejött.

Annyira működik, hogy azóta trendteremtők lettek az 
országban. Első pillantásra és kóstolásra mi is rajon-
gókká váltunk a fotós kollégával.

Köszönjük! Most már egyre több hasonló specialty kávézó 
nyílik, és büszkék vagyunk arra, hogy szinte mindegyik-
re gyakoroltunk valamilyen hatást. Pl. a My Green Cuptól 
kezdve a budapestieken kívül Tatán, Debrecenen, Sopro-
non és Miskolcon át Zalaegerszegen keresztül Egerig. Itthon 
nagyjából húszan-harmincan lehetünk ebben a szegmens-
ben, amivel már Bécset és Párizst is sikerült megelőznünk.

Mit jelent a specialty coffee, mitől különlegesek ezek 
a típusok?

Egyértelműen a kávén van a hangsúly. Ez egy szemlé-
letmód, amely arra törekszik, hogy a kávéból a lehető 
legjobbat kihozza, ami felmutatja az adott termőterü-
let karakterét és egyediségét. Az aromákon, ízeken túl 
figyelembe veszik az ültetvények gondos művelését, a 
kávé aratását és a feldolgozás folyamatát. A specialty 
kávék alatt azokat a kiváló minőségű kávékat értjük, 
amikre egy szakértőkből álló zsűri száz pontos skálán 
legalább nyolcvanat ad. Mi csak ilyenekkel dolgozunk.

A presszó kávénál első kortyra citrusos, gyümölcsös, 
eddig nem tapasztalt aromákat is érezni. Nagyon érde-
kes, más, mint az olasz típusok.Fo
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Kósa Ákos, Balázsi Péter és balázsi Dia
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Hasonló, de mégis teljesen más. A gondos pörkölés adja 
meg az alapot. A világosabb, enyhébb pörkölésű babsze-
mekben megmaradnak azok a savak, amelyektől olyan 
egyedinek és másnak érezzük a belőlük készített kávé-
kat. Itt lassabb és kíméletesebb kávékészítési módszere-
ket is említhetünk majd. A kávébabból sokkal összetet-
tebb ízű, sokkal komplexebb italok készíthetők, mint a 
hagyományos módon. Az eredmény valóban gyümöl-
csösebb, ízgazdagabb ital, kellemes savakkal. Akik még 
nem próbálták ki ezeket a kávétípusokat, azoknak bátran 
ajánlhatjuk – olyan különleges ízélményben lesz részük, 
amit eddig még nem éreztek.

Ezek a különleges kávék speciális készítést és gépeket 
is igényelnek?

A gondosan válogatott alapanyagok, a szakszerű elké-
szítés és persze a tökéletes technikai berendezések tri-
ója eredményezi a specialty kávékat. Mi például a világ 
legjobbnak tartott őrlőivel dolgozunk mindegyik üzle-

tünkben. Sok minden függ a gép beállításától, így az 
őrlemény finomságától, mennyiségétől, mert más-más 
őrlési finomság kívánatos a különböző készítési módok-
nál. Fontos a víz minősége és hőmérséklete (90–95 °C), 
ami ideális esetben 9 bar nyomáson, kb. 20–30 másod-
perc alatt folyik át a kávén. És végül, de egyáltalán nem 
utolsósorban a minőségi kávékészítéshez elengedhetet-
len ez a csúcskategóriás, kétkaros Synesso Hydra gép, 
amiből még csak kettő van Magyarországon. A szépsé-
ge mellett lényegesebb, hogy több különálló bojlerének 
segítségével mindkét fej hőmérsékletét egyedileg lehet 
beállítani, így nincs hőmérsékleti ingadozás, ezért min-
dig ugyanolyan minőségű kávét tudunk produkálni.

Hogyan lett Kósa Ákosból kávéséf és – akkor a fogas 
kérdés –, mi köze a Brew barnak az Aeropress-hez?

Kezdjük ott, hogy én pár éve még nem kávéztam, teara-
jongó voltam. Barátnőmmel, Orsival először nyelvgya-
korlás céljából mentünk Ausztráliába – egész pontosan 

a törzshelyünk, a My Little Melbourne hatására – Mel-
bourne-be. Ezek után nem csoda, hogy a kávézás új hul-
láma engem is magával ragadott: hatalmas lelkesedéssel 
vetettem bele magam a kávékészítésbe, és tanulom ma is 
folyamatosan. A Brew bar az a hely, ahol kizárólag filter-
kávét lehet kapni, itt tehát presszógép sincs. A brew szó 
csapolást jelent, s a filterkávé esetében a csöpögtetésre 
utal. A forró  vagy éppen a hideg víz (cold drip eljárás) 
akár 6–8 órán keresztül csöpög az őrleményre a gravitá-
ció segítségével. Tény, hogy a világ 70%-a ma már ezt a 
típust fogyasztja. Az Aeropress egy nagyon egyszerűen 
működő eszköz, amellyel kitűnő kávékat készíthetünk 
pár perc alatt, akár otthon is. Egy papírfilteren szűrődik 
át a kávéőrlemény, amivel egy hosszabb, teaszerű kivo-
natot érünk el. Az alternatív kávékészítés nagyon széles 
skálán mozog (pl.: Gino, Bonavita, V60, Kalita, Clever, 
Eva Solo, Syphon). A filteres kávé egyébként több koffe-
int tartalmaz, mint az espresso, ami éppen a hosszabb 

áztatási időnek tudható be. A lelkesedésemből azóta már 
szerelem lett. A szakmaiságon felül jó hangulatot, nyi-
tottságot és élményt adunk a vendégeinknek. Nemrégi-
ben Bús Balázs polgármester úr is megkóstolta a fekete 
levesünket, és visszatérő vendégünk lett ő is.

Most az International Business Schoolnak – és számos 
neves cégnek – is helyet adó Graphisoft Parkban va-
gyunk, egy konténer kávézó tenyérnyi teraszán, ahol 
még a természet is szinte kézzel fogható. Nagyon ins-
piráló, remek hangulatú helyet találtak a This is Mel-
bourne Too nevű „fémládának”.

A Belváros után szerettünk volna egy másik helyen is 
kávézót nyitni, és végül sikerült becserkészni ezt az ide-
álisnak gondolt óbudai helyszínt. A külföldi tapasztala-
tainkból kiindulva mindenképpen konténerben gondol-
kodtunk. Ákos vezeti ezt a kávézót – hűek maradtunk a 
Melbourne névhez is –, ami a kezdetektől fogva betalált, 
azaz sikeres lett.

Látunk a kávékon kívül még különféle érdekes termé-
keket, amik máshol nem kaphatók.

Igyekeztünk becsempészni más ausztrál és új-zélandi 
csemegét is. Ilyen például a Karma Cola, a Lemony és 
a Gingerella vagy a Byron Bay Cookies és a Lamington. 
Árulunk különleges kekszeket, gluténmentes müzlit 
házi joghurttal és gyümölccsel, chipset szárított zöldsé-
gekből. És a hűtőből hazavihetjük a cold drip eljárással 
készített, palackozott kávét is. Büszkék vagyunk arra is, 
hogy csatlakoztunk a Movember (a prosztata rák elle-
ni) mozgalomhoz, és támogatjuk a biciklistákat (10%-os 
kedvezményben részesülnek) és a motorosokat is. Ön-
kormányzatunkkal és még két vendéglátó egységgel, 
az Esernyős kávézóval és a Rozmaring vendéglővel kö-
zösen elindítottuk a Bike&Breakfast biciklis reggelizős 
programot, amely minden hónap utolsó péntekén – reg-
gel 7 és 9 között – mindig más helyen zajlik a három hely-
szín közül. Életre hívtunk egy Brewing People nevű kez-
deményezést is még tavaly, amely a specialty kávézókat, 
pörkölőket és barista iskolákat próbálja meg összefogni. 
Szó se róla, folyamatosan pörgünk! Szeretjük a kihíváso-
kat, és még van mit tanulnunk másoktól.

CSONTÓ SÁNDOR

Mini szótár különleges kávézókhoz

Barista – Az alternatív (és hagyományos) kávéké-
szítési módszerek mestere, kávéséf
Specialty coffee – A termesztéstől egészen az ital 
elfogyasztásáig ellenőrzött körülmények és nagy 
odafigyeléssel készített kávé
Brew bar – Egy olyan hely, ahol alternatív eszkö-
zökkel készítenek kávét és teát
Flat white – Dupla ristretto vagy dupla espresso 
alapú, vékony, krémes tejhabbal készülő tejes ital 
(ausztrál)
Cold drip – Alternatív kávékészítő eszköz. Hideg 
víz csepeg a kávéra több órán keresztül
Aeropress – Alternatív kávékészítő eszköz. Áz-
tatással és az eszközben keletkezett nyomással 
készül az ital
Kalita – Csepegtetett eljárással készülő filter kávé 
készítésére alkalmas eszköz
Clever – Áztatással készülő filter kávékészítő eszköz
V60 – Nevét a V betűhöz hasonlító papír filterről kap-
ta, amin keresztül csepegtetéssel készül a filter kávé
Bonavita – Jó minőségű vízforraló
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Szétgurult drágakövek

Óbuda múltja nemzetközi jelentőségű

Zsidi Paula 1969-ben dolgozott először ásatáson Óbudán még gimnazista diákként, majd az egyetem elvégzése után 
került az Aquincumi Múzeumhoz munkatársként. 1989-től 2016 januárjáig a múzeum igazgatója, 2000-től máig a 
Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese. Szakmai munkásságának eredménye is, hogy az Aquincumi Mú-
zeum 2012-ben Az év múzeuma lett. 2014-ben Óbuda díszpolgára díjjal tüntették ki. 

múzeum Emlékszik-e arra, hogy mikor járt először Óbudán?

Nem emlékszem pontosan, de egészen kisgyerek voltam, 
amikor édesanyám arról beszélt, hogy az ő gyerekkori, 
családi kirándulásainak célja az óbudai polgárvárosi amfi-
teátrum volt. Ide jártak piknikezni, ott folyt az Aranyhe-
gyi-patak, a patakban lábat áztattak, pancsoltak. Így Óbuda 
nekem a kezdet kezdetén az amfiteátrumot és annak kör-
nyékét jelentette. Budapest másik végén születtem, Pester-
zsébeten, s 14 éves koromig ott éltem. Az általános iskolával 
(bevallom, nem emlékszem) biztos jártunk Aquincumban, 
már csak azért is, mert nagyon jó történelemtanárom volt, 
Devecseri Lászlónak hívták. Az 1956 utáni időszakban 
nagyon sokan a perifériára kerültek tanítani, így sok jó ta-
nárral volt dolgom. A történelemóra két részből állt: egyik 
része az ismeretek átadása volt, a másik része pedig mese, 
azaz mitológiai, bibliai történetek. Ezeket mi nem tanultuk, 
hanem hallgattuk és ittuk. Így már az általános iskolában 
megalapozódott érdeklődési köröm. A gimnáziumban – 
ugyancsak Erzsébeten, a Bagi Ilona Gimnáziumban –, ahol 
Sallai Gézáné volt a történelemtanárom, a történelem iránti 
vonzalmam csak erősödött. Mint sok régész, először én is 
egyiptológusnak készültem, rettenetesen vonzott az a misz-
tikus világ, Tutanhamon fáraó sírjának feltárása, de a maja 
kultúra is nagyon érdekelt. Ekkor még elsősorban a régészet 
egzotikus oldala vonzott. Harmadik gimnazista koromban, 
amikor már tudtam, hogy régészettel szeretnék foglalkozni, 
kíváncsi lettem egy hazai régészeti ásatásra. Mivel nem volt 
régész ismerősöm, 17 évesen vettem a bátorságot, és bemen-
tem a Nemzeti Múzeumba, a régészeti osztályra, hogy: jó 
napot kívánok, én egy gimnazista vagyok, aki régész sze-
retne lenni, és szeretnék ásatáson részt venni. Itt nem sok si-
kerrel jártam, már csak azért sem, mert a múzeum régészeti 
feltárásai nem Budapest területén zajlottak, hanem vidéken, 
ami bonyolította a részvételt. Viszont nagy készséggel átirá-
nyítottak a Budapesti Történeti Múzeumba. Az akkori régé-
szeti osztály vezetője ajánlott egy olyan régészeti feltárást, 
ahol önkéntesként dolgozhatok. Ez a feltárás pedig Óbudán, 
Békásmegyeren volt. Még nem volt meg a lakótelep, s a Ró-
mai-part folytatásán, a Kossuth Lajos üdülőparton egy nagy 
bronzkori település és temetőjének feltárása folyt. Mint utó-
lag megtudtam, a Schreiber Rózsa és Kalicz Nándor veze-
tésével feltárt lelőhely világhírű. Az ásatáson befogadtak. 
Természetesen először csak nézhettem az ott folyó munkát, 
majd spaklit (a régészek jellegzetes bontó eszközét) is kap-

tam a kezembe. Már elfelejtettem, hogy ezt a munkámat az 
ásatás után „dokumentáltam” is. Kb. három évvel ezelőtt 
kolléganőm a pesterzsébeti helytörténeti területen kutatott, 
és talált az Erzsébeti Diák 1969. évi egyik számában egy 
beszámolót, amit én írtam a régész munkájáról, 17 évesen. 
Ez volt az első „régészeti publikációm”. Most, negyven éves 
szakmai pályafutás után újraolvasva, kiderült belőle, hogy 
a régészeti munka lényegét megértettem, és többé-kevés-
bé szakszerűen írtam le azokat a folyamatokat, amelyeket 
a régésznek végig kell csinálnia, végig kell gondolnia egy 
régészeti feltárás során. Ez egyébként nem az én érdemem 
volt, hanem annak a szakszerű munkának köszönhető, amit 
Schreiber Rózsa és Kalicz Nándor végzett. Az ő munkájuk 
alapján vonta le következtetéseit, tette megállapításait a ré-
gész munkájáról egy 17 éves gyerek. Ez volt az a pont, ami-
kor visszavonhatatlanná vált, hogy ezen a pályán indulok 
el. Ettől kezdve érdeklődésem a hazai régészeti területek 
felé irányult. Kik, miért és hogyan éltek itt, ahol most éppen 
a mi világunk van? Akkoriban jelentek meg László Gyula 
ismeretterjesztő írásai, amelyeket elkezdtem bújni. Amikor 
jelentkeztem az egyetemre, teljesen egyértelmű volt, hogy a 
bölcsészkart választom. A régészet akkoriban még B szak 
volt, így történelem–orosz szakon kezdtem az egyetemet, 
és aztán történelem szakos tanárként és régészként diplo-
máztam 1975-ben. Egy hónapig dolgoztam az egyetemen 
adminisztrációs munkakörben, de inkább szerettem vol-
na ásni, kutatni. Adódott is egy nagyszerű lehetőség: az 
Aquin cumi Múzeummal szemben megkezdődött a római 
kori polgárváros területén keresztül haladó 11-es út építése. 
Az egyetemen László Gyula és Bóna István tanítványaként 
ugyan népvándorláskort végeztem, de érdekelt a provinci-
ák régészete is, így hallgattam egy-két szemesztert Mócsy 
Andrásnál, a római kor régészetének professzoránál is. Az 
első régészeti munkám ide hozott, Óbudára, az Aquincumi 
Múzeumba, ahol 1975. június 16-a óta dolgozom. Nekem 
más munkahelyem azóta nem is volt.

Ez már a Budapesti Történeti Múzeum égiszén belül volt?

Így van, bár akkor az Aquincumi Múzeum még csak 
kiállítóhely volt, a háború után megvonták múzeumi 
rangját, gyűjteményét bevitték a Károlyi-palotába, a ré-
gészeti osztály raktárába. Csak 1989-ben sikerült újra 
visszakapni az intézménynek a múzeumi rangot, s ek-
kor új lendületet vett fejlődése. A feltáró munka során fo
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azonban végérvényesen beleszerettem a római korba. Az 
1970-es, ’80-as években a régészet izgalmas időszaka volt 
Óbudán. Ekkor zajlott a nagy óbudai lakótelepek építése, 
akkor került elő az aquincumi légiótábor a Flórián téren, 
ami nemzetközi szenzáció volt.

Hogy látja, mit veszít ez a feltárási terület Óbudán a 
modern város terjeszkedésével?

Óbudán még nagyon sok lehetőség van. Egyrészt Aquin-
cum polgárvárosi része ma is többnyire beépítetlen, 
ezért ez a terület szabadon kutatható. Körbenőtte már a 
város, de azért még vannak feltárási lehetőségek, csak 
arra kell vigyázni, hogy ez a terület ne zsugorodjon. Az 
óbudai lakótelepek cölöpözési technikával épültek, ami 
ugyan átlyuggatja a területet, de nem épültek pincék és 
mélygarázsok. Így kicsit „perforált” a római kori, illet-
ve a középkori réteg, de azért ott van, megmaradt a 
modern épületek alatt. Sok minden került elő példá-
ul Újlak lebontott régi épületei alól is. Amikor Újlak 

revitalizációja zajlott, az aquincumi katonaváros déli 
elővárosának épületei és temetői kerültek napvilágra. 
Ez bizonyította számunkra is, hogy a föld – ha töre-
dékesen is – megőrzi a múltat. Kicsit bolygatva, kicsit 
pusztítva, de a múlt nyomai nekünk, régészeknek még 
sokat mondanak. A régészeti lelőhelyeken a beépített te-
rületek alatt is érdemes kutatni. Az építkezők, fejlesztők fél-
nek a régészektől, mert úgy tartják, hogy lassítják és drágít-
ják munkájukat. Egy jól előkészített, a múlt feltárására 
tekintettel lévő fejlesztésnek azonban nem válik hátrányára 
a múlt felszínre hozása, sőt tartalmilag gazdagíthatja a be-
ruházást. Óbuda olyan terület, ahol minden beruházónak, 
fejlesztőnek számolnia kell ezzel a körülménnyel.

Sajnos vagy szerencsére?

Ez nézőpont kérdése. Én nemcsak a személyem miatt 
örülök az óbudai díszpolgári címemnek, hanem azért is, 
mert úgy gondolom, hogy ez a régész szakmának is szól. 
Ugyanis a régészek nagyon sokat tudnak hozzátenni a 

saját tudásukból, ismeretükből egy városrész fejlődésé-
hez. A régész munkája csak részben az, hogy a múltat ku-
tatja, s a leleteket tudományosan feldolgozza és kiállítja a 
múzeumban, ahol az megtekinthető. Ennek a munkának 
van egy nagyon fontos, közösségépítő ereje is. Óbuda jó 
példa lehet erre. Az a három-négy kisvárosnyi ember, 
aki idekerült a lakótelepekre, nagyrészt gyökértelen volt 
ezen a helyen. A terület római és középkori értékeinek 
megismerése talán hozzásegíti őket ahhoz, hogy jobban 
kötődjenek Óbudához, megtalálják a kapcsolódási pon-
tot, a közös múltat. Óbudának pedig olyan múltja van, 
mely nemcsak helyi, hanem országos, sőt nemzetközi 
jelentőségű. A római korban már főváros, provinciaszék-
hely volt, mely olyan emlékeket és városképbe beépíthető 
építészeti elemeket hagyott ránk, amilyenekkel nem sok 
európai város dicsekedhet. Központi szerepét a középkor-
ban is sokáig megtartotta, Óbuda nagyon fontos helyszíne 
a magyar történelemnek is.  Remélem, ezt majd az elkö-
vetkező években sikerül még jobban felszínre hozni és 
bemutatni a közönségnek. Ezek az attrakciók nemzetközi 
szinten is felhívhatják Óbudára a figyelmet, turisztikai 
vonzerőt jelentenek, és ez már gazdasági tényező is.

Mit gondol, miért volt Óbuda a régmúlt időkben is 
vonzó hely, miért itt telepedtek meg már ezer évekkel 
ezelőtt is? Mi volt a vonzerő?

Több tényező van Óbudán, ami vonzotta az emberek meg-
telepedését. Az egyik egészen biztosan az, hogy a Duna 
ezen a területen viszonylag széles, szigetekkel tagolt. Itt ha-
ladt egy ősi, a Dunán átkelő, kelet-nyugati kereskedelmi út-
vonal. A másik fontos telepítő tényező a Duna vonala maga. 
Partján végig településnyomok láncolata húzódik, Békás-
megyertől egészen a Zsigmond térig. A 11-es út magassá-
gában volt egy kiemelkedő homokpad, ami védelmet nyúj-
tott az árvizekkel szemben. A dombok lábánál és a Duna 
közelében törnek fel a források, Csillaghegy, a Rómaifürdő, 
Pünkösdfürdő forrásai, melyeket a rómaiak is használtak. 
Ezek mind-mind olyan telepítő tényezők voltak, melyek 
vonzották ide a lakosságot az őskortól kezdve. A római hó-
dítók egyébként először nem itt vetették meg a lábukat Bu-
dapest területén. Első központjuk a Gellérthegy közelében, 
majd északabbra, a Vízivárosban volt. Fokozatosan bővítet-
ték településrendszerüket északi irányban. Így jutottak el 
az első század utolsó harmadában a mai Óbuda területé-

re, ahol kiépítették katonai és közigazgatási központjukat. 
Itt találták meg azt a helyet, ami elegendő teret nyújtott, s 
ahonnan évszázadokon keresztül védték és irányították a 
provinciát. Nagy körültekintéssel, a római városépítészet 
előírásainak megfelelően építették be a területet. A mai Fló-
rián téren volt a légiótábor, körülötte a katonaváros, ami, az 
amfiteátrumot is beleértve, egészen a Szépvölgyi útig tar-
tott. A katonai tábortól és az azt körülvevő katonavárostól 
északra pedig kialakult a polgári település. Az új kutatási 
eredmények szerint a kezdeti időszakban a tradicionális 
kelet–nyugati útvonal mentén parcellázták fel a területeket, 
később, Traianus idejében, amikor provinciaszékhely lett 
Aquincum, a falusias jellegű településből várossá lett. Had-
rianus császár meg is adta a településnek a városi rangot, 
valamikor 120 és 124 között.

Van-e még olyan kutatási terület, melyet mindenkép-
pen szeretne feltárni?

Igen, volt kettő, de az első már valójában teljesült is. Az 
aquincumi polgárvároshoz tartozik egy nagyobb terület, 
a 11-es út nyugati oldalán, amely csak kis részben kuta-
tott. Nemrég georadar segítségével műszeres vizsgálatot 
végeztünk itt az Osztrák Régészeti Intézettel közösen. 
Ennek eredményeképpen már kirajzolódott a polgárvá-
ros nyugati oldalán is az úthálózat nagy része, az épület-
tömbök, és bizonyítást nyert az is, hogy a nyugati város-
falig húzódott a város sűrűn beépített területe. A nemrég 
befejezett kutatáshoz kapcsolódott egy műszeres leletfel-
derítés, melyhez az NKA biztosított forrást. A műszeres 
leletfelderítést, mely kiegészíti a georadaros kutatásokat, 
Lassányi Gábor kollégámmal végeztük. Mindkét mód-
szer a lelőhely állapotának megőrzését szolgálja, ugyan-
akkor jelentős tudományos eredményeket is hozott.

Került elő a kutatások során valamilyen szenzációs lelet?

Ez a terület még sok kincset rejt, mert – ahogy mondtam 
– nagyon kevés feltárás zajlott itt korábban. Az ötvenes 
évek végén, hatvanas évek elején Vasas-stadiont akar-
tak ide építeni, aminek következtében villámgyorsan be 
kellett bizonyítaniuk a régészeknek, hogy nem „üres” a 
terület, hanem az aquincumi polgárváros másik része 
húzódik a felszín alatt. Akkor kezdtek kutatásokat Póczy 
Klára és Hajnóczi Gyula vezetésével. A feltárások eredmé-

Római kori üvegek, a bécsi úti temető sírmelléklete (forrás: Aquincumi múzeum)
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nyeit látva az akkori politikusok letettek arról, hogy ide 
stadiont építsenek. A főváros ma is tudatában van annak, 
hogy ez milyen értékes terület, hiszen hozzájárul a kuta-
tásainkhoz, bár a pénzügyi támogatást az NKA biztosí-
totta. A műszeres leletfelderítés során több száz fémlelet 
került felszínre, pontos előkerülési helyüket geodéziai 
felméréssel rögzítettük. Többségük viseleti tárgy, fibula, 
ékszer vagy használati tárgy, bronz edény részlete, hasz-
nálati eszközök. Kiemelkedő leletnek számít egy leszerelő 
katona „obsitja” a II. századból, vagy egy istenség képét 
viselő ólomsúly, csakúgy, mint egy ólom fogadalmi tárgy. 
Az őrizetlen területről szakszerűen mentett tárgyak ma 
már a múzeum biztonságos falai között pihennek, s egy 
ideig a múzeum kiállításán a nagyközönség is láthatta. 
Az az adottság, hogy egy európai főváros területén, Óbu-
dán a római kori városelőd maradványai nagy számban 
és összefüggően bemutatva bejárhatók, egyedülálló lehe-
tőségeket hordoz magában. Persze a bemutatás jellege és 
módszere időről időre változik, a felszíni jelzéstől akár a 
rekonstrukcióig. Pénz és szándék kérdése. Megoldandó 
probléma sajnos, és nem csak Óbudán, hogy közterületen, 
a felszínen látható emlékek helyzete sokszor méltatlan.

Ez is szándék vagy pénz kérdése?

Véleményem szerint ez alapvetően közbiztonsági és sza-
bályozási kérdés. Fájdalmas, hogy nemcsak az időjárás, 
hanem a szándékos rongálás is nagy kárt okoz az em-
lékekben. A játszótereket vigyázzák, mert érték a gye-
rek, érték a játék, és fontos azok biztonsága. A római 
kori emlékek is értéket képviselnek, de ezek egyelőre a 
köztereken mindenféle védelem nélkül állnak. Tudom, 
hogy nem szép mindig egy kerítés, de célszerű. Azt 
azért tisztáznunk kell, hogy a közterületen lévő romok 
nem tartoznak a múzeumi intézményrendszerhez. Így 
a Flórián téri üzletközpont előtti tiszti ház maradvá-
nyai vagy a Harrer Pál utcában látható táborkapu sem 
múzeumi terület. A múzeum szakmailag figyelemmel 
kíséri állapotukat, ha problémát észlel, azt jelzi a tulaj-
donosnak, kezelőnek vagy a hatóságnak, de nincs sem 
jogi, sem pénzügyi eszköze a beavatkozásra. Nagyon jó 
lenne, ha ezeknek az emlékeknek nemcsak a városképbe 
illesztését oldanánk meg, hanem a védelmét is. Ez egy 
többszereplős megoldandó kérdés, amelyben szakmai-
lag a múzeumnak, jogilag a hatóságoknak van feladata, 

a finanszírozást pedig a helyi és fővárosi kezelőknek kel-
lene biztosítani. Az igazság az, hogy ebben az ügyben 
csak kiterjedt és harmonikus együttműködéssel és sza-
bályozással lehetne továbblépni. A múzeum igyekszik 
lépéseket tenni, de egyedül nem megy. Minden partner-
re szükség van. Még Óbuda is kevés hozzá önmagában, 
hiszen nem is minden óbudai emlék kezelése tartozik 
hozzá (például a Nagyszombat utcai amfiteátrum sem).

Említette, hogy van még egy vágya.

A régész, ha elkezd ásni egy városban, nem áshatja fel 
az egészet kénye-kedve szerint, hanem korlátoznia kell 
magát, helyesebben az építkezés kiterjedése korlátozza 
a régészt. A Ladik utca és a Szentendrei út találkozásá-
nál lévő római kori temető egy részét én tártam föl, ami-
kor benzinkút épült ott. Csak akkora területet lehetett 
megvizsgálni, amekkorát a földmunkák érintettek. Nem 
mehettem tovább se jobbra, se balra. Ott került elő egy 
szokatlanul nagyméretű gödör, feltehetőleg szintén egy 
sír részlete, amelynek az alja agyagtéglákkal volt kirak-
va. Belőle nagy vasabroncsok, érdekes sírleletek kerültek 
elő. Ezt a sírt csak félig tárhattam fel, az anyaga itt van a 
múzeumban, és én nagyon szeretném, ha annak a sírnak 
a másik felét még életemben kiáshatnám.

A Seuso-kincsről mi a véleménye?

Nagyon nagy dolognak tartom, hogy visszakerült. Én 
is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy igen, ez 
a kincs hazánk területéről származik, és igen, ennek itt 
van a helye. Ez a készlet legalább kétszáz darabos kincs 
lehetett, hozzávetőlegesen negyven darabját találhatták 
meg, ebből tizennégy darab jelent meg a piacon, és hét 
darabot sikerült megszerezni. Azt se felejtsük el, hogy a 
Nemzeti Múzeum őrzi a szintén Polgárdi mellett, 1878-
ban előkerült ezüst quadripust, ami készítéstechnikailag, 
kivitelezés alapján minden valószínűség szerint ehhez a 
kincskörhöz tartozik. Ez az utóbbi lelet az, amelynek léte 
feljogosít bennünket reménykedni abban, hogy egyszer 
majd sikerül a kincs további darabjait felszínre hozni. 
Hasonló kincs került elő például Kaiseraugstban, Svájc-
ban, az egykori Augusta Raurica római kori településén. 
Ez olyan szenzáció volt, amely még ma is jelentős turista-
forgalmat generál a kis településen. Nem tartom kizárt-

nak, hogy Óbudán is lehetnek hasonló kincsek, melye-
ket a késő római kor viharos éveiben rejtettek a földbe 
gazdái, reménykedve a visszatérésben. Kerültek elő itt 
ugyan kisebb számban és értékben kincsleletek, példá-
ul a népvándorlás korából, éppen a Nagyszombat utcai 
amfiteátrumból. Ugyanakkor városi legenda a kilencve-
nes évek közepéről, hogy a Föld utcában egy építkezés 
során ezüstkancsókat, ékszereket ástak ki, de a rendőr-
ségnek nem sikerült a tárgyak nyomára bukkanni.

Van kedves helye Óbudán?

Nagyon szeretem a Gázgyár területét a múzeum mellett, a 
lakótelepet, a Duna-partot. A gázgyári lakótelep az egyik 
kedvencem Óbudán. Ez egy elszigetelt terület, békés sziget, 
de modern lakásokként már nem igazán funkcionálnak az 
épületek. Szeretném, ha élőbbé válna a telep. Mindig azt vi-
zionálom, hogy a lakófunkció helyett inkább műtermeket, 
műteremlakásokat, galériákat lehetne kialakítani. Hosszú 
ideje reménykedem, hogy talán megtetszik valakinek ez 

az ötlet. Óbuda jellegzetessége, hogy területét beépítették 
a lakótelepekkel, de még mindig maradtak közöttük gyö-
nyörű kis szigetek, mint például a gázgyári lakótelep, a 
Selyemgombolyító épülete vagy a Krúdy-ház környéke. De 
említhetem a Szeszgyár ipari épületegyüttesét, ami szintén 
csodás lehetőségeket rejt magában. Nincs még egy ilyen 
hely a fővárosban, ahol ekkora területen megtalálható a 
Duna-part a szigetekkel, a források, fürdők, s a természe-
ti értékek mellett a gazdag történeti-építészeti értékek a 
római kortól a középkoron át egészen a barokkig. Ezek a 
helyek Óbuda ékkövei, de olyanok, mint egy csomó szétgu-
rult gyémánt, drágakő, melyek ékszerré azért nem tudnak 
igazán válni, mert a foglalat hiányzik. Sok hely van még 
Óbudán, ami egyedi érték, s ami még nincs elrontva. Méltó 
hasznosításuk nyilván nagyon sok pénzbe kerülne, és tar-
tok tőle, hogy nagyon sok érdekkel ütközne. De egy értéka-
lapú városrendezési koncepció nyomán Óbuda egyedülálló 
természeti és történelmi adottságai kiemelhetők, és nagy 
vonzerőt biztosítanának a városrésznek.

A. HORVÁTH ANDRÁS

aranyékszerek római kori sírokból (forrás: Aquincumi múzeum)
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Múzeum

Lassányi Gábor: Hórusz isten szeme Óbudán

Alig hittem a szememnek, amikor először megvizs-
gáltam azt az apró, simára csiszolt kődarabot, ame-
lyet revízió közben vettünk elő egy papírzacskóból, az 
Aquin cumi Múzeum raktárában.

Minden múzeumban, így nálunk is rendszeres 
időközönként át kell nézni a gyűjteményt, hogy min-
den tárgy megvan-e, a helyén van-e. Ezt a monoton, a 
muzeológusok által nem kedvelt munkát hívjuk revízi-
ónak. A régen vizsgált tárgyak friss szemmel való átné-
zése azonban néha izgalmas felfedezésekhez vezethet.

A leltárkönyvben csiszolt márványdarabként leírt, át-
fúrt kődarabot 1935-ben találták a Selmeci utcái ásatásokon, 
amikor az evangélikus templom építtették. A fekete-fehér 
foltos követ azonban valójában dioritból, az egyik legkemé-
nyebb, az ókorban gyakran megmunkált kőanyagból farag-
ták. A tárgy pedig az egyiptomi Hórusz isten szemét áb-
rázoló amulett, egy udzsat-szem, amelyet szerencsét hozó, 
bajelhárító eszközként viselhetett egykori tulajdonosa.

Azonban nem ez az első egyiptomi amulett Óbudáról. 
A Nagyszombat utcai amphiteátrum környékén már vagy 
száz éve találták azt az apró, zöldeskék fajanszból készült 
tárgyat, amely a vemhes, két lábon álló, víziló formájú is-
tennőt, Toeriszt ábrázolja. Toerisz a terhes nők és a szü-
lés veszélyes időszakának ősi védelmezője volt az ókori 
Egyiptomban, szobrocskáját így leginkább nők viselték.

A legnagyobb és legrejtélyesebb egyiptomi emléket 
pedig 1852-ben szállították be Óbudáról a Nemzeti Mú-
zeumba egy Perc utcai építkezésről. A tárgy egy aprólé-
kosan vésett, hieroglif jelekkel teleírt kőtöredék. A farag-
vány közel 4500 éves, az Óbirodalom korában készült, 
és egy gazdag síremlék álajtajából vágták ki, minden 

bizonnyal még az ókorban. Az álajtók az óegyiptomi 
sírokban jelképes kőajtók voltak, amelyen keresztül az 
elképzelések szerint a földalatti sírkamrában fekvő holt-
testből a lélek kiléphetett, és a halotti áldozatokat – étele-
ket, italokat, füstölőket – fogadhatta.

De hogyan és mikor jutottak ezek a tárgyak Óbudá-
ra? A Timár utca, Perc utca, Selmeci utca által határolt 
terület a Flórián téren álló hatalmas római katonai tábort 
körülvevő település, azaz a katonaváros részét képezte 
az ókorban. Az itt élő civilek, iparosok, kereskedők és 
nem utolsósorban letelepedett veteránok szolgálták ki a 
táborban élő közel ötezer légiós szükségleteit, de itt élt 
sok katona családja is. Erre a településre is, akárcsak a 
római világ más városaiba, a hatalmas birodalom szám-
talan pontjáról érkeztek lakosok, nem beszélve a keres-
kedőkről, akik a távoli földek termékeit is elhozták a vá-
sárlóknak, különösen a jól fizetett tiszteknek. Talán ilyen 
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egzotikus tárgyakat is forgalmazó kereskedők hozhatták 
el Pannóniába az apró egyiptomi amuletteket és az ősi 
jelekkel borított kőfaragványt, amelyeknek minden bi-
zonnyal varázserőt tulajdonítottak tulajdonosai.

A közelmúltban egy további igen izgalmas új forrás-
sal gazdagodtunk a Pannóniába eljutott egyiptomiakkal 
kapcsolatban. 2012-ben egy amerikai ókorkutató pub-
likálta azt a papíruszra írt hosszú levelet, amelyet még 
1899-ben találtak meg Tebtüniszben, egy egyiptomi vá-
ros római kori rétegeiben.

A papírusz írója egy bizonyos Aurelius Polion, egy 
tebtüniszi származású római katona, aki családjának írt 
haza távoli csapattestjéből. A férfi szolgálati helye már a 
görögül írt szöveg címzéséből is kiderül: „Aurelius Pol-
lion a legio II. adiutrix (2. kisegítő légió) katonája bátyjá-
nak, Heronnak, nővérének,  Ploutounak és édesanyjának, 
Seinouphisznak, a kenyérkereskedőnek.” A töredékes 
levélben a katona elsősorban azt panaszolja fel családjá-
nak, hogy ő hiába küldött már hat levelet haza Pannóni-
ából,  azok mind válasz nélkül maradtak.

A mi szempontunkból a legizgalmasabb az a tény, 
hogy a szövegben említett pannóniai legio II. adiutrix 
nem más, mint a Flórián téren a Kr. u. II. századtól állo-
másozó csapattest. Könnyen lehet tehát, hogy Aurelius 
Polion innen, az óbudai tábor egyik hűvös barakkjából 
írta leveleit családjának a napfényes Egyiptomba, bízva 
abban, hogy előbb-utóbb engedélyt kap parancsnokától, 
hogy eltávozáson hazalátogathasson szülőföldjére.

Azt, hogy Aurelius Polion viszontlátta-e végül sze-
retteit, vagy egyáltalán túlélte-e a kemény 25 éves kato-
nai szolgálatát, nem tudjuk, de abban biztosak lehetünk, 
hogy a többi itáliai, hispán, germán vagy szír származá-
sú babonás katonatársához hasonlóan ő is magával hoz-
ta családja vallási hagyományait és persze szerencsehozó 
talizmánjait is Aquincumba. Olyanokat is akár, mint a 
Selmeci utcában talált Hórusz-szem.

(A szerző régész, az Aqiuncumi Múzeum munkatársa.)

A kereskedésben vagyok jó, ezért tudtam továbbvinni az üzletet

Interjú Pécsi Balázzsal, az Óbuda Antikvárium tulajdonosával

Az Óbuda Antikvárium Kft. 1993-ban nyitotta meg kapuit a Kolosy térnél, az Állami Könyvterjesztő Vállalat III. ke-
rületi antikváriuma helyén. A céget Pécsi Gábor alapította Csanády Péterrel közösen, aki 1996-ban kivált, és Újpesten 
nyitott saját boltot. Pécsi Gábor fia, Balázs gyerekkora óta belefolyt az antikvárium munkájába, s édesapja 2009-ben 
bekövetkezett halálától önállóan vezeti Óbuda talán egyetlen, kizárólag könyvekkel foglalkozó antikváriumát.

Loci color
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A Pécsi családnak korábban nem volt óbudai kötődése, 
a cégalapító Kecskeméten született, majd újlipótvárosi 
feleségével a Nyugati tér közelében alapítottak családot. 
Az üzletet Pécsi Gábor a privatizáció idején szemelte 
ki magának: 1991-ben érkezett a céghez eladóként, ele-
ve azzal a céllal, hogy később 
majd megveszik az itt dolgozó 
társával. Hosszú évek kemény 
munkájával a ’60-as évekbeli 
kissé elhanyagolt üzletből egy 
varázslatos, egyedi hangulatú 
gyöngyszemet varázsolt Óbu-
da szívébe. A könyvkínálatot úgy alakította ki, hogy az 
egyaránt kiszolgálja a bibliofil és a hétköznapi igényeket 
is. Egészen haláláig dolgozott, de a cégvezetést addigra 
már átengedte fiának, Pécsi Balázsnak.

Édesapja korábban is hasonló területen dolgozott?

Grafikus művész, újságíró, tördelőszerkesztő volt, de 
gyermekkora óta különösen vonzódott a könyvekhez. 
Az Iparművészeti Főiskolára járt, művészettörténetet 
tanult, mellette nyomdai szakképesítést is szerzett. 
Először grafikusként kezdett el dolgozni a Corvina 
Kiadónál. Ő tervezte egyebek mellett A 22-es csapdája 
borítóját és a RA-RE (Rakéta Regények) sorozat 80%-át. 
Lemezborítókat, plakátokat készített, majd az Ifjúsági 
Magazin szerkesztőségében dolgozott tördelőszerkesz-
tőként. Rengeteg emblémát tervezett, például az Ifjúsági 
Magazin IM-ként népszerűvé vált logóját; ő találta ki a 
Világ Ifjúsága magazin arculatát, de a Bonanza Banzai 
jelét is, a villát. Mindig voltak jó ötletei, amik ehhez a 
szakmához kellettek. Ezt csinálta 48 éves koráig, köz-
ben pedig elkezdett könyvek adásvételével foglalkozni. 
Elsősorban magának vásárolt, de ami nem illett a saját 
könyvtárába, azt antikváriumokban adta el, így beleta-
nult ebbe a szakmába is. Aztán jött a rendszerváltás, és 
egyre elterjedtebb lett a számítógépes grafika. Érezte, 
hogy a munkájában a kora miatt is feleslegessé válhat, 
míg egy idősebb antikváriusnál a kor inkább érdem.

Mi az, amit leginkább hasznosítani tud abból, amit 
édesapjától tanult?

Talán a kommunikáció, hiszen nálunk ez a siker egyik 

kulcsa. Amikor belép egy ember az ajtón, nekem már 
tudnom kell, hogy kicsoda, micsoda, hogyan beszéljek 
vele. Ezen dől el minden. Ha nem érzi jól magát, esetleg 
kimegy, vagy nem adja el a nekem szánt könyveit. Van, 
aki például befeszül attól, ha magázom. Amennyiben 

sikerül jó kapcsolatot kialakí-
tani, akkor megy minden flot-
tul akár eladásnál, akár vétel-
nél. De apukámtól tanultam a 
megbízhatóságot is: ha valamit 
mondok, az úgy is legyen. Ha 
megígérem egy vevőnek, hogy 

elteszem ezt a könyvet hétfőig, akkor biztosan elteszem, 
még ha más meg is akarja venni közben. Persze a szak-
mát is tudni kell, illetve minél többet a könyvekről.

Hogyan határozta meg az életét a könyvszeretet?

Volt egy 100 m2-es, polgári lakásunk, ahol a konyha ki-
vételével mindenütt könyvek voltak, legalább tízezer. 
De én nem olvasok sokat: talán olvasottabb vagyok, 
mint az átlagember, de az antikváriusokhoz vagy az 
értelmiségiekhez képest nem. Igazából kereskedőnek 
tartom magam, azt is tanultam. Ha apu például cipők-
kel foglalkozott volna, akkor én most valószínűleg ci-
pőt árulnék. A kereskedésben vagyok jó, ezért tudtam 
tovább vinni az üzletet. Érzelemmentesebben csinálom, 
mint apukám. Ahogy a világ megváltozott, és letűnt egy 
korszak, úgy más hozzáállásra lett szükség. Az ő elvrend-
szere már nem volt elég a bolt fennmaradásához. Sajnos.

Hogyan alakult a pályája?

Szakmunkásképzőbe jártam, cukrászként kezdtem el 
dolgozni ötcsillagos szállodákban, ahol szépen végig-
mentem a szamárlétrán. Már vezetőként is alkalmaztak, 
külföldön is dolgoztam, aztán egyszerűen beleuntam, 
belefáradtam; nem láttam már benne perspektívát. Saját 
cukrászda létrehozásához óriási tőke kell, folyamatos 
termelés, folyamatos bevétel – ha pedig nem viszik el 
az árut, akkor ki kell dobni. Hát ezért jó a könyv. Min-
dig van egy-két hónap, amikor nem megy olyan jól, de a 
könyv nem romlik meg a polcon. 23 évesen már cukrász-
mester voltam, majd kereskedelmi ismeretekkel bővített 
érettségit tettem, és munka mellett a Pázmány Péter 

„Amikor belép egy ember az 
ajtón, nekem már tudnom kell, 
hogy kicsoda, micsoda, hogyan 

beszéljek vele. Ezen dől el minden.”

Tudományegyetemen szereztem felsőfokú végzettséget. 
Közben rengeteget jártam be apuhoz, akinek nagy szük-
sége lett volna rám az üzletben. 
14 éves koromban váltak el a 
szüleim. A láthatás nem úgy 
volt, hogy hétvégén elvitt ma-
gához apu, hanem rendszere-
sen bejártam az antikváriumba 
segíteni. Persze eleinte nem 
szakmai feladatokat láttam el – 
többet ismerkedtem a seprűvel, 
mint magukkal a könyvekkel. 
Közben figyeltem a vevőket, illetve apu könyvet venni is 
vitt magával, olyankor figyeltem őt. A hosszú inasévek-
nek meglett az eredménye, és egyre közelebb kerültem a 
szakmához. Huszonhat éves tapasztalattal a hátam mö-
gött törekszem apám szellemiségében vezetni tovább a 

céget úgy, hogy az a modern elvárásoknak is megfeleljen, 
és a folyamatos technikai fejlesztések – számítógépek, 

biztonsági kamerák, interne-
tes eladás – harmonizáljanak 
a bolt hangulatával, ne annak 
kárára történjenek.

Édesanyja Lénárd Edit, a Ma-
gyar Állami Operaház nyu-
galmazott gordonkaművésze. 
A zene is jelen van az életében?

A mai napig zongorázom, van egy blues zenekarunk, a 
Blues Brigantik. Úgy volt, hogy én is zenei pályára me-
gyek, csak jött a szüleim válása, ami mindent megkavart, 
és egészen másképpen alakultak a dolgok. Így csak hob-
biból, amatőr szinten zenélek.

„Nekem már egészen más módsze-
reket kell alkalmaznom az eladás-
ra, mint annak idején apukámnak. 
Ezen kívül nagyon kevés az igazi 
antik könyv, ami valóban értékes, 

jó állapotú.”
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Hogyan változott a szakma az utóbbi években?

A ’90-es évek eleje, közepe óriási volt! Mindig voltak né-
hányan a boltban, a vevők egymásnak adták a kilincset. 
Mára a kereskedelem annyira átterelődött az internet-
re, hogy nem lehet abban mérni a könyvpiacot, hogy 
mennyi antikvárium van. Egy csomó olyan könyves 
cég működik, akinek nincs is boltja, de könyvet vesz, 
fölvásárol, árul az interneten – mondjuk otthonról, egy 
garázsból. Nem lehet megfeledkezni a magáneladók-
ról sem, akik tulajdonképpen kizárják a kereskedőt a 
folyamatból. Ezen nem rágódni kell, hanem tudni kell 
alkalmazkodni hozzá, tehát én is így adok-veszek. Ne-
kem már egészen más módszereket kell alkalmaznom 
az eladásra, mint annak idején apukámnak. Ezen kívül 
nagyon kevés az igazi antik könyv, ami valóban értékes, 
jó állapotú. Ezeket a ’90-es években elszívták a gyűjtők. 
Csúnyán fogalmazva: akik akkor meghaltak, általában 
az 1910-es években születtek és a könyvtárukban szá-
mos háború előtti könyv volt. A mai hagyatékokban a 
szocializmusban kiadott, hatalmas példányszámú, ál-
lamilag dotált könyvek vannak, amelyek jelenleg nem 
képeznek értéket. Nehéz olyan igazi ritkaságot találni, 
amiből egy antikváriumban sok kéne, hogy legyen. 
Nem véletlen, hogy én is járom az antikváriumokat, 
hétvégenként hajnalban a bolhapiacokat, megyek min-
denhova, ahol könyv lehet, bújom az internetet, a hir-
detési oldalakat, közben pedig restaurálok is. Miként 
az apám, én sem engedem, hogy olyan könyv kerüljön 

az eladótérbe, amelyik szakadt, sérült vagy hiányos. 
Azonkívül nagyon jó érzés, hogy egy szakadt valami-
ből csinálok egy szép példányt.

Kik járnak az üzletbe, van-e törzsközönségük?

Természetesen van törzsközönségünk, akik nagyon 
szeretik a boltot. Merem állítani, ha az összes antikvá-
riumot nézzük, ez viszonylag olcsónak számít. Ehhez 
képest elég nívós a berendezés, a kiszolgálás, a miliő. 
Ezt édesapám hozta létre, neki köszönhetem. Nem így 
nézett ki ez a bolt, amikor átvette az ÁKV-tól (Állami 
Könyvterjesztő Vállalat). Belerakta szívét, lelkét, és ez 
a mai napig érződik itt – ezt mondják azok is, akik be-
járnak tíz-húsz éve. Ma már egyébként nincs idejük, tü-
relmük az embereknek az antikváriumhoz: nem olvas-
gatnak, nem böngésznek, hanem 90%-ban egy konkrét 
könyvet keresnek a betérők.

Egy filmadaptáció vagy például egy író halála mennyi-
ben befolyásolja az eladást?

Nemrég keresték nálam Szabó Magdától az Ajtót. Négy 
darabot is eladtam. Kiderült, hogy akkoriban adták a 
filmet a tévében. Amikor az Operettszínházban ment a 
Rebecca című musical, ami A Manderley-ház asszonyá-
ból készült, akkor megvettem mindenhol, ahol találtam. 
Ha csak kétszáz forintot tudok rátenni, akkor is megéri. 
Ez nem mindig a haszon, hanem presztízs kérdése is. Ha 

bejön a vevő, megelégedve távozzon és legközelebb is 
eljöjjön. Így vagyok a kötelező olvasmányokkal is. Meg-
veszem máshol, ha nekem nincs, kirakom akár ugyan-
annyiért, és akkor legközelebb 
is idejön a vevő.

Hogyan telik egy hétköznapja?

A legtöbb időm azzal megy 
el, hogy figyelem az interne-
tes piacot, hogy milyen köny-
vet mennyiért adnak. Tíz óra 
körül jövök be, körülnézek, 
rendbe rakjuk a dolgokat, a 
megrendeléseket áthozzuk a raktárból, azokat feldol-
gozzuk, számlázni kell, becsomagolni a megrendelt 
könyveket, postára vinni, könyvelni – elég sok az ad-
minisztráció. Délben nyitok. Déltől ötig jönnek a vevők, 
akkor a kiszolgálással foglalkozom. Amikor nincs vevő, 
javítom a könyveket, restaurálok, árazok, igazítom a 
könyvespolcokat, amiket állandóan rendben kell tarta-
ni. Nagyjából tudom, hogy milyen könyveim vannak, 
és mindennek megvan a helye. Ha hoznak könyveket, 
azokat átveszem, így szépen eltelik a nap. Van egy al-
kalmazottam: én árazom a könyvet, ő tölti fel az inter-
netre fotóval. Nyitvatartási időn kívül megyek házhoz 
könyveket, könyvtárakat felvásárolni.

Amikor kimegy egy helyszínre, mi fogja meg egy 
könyvben, milyen szempontokat vesz figyelembe a fel-
vásárláskor?

Nálam egyetlen egy dolog számít, az eladhatóság. 
Minden témában, minden korosztálynak van eladható 
könyv. Egyedül a modern, politika témájú könyveket ke-
rülöm, de ezt, gondolom, többen meg fogják érteni.

Mit visznek legjobban, mik a legkeresettebb könyvek? 
Vannak-e keresett évjáratok, kötetek, sorozatok?

Ezt ketté kell bontani. Van egyszer a kommersz könyv, 
és vannak az antik, aukciós könyvek. Az első alatt a fel-
kapott könyveket értem. Például a Szulejmánból vettem 
négy darabot, és egy hét alatt eladtam mindet. Vannak 
az örökérvényű dolgok, például Platón, James Joyce-tól 

az Ulysses vagy a Harry Potter sorozat. A Gyűrűk ura 
trilógiából van vagy hat példányom, de nem bánom, 
hogy összegyűlt, mert előbb-utóbb el fogják vinni. Eric 

Kästnert imádtam gyerekko-
romban, most meg egy évben 
egyet adok el. Ettől függetlenül 
én tartom a polcon, mert úgy 
gondolom, hogy lennie kell. A 
másik fele az aukciós könyvek: 
itt az aukciós árakat kell figyel-
ni. A történelmi, szép, bőrköté-
ses könyvek a keresettebbek. 
Megjelent egy réteg, akit én 
nem könyvgyűjtőnek hívok, 

hanem könyvhalmozónak. Aki nem feltétlenül olvassa a 
könyvet, hanem gyönyörködik benne, és tudja, hogy az 
egy érték. Számukra nem feltétlenül a tartalom a lényeg, 
hanem a külső és az értékállóság.

Hova lehet még innen fejlődni, mik a céljai?

Az antikváriumnak nem lehet hálózatot építeni. Itt 
azon dől el az üzlet sikeressége, hogy mennyiért veszek 
meg egy könyvet. Keresett könyvet eladni mindenki 
tud. Az a lényeg, hogyan vásárol az ember. Családi vál-
lalkozásként működhet, de én nem tudok egyszerre két 
helyen lenni, és ha az alkalmazottam nem jól vásárol, 
hibázik, akkor feleslegesen adta ki a pénzt a kasszából. 
Abban lehet fejlődni, hogy többet reklámozza magát az 
ember, minél több felületen megjelenik, van honlapja, 
közösségi oldala – így esetleg több jó könyvet hoznak 
eladni, és nő a vásárlókör.

Igaz, hogy még családalapítás előtt áll, de szeretné, ha 
tovább tudná adni majd az üzletet?

Nekem kényelmes lenne, de nem fogom erőltetni. Nehéz 
megjósolni, mi lesz Magyarországon tizenöt, húsz év 
múlva, lesz-e mit átadni. Minden évet úgy kezdek, hogy 
az előzőt összegzem és lezárom magamban. És ha jól si-
került, akkor sem lehet hátradőlni.

KÁDÁR-CSOBOTH JUDIT

„Miként az apám, én sem enge-
dem, hogy olyan könyv kerüljön az 
eladótérbe, amelyik szakadt, sérült 
vagy hiányos. Azonkívül nagyon 
jó érzés, hogy egy szakadt valami-
ből csinálok egy szép példányt.”
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gasztro

Történet a mangalicáról  

– és Melocco Anna gasztro-blogger, filmrendezőről

Hogyan jutott el zacclevestől az óbudai hús-krumpli vegyes pároson át a gasztro-blogig, és mindebből mért követke-
zik egyenesen a mangalicák fanatikus imádata – erről mesélt Melocco Anna. Történet a mangalicáról (is).

Kinek főzött először?

Csak elmondásból tudom, hogy a szülőknek. Ötéves vol-
tam körülbelül, amikor „levest” csináltam mindenből, 
amit otthon találtam. Pontosan nem derült ki, hogy mi 
volt benne, de nyers tojás, instant kávé és ketchup biz-
tosan. Átütő sikernek nem nevezném. Valahogy nem 
tanultam főzni. Nyilván néztem a nagyikat sokszor és 
anyukámat is néha, de nem vizslattam a mozdulatai-
kat, inkább magamtól kevertem össze dolgokat. Tehát 
minimális tudással kezdtem el az önálló életet, amikor 
is – elsősorban a csóróság hatására – retteneteket csinál-
tam, de lassan belejöttem mindenbe, sőt, el is kezdtem 
élvezni. Az első olyan „kivágom a rezet” főzésem az első 
szerelmemnek volt, aki épp Óbudán lakott. Lecseréltem 
a rizsleves és hús-krumpli kombinációt, és valami Jamie 
Oliveres műsorból ellesett tésztát csináltam. Meg kellene 
kérdeznem tőle, hogy tényleg ízlett-e neki.

Aki etet, az szeret?

Nehéz kérdés ez, mert nem hiszem, hogy az összes 
konyhás néni szeretné a mindennapos tömegfőzést, sőt 
azt sem gondolom, hogy valaki minden esetben szívesen 
állna neki ételt készíteni tíz órás munkaidő után, vagy 
ha csak azért főz, mert úgy olcsóbban jön ki. Inkább azt 
mondanám, hogy jó lenne, ha lehetne csak szeretetből 
főzni. El kell fogadni, hogy van, aki szeret főzni és van, 
aki nagyon nem. Mondhatnék lózungokat, hogy már 
gyerekkorban meg kell szerettetni, és akkor egyenes az 
út a vidáman átfőzött mindennapokhoz, de ez sem fel-
tétlenül igaz, szerintem. Lehet, sőt üdvös megmutatni 
a főzés örömét, de mint ahogy nem fog minden gyerek 
(vagy felnőtt) mániákusan legózni – és ebből következő-
en mérnöki pályára lépni –, nem szabad elvárni azt sem, 
hogy kényszer legyen a főzés. Meggyőződésem ugyan-
akkor, hogy az ízeket, azok párosítását és a minőségi 
alapanyagok ismeretét és előnyét lehet tanítani, és ezzel 
közelebb lehetne hozni az emberekhez. Vegyünk csak 
egy viszonylag egyszerű, mindenki által ismert alap-
anyagot, a paradicsomot. Képzeljen el egy társaságot – és 
ebben az a jó, hogy korhatártól független az egész –, akik 
kipróbálják a különböző paradicsomokat először csak 
nyersen. Milyen az íze a boltinak, a nagyiénak, a tojás-
nak, a koktélnak, a lucullusnak, a zöldnek és a sárgának. 

Mennyire más az íze mindnek, és hogy megváltozik egy 
minimális sótól. Ez már egy csomó íz, pedig még el sem 
kezdtük hőkezelni vagy párosítani bármilyen más ízzel. 
Lehet édes és sós is, na meg ott van a savanykás saláta 
is. És ez még csak a paradicsom. Szóval azt mondanám, 
hogy lehet szeretni, de nem kötelező. Én például szeretek 
enni, főzni és etetni is. Utóbbit nagyon, akár tömegeket 
is, de nem lenne jó, ha kénytelen lennék. Kicsit vissza 
Óbudára. Ott láttam, hogy milyen egy panelben vasár-
napi ebédet csinálni. Rendes logisztika, hogy mit hova 
húzzunk át, hogy elférjenek az ételek, a lábasok és még 
a család is. Közben jön a szomszéd rántott húsának az 
illata, kihúzzák a nagy asztalt, és fél óra alatt beterme-
lik az egész napos felfordulás eredményét. Szóval nehéz 
elképzelni, hogy minden nap pusztán vidám szeretetből 
főzök/főzünk. És mosogatunk.

A Táfelspicc egyik szerzője volt. Megváltoztatta ez az 
időszak a főzési szokásait?

A főzési szokásaimat talán annyiban, hogy még jobban 
szétnézek. Több alapanyagot tudtam kipróbálni, egy-
ségnyi idő alatt többet és többfélét főztem. Az új dolgok 
pedig vagy beépültek a mindennapokba, vagy nem. Car-
pacciókat például nem nagyon csináltam, de azóta, ha 
van lehetőségem friss tonhalat vagy lazacot venni, akkor 
csinálok.

Hogy lehet a mangalicába annyira beleszeretni, hogy 
rögtön 52 perces filmet forgasson róla?

Nézze mennyit beszéltem a paradicsomról! És még tud-
nék egy könyvnyit, pedig egy növény. A mangalica sze-
rintem iszonyú helyes állat, elképesztően jó minőségű 
alapanyag, és persze finom. Ráadásul olyan sikerszto-
rit futott be, mint kevés faj, azok után, hogy 20–25 éve 
majdnem kihalt. Most rajonganak érte világszerte, a 
spanyolok prémiumsonkát készítenek belőle, ameri-
kai és japán fine-dining éttermek kínálatában szerepel, 
a kobe marhához hasonlítják, és egyelőre úgy tűnik, 
nincs megállás.

A mangalicák története után kutatva több országot is 
bejártak. Hol tartják a legnagyobb becsben a loknis 
jószágot?fo
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Szerencsére már Magyarországon is, de érdekes, hogy egy 
spanyol sonkagyáros család közbenjárása kellett hozzá, 
hogy egyáltalán újra elterjedhessen. A spanyolok nélkül még 
ma is bajban lehetne az ágazat. De Japánban például a húsa 
mellett a plüss mangalicát is szeretik, kifejezetten cukinak 
tartják az állatot, és különlegesnek a húst. Amerikában szin-
te már minden államban van mangalica. Népes közössége 
van a tenyésztőknek az interneten, és mostanában érkezik 
Hollandiából a második magyar, tisztavérű szállítmány.

Most akkor hungaricum vagy sem?

Nem az. Az európai szabályozás szerint nem is nagyon 
lehetne, mert nem szoktak fajokat így besorolni. Nem na-
gyon lehetne levédetni például azt, hogy petrezselyem 
vagy krumpli. A termékek, amik belőle készülnek, lehet-
nek hungaricumok, és a debreceni páros, ami – jó eset-
ben – mangalicából is készül, már az. Ugyanakkor, ha jól 
tudom, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete nem 
is nagyon küzd a cím elnyeréséért.

Az világos, hogy sokkal finomabb, mint a fehér hús, de 
tényleg egészségesebb is?

Az egészségessége vitatható. Az, hogy a zsírjában keve-
sebb a koleszterin, egyszerűen tévhit. Mivel több a zsír-
ja, nyilván zsírosabb, de szerencsére túl vagyunk már a 
zsírt mumusnak tartó korszakon. Annyiban talán pozi-
tívabbak az élettani hatásai, hogy a zsírja könnyebben 
olvad, kicsit könnyebben emészthető.

Ezek szerint megéri a pénzét?

Amennyiben prémiumterméknek tekintjük, akkor sze-
rintem igen. Említettem, hogy a vagyuhoz, a japán kobe 
marhához hasonlítják. A mangalica zsírja ugyanis a 
kobéhez hasonlóan a rostokat szövi, ez adja a különle-
ges ízét és állagát. Ha vagyut szeretnénk, kilóját 25–30 
ezer forintért kapjuk meg, a mangalica ennek töredékébe 
kerül. Viszont a tartása is költségesebb a fehér sertésnél. 
Egyrészt nagyon nagy területet igényel, másrészt hosz-
szabb idő alatt éri el a vágósúlyt, ráadásul kevesebbet is 
fial nála. Ha tehát úgy gondolunk rá, mint egy ünnepi 
étel alapanyaga, akkor egyértelműen megéri.

A forgatás végén nem gondolkozott el azon, hogy 
haza hozzon egy parányi sertést?

Dehogynem! Nem is egyet. Azóta felmerült már egy gaz-
daság ötlete, a szomszédok megvesztegetése, és Lackó 
Róbert tenyésztő barátomat is ijesztgettem már azzal, 
hogy megyek hozzá – úgynevezett – segíteni, szállásért 
cserébe, de mangalicám mégsem lett. Szerencse, hogy a 
kiskutyánk erősen hozza a mangalica-jelleget bizonyos 
tulajdonságaiban. Nem göndör ugyan, de meglepően ha-
sonló a mozgása a kis mangalicáéhoz, ráadásul francia 
bulldog lévén némi röfögés is garantált.

Van olyan cuki, amin most dolgozik, mint a mangalica?

Annyira nem cuki, de izgalmas ez a téma is. Tudta, hogy 
a magyar hordógyártás egész jól megy, szintén egy erős 
lejtmenet után? Egy olasz borász például Kádárnak ne-
vezte el az egyik őrületes chiantiját a magyar kádárcég 
– és hordója – után. És hogy elképesztően sokat hozzáad 
a borhoz a jó hordó? Ilyenekről fog szólni a hordós film. 
Emellett pályáztunk még további filmekkel, cuki is van 
köztük. Ötletem mindig van.

Végül egy recept, ami mindenkit földbe passzíroz, aki 
megkóstolja.

Legyen akkor mangalica. A szűzpecsenyétől tapasz-
talatom szerint sokan félnek, és még többen szárítják 
jellegtelenné, pedig könnyen steak minőség is lehet 
belőle. A szobahőmérsékletű egész szüzet forró, száraz 
serpenyőben körbepirítom – egy-egy perc oldalanként. 
Tepsibe teszem, amit letakarok alufóliával, és 80 fokra 
előmelegített sütőbe teszem 30 percre. (Ilyenkor még 
egyszer körbepirítható, ez opcionális, csak az átsült hús-
réteg lesz vastagabb tőle.) Vágódeszkára teszem, fél cen-
tis szeletekre vágom, sózom, borsozom és tálalom. Zel-
lerpürét és/vagy idénysalátát adok hozzá. A salátát nem 
ízesítem túl, örülök a vajpuha hús ízének.

SIMONFALVI ANITA
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város

Paradicsomot plántálnak az Óbudai Kulturális Központ parkjában 

Urbánus édenkertek a lakótelepek tövében

A városi kertek létrejöttét a világgazdasági válság, illetve a két világháború tette szükségessé, amikor az élelmiszerhi-
ány enyhítésére az önkormányzatok egyszerűen kiadták az elhanyagolt és művelhető területeiket az adott környéken 
lakóknak. A hetvenes évektől kezdve új lendülettel szaporodtak meg az európai nagyvárosokban. A közelmúltban itt-
hon is megjelentek a Városi Kertek Közhasznú Egyesületet alapító Rosta Gábor munkájának köszönhetően.

Most az Óbudai Kulturális Központ kertjében va-
gyunk, ahol jelenleg is zajlik a munka. Mire megjele-
nik ez a cikk, már megnyitják a legújabb kertet is.

Valóban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata élenjár 
a kertmozgalom meghonosításában és támogatásában, 
ez már a második közösségi kert 
lesz a kerületben. Az évek óta na-
gyon sikeres Békási kertben idén 
kezdik a negyedik szezonjukat, 
jól működik a közösség, és szép 
a kert. Már évek óta készülünk az 
Amfikert megépítésére, úgy tűnik, 
jövőre elindulhat. Hamarosan át-
adjuk a Zápor kertet itt, a Kultu-
rális Központ parkjában. Sokat 
várunk ettől a helyszíntől, mert 
mintaértékű tervezési feladat lesz. 
Nemcsak közösségi kert kerül 
ide, hanem átalakul az egész kör-
nyezet, számos közösségi funkció 
fog megjelenni benne. Ez min-
denképpen továbblépés a koráb-
biakhoz képest. A parkot elcsúfító 
betonplaccot eltávolítottuk, vég-
rehajtottuk a termőföldcserét, bekerítettük a terepet. 
Kihelyeztük az ültetőládákat, növényeket telepítünk a 
közösségi részre, kialakítjuk a fedett pihenőrészt. Lesz 
egy játszótér, amelyet most kicsit arrébb helyeztünk, és 
van egy terület a rekreációs edzőmasináknak is. Ezzel a 
kertkoncepcióval újabb mintát adtunk, hogyan működ-
het a városi-közösségi kert szélesebb perspektívában, 
több funkcióval és több lehetőséggel. Eddig a közösségi 
kertek nagyjából önmagukban léteztek, a szezonális és 
a kerti események a kerítésen belül történtek. A Zápor 
kert viszont egy meglévő parkba tagozódik bele, ahol 
sok funkció és közösség fog hatni egymásra – ez egy 
teljesen új helyzet. Meglátjuk, a nyári idény alatt ala-
kul majd ki a működés, és nyilvánulnak meg a hasznok. 
Érdemes lesz megnézni a parkot és a közösségi kertet, 
nem fognak ráismerni az óbudaiak!

Honnan jött az ötlet a városi kertek mozgalom magyar-
országi elindításhoz?

Válságmenedzsmentet tanítottam a Zsigmond Király 
Főiskolán, és a hallgatóimnak készítettem egy előadást 
az 1929-es nagy válságról. Akkor találtam rá a válság-
kertekre, és jöttem rá, hogy szép párhuzamot lehet vonni 
a 2008-as tőzsdei összeomlás és az akkori között. Azaz, 
milyen válaszokat adott az akkori társadalom arra a 

helyzetre, például a kertekkel. Az 
ezredforduló után valamelyest vál-
tozott a városi kertalapítási moz-
galom. A válság más megjelenési 
formákat vett fel, például elidege-
nedés, gazdasági nehézségek, do-
logtalanság, környezeti sivárság és 
sorolhatnánk. Ugyanakkor mára 
teljesen elszakadtunk azoktól az 
alapvető tevékenységektől, me-
lyek az emberiséget évezredeken 
át éltették és fenntartották. Nincs 
közünk a földhöz és ahhoz az élel-
miszerhez, amit megeszünk. A vá-
rosi emberek többségének fogalma 
sincs, hogyan kell termelni. Azért 
alapítottuk az egyesületünket, 
hogy városi-közösségi kerteket ala-
pítsunk, az egymás közelében lakó 

emberek megismerjék egymást, és közben megtanulja-
nak növényeket ültetni, és részesüljenek a kertek hasz-
naiból, akár városi környezetben is.

Ez a városi kertészkedés egyfajta „gyógymód”, a két 
legyet egy csapásra módszer alapján?

A szomszédsági közösségek egy jó válasz a nagyvárosi 
elmagányosodásra és a gazdasági, ökológiai szemlélet-
válságra. A válság fiziológiai megközelítésben is értel-
mezhető. Aki kertet művel, folyamatosan interakcióban 
van a többi kerttaggal, fontosnak és értékesnek érzi 
magát a kertben, több időt tölt a szabad levegőn, tehát 
egészségesebb, teljesebb életet él. Van az életükben egy 
pont, amire feltétel nélkül büszkék lehetnek, és javítja az 
életminőségüket. Az elmúlt évtizedek folyamatos kül-
földi működése alatt számos felmérés, kutatás készült a 
kertek eredményességéről, sokoldalú hasznáról. Exter-
náliáknak hívják a pénzben nem kifejezhető hasznokat, 
és meglepően sokféle hasznot hajtanak ezek a városi 
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kertek. New Yorkban 1973 óta működnek városi közös-
ségi kertek, s ma már kétezer felett jár a számuk, köztük 
néhány a felhőkarcolók tetején. Washingtonban, a Fehér 
Ház parkjában a jelenlegi amerikai elnök felesége hozott 
létre veteményest: nem véletlenül, mert ennek nagyon 
erős szemléletformáló hatása van. A minta adva volt, 
nagyjából ezt ültettük át a magyar földbe.

Ön már két fontos könyvet is jegyzett a témában – A vá-
rosi tanya és Közösségi kertek –, de ezeken kívül milyen 
kézzelfogható szakmai segítséget tudnak nyújtani?

A közösségi kertek tervezését a Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájépítész Karán a Kert- és Szabadtértervezési 
Tanszék mesterszakos hallgatóival és vezető tanárainak 
bevonásával végeztük el. A koncepcióterveket a leendő 
kertközösség és az önkormányzat is véleményezte. Elen-
gedhetetlen a működéshez a kertterv pontos, alapos és 
minőségi kivitelezése. A kezdetekkor négy alkalommal 

oktató előadást szervezünk a közösségnek, illetve az ál-
talunk felkért szakkertészektől bármikor tanácsot lehet 
kérni. A varosikertek.hu honlapon is minden informáci-
ót megtalálnak az érdeklődők. Ugyanakkor a Városi Ker-
tek Egyesület ernyőszervezetként segíti a kertek hosszú 
távú fejlődését.

Tizenöt évig magam is panellakó voltam, nem gondol-
tam, hogy működhet egy ilyen rendszer. De látva az 
eddigi munkájukat, ez egy sikertörténet.

Lehet így is nevezni, és ez szerintem még csak a kezdet! 
Közösségeket építünk, és visszaadunk az embereknek 
valamit, amit korábban elveszítettek. Ezek a mintakertek 
a város szövetében javítják az ökoszisztémát, kelleme-
sebb mikroklímát alakítanak ki, hűtik a környezetüket. 
Városépítészeti szempontból és látványként is egyaránt 
szépek, életet visznek az épített környezetbe. Az ágyások 
összehozzák az embereket, a kisnyugdíjast a gyermekes 

családdal, akik évek óta egymás mellett laktak, de nem 
ismerték egymást. Baráti társaságok alakulnak ki, akik 
néha együtt töltik az idejüket a kerten kívül is. És az sem 
mellékes, hogy a maguk által termesztett zöldség vagy 
fűszernövény élelmet és sikerélményt ad számukra. Kö-
zös ügyük van, és ennek kapcsán közös a beszédtéma, a 
cselekvés és a sikerélmény. Ettől válnak közösséggé.

Nehéz ilyet alapítani?

A fővárosban eddig mi öt működő közösségi kertet indítot-
tunk útjára. Kispest, Óbuda és Szentendre játssza a fősze-
repet, mert kifejezetten lakótelepi környezetet kerestünk, 
és a továbbiakban is erre fókuszálunk, ugyanis itt van a 
legnagyobb szükség a művelt kertekre és közösségekre. Az 
önkormányzatok pozitívan fogadták a kezdeményezést, 
azonban hamar kiderült, hogy a kertek megvalósulása 
előtt még sok akadályt le kell győzni. Az önkormányzati 
jogrendszerben ki kellett alakítani a jogi hátteret, az ingat-
langazdálkodást módosítani, képviselőtestületi szavazáso-
kat előkészíteni stb. Szóval rengeteg papírmunka is van. Az 
első kertnyitóra két évet kellett várni, mert nem voltak meg 
hozzá a jogi és gazdasági keretek.

Bárkiből lehet városi kiskertész?
 
Igen, de a közösség kialakításánál fontos a lokalitás, 
hogy mindenki a közelben lakjon, mert így könnyebb 
időt szakítani a kerti munkára. A panelkörnyezetben 
a saját kertet helyettesíti a közösségi kert. A kerteknek 
van egy kertszabályzata, amit mindenkinek el kell fo-
gadnia. Ebben szerepel például az, hogy kábító vagy 
mérgező növényeket nem lehet termeszteni, ez biokert, 
nem használhatnak kemikáliákat, és a közös területek 
művelésében mindenkinek részt kell vennie, és még 
sok egyéb. A kerttagok nem adhatják át másnak a parcel-
lát, ha valaki kilép, akkor az ágyása visszaszáll a közös-
ségre, és ők választanak a várólistából. A tulajdonosok 
számos egyéb programot, összejövetelt is „rászervez-
nek” a munkákon kívül, és akkor mások előtt is nyitva 
áll a kert. Pl.: kertmegbeszélések, ültetési nap, bútorépítő 
napok, kerttakarító napok, ünnepélyes szezonzáró, kerti 
partik, iskolás csoportok fogadása a kertben stb. A nép-
szerűséget mutatja, hogy folyamatos az érdeklődés, hosz-
szú várólisták vannak, mert a 20–30 hely azonnal elfogy.

CSONTÓ SÁNDOR
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Szeretet, kávé és kultúra deríti fel a „békási” hétfőket

Ember- és kutyabarát közösségi ház a Csobánka téren

Rábóczki Zsuzsa, az Óbudai Kulturális Központ igazgatóhelyettese és egyben a Békásmegyeri Közösségi Ház ve-
zetője felnőtt fejjel telepedett le a kerületben, de már semmi pénzért sem költözne máshová. Volt újságíró, tanár és 
minisztériumi megbízott is, de kultúraszervezőként érzi legjobban magát. Otthon van a kerületben és a munkahelyén 
is, ahol – talán épp emiatt – kicsit minden vendég úgy érzi, hogy hazaért.

INTÉZMÉNY Mióta lakik Óbudán?

Az első kerületben nőttem fel, de mióta férjhez mentem – 
ennek már harminckét éve – Csillaghegyen élek. Abban 
a családi házban maradtunk, ahová friss házasként köl-
töztünk. Nagyon-nagyon szeretek itt lakni, sehová sem 
költöznék el innen.

Hogy lett önből békásmegyeri kultúrmisszionárius?

Mondhatnám, hogy az élet hozta így, de inkább a döntése-
im sorozatának köszönhetem. Korábban kétszer is dolgoz-
tam – hosszabb-rövidebb ideig – a Békásmegyeri Közösségi 
Házban, 2006-tól folyamatosan ez a munkahelyem.

Végzettségét tekintve is népművelő?

Igen, népművelés-pedagógiai szakra jártam, mert ami-
kor a felvételi lapon be kellett jelölni, hova jelentkezem, 
ez volt az egyetlen, ahová nem kellett matek. Emellé 
elvégeztem a földrajz és a környezetvédelem szakot is. 
Diploma után sokáig a Magyar Távirati Iroda belpoliti-
kai szerkesztőségében dolgoztam. Amikor megszületett 
a lányom, valami nyugalmasabb dolgot kerestem, el-
mentem inkább Csillaghegyre tanítani.

Akkoriban az MTI-ben már egy gyakornok is lényege-
sen több pénzt kapott, mint egy tanár.

Igaz, de valamit valamiért. Rettenetesen szerettem taníta-
ni, ott is maradtam nyolc évig. Először mint napközis tanár, 
aztán földrajz órákat tartottam, végül igazgatóhelyettes let-
tem. Szép időszak volt. Akkor váltottam, amikor megkeres-
tek a Hunguest által létrehozott gyermeküdültetési cégtől, 
és megkérdezték, hogy szeretnék-e náluk módszertani és 
marketing igazgató lenni. Hogyne szerettem volna!

Mi volt a feladata?

A Hunguest kezelte a korábbi SZOT-üdülőket, a portfolió 
része volt több gyermeküdülő is. Végigjártam a házakat, 
megnéztem, mi az, amit hasznosítani lehet, kitaláltuk az 
üzemeltetést, programokat terveztünk. Ezt is szerettem. 
Sajnos ez a fejezet nem ért szépen véget, asztalborogatás-
sal jöttem el. Utána bekopogtattam Békásmegyeren Kö-

kény Jutkához, akkor ő volt itt a vezető. Megkérdeztem 
tőle: akarod-e, hogy itt dolgozzak, mire ő igennel vála-
szolt. Nem sokkal később megkerestek a miniszterelnök-
ségtől. Akkoriban vonták össze a minisztériumok üdülő-
it és szállodáit egy integrált rendszerbe. Ez ismét nagyon 
szép feladat volt, hiszen zűrzavarból kellett működő egé-
szet szervezni. Az én feladatom az értékesítési rendszer 
kidolgozása volt. Az első Orbán-kormány idején bíztak 
meg a feladattal, Medgyessy alatt jöttem el. Visszatértem 
a közösségi házba Jutkához, majd megkerestek Ürömről, 
hogy nem akarom-e megpályázni az ottani művelődési 
ház vezetését. Egy ideig párhuzamosan csináltam a ket-
tőt: Ürömön igazgató voltam, Békásmegyeren pedig mű-
velődésszervező. Mellesleg visszamentem óraadónak is 
tanítani, mert a gyerekek nagyon hiányoztak.

Otthagyta a nyugis MTI-t, hogy több ideje legyen, 
majd annyi munkát vállalt, hogy csak aludni járt haza. 
Mi ebben a ráció?

Én érzelmi alapon működöm – tudom, hogy ebben a ra-
cionális világban ez csaknem irracionális bátorság. Ha 
valahol nem érzem jól magam, ha valami tönkreteszi az 
életemet, deformálja a lényemet, akkor felállok és ottha-
gyom. Addig viszont mindent beleadok. Nagyon tudok 
dolgozni, ha hagynak.

A jó feladat fontosabb, mint a magas jövedelem?

Tulajdonképpen igen. Amikor otthagytam a miniszter-
elnöki hivatalt, mindenki azt mondta, hogy nem vagyok 
normális. Tény, hogy anyagilag kényelmes volt, más 
szempontok miatt azonban úgy éreztem, hogy váltanom 
kell. Ezzel együtt azt mondom, hogy a rossz élmények is 
jók valamire, én legalábbis rengeteget tanultam belőlük. 
Viszonylag sok helyen dolgoztam, sokféle területen sze-
reztem rutint, tapasztalatot, számtalan helyzetben kellett 
felelősséget vállalnom. Mindez mára leülepedett ben-
nem, azt hiszem, hogy most vagyok igazán a helyemen.

Mióta vezeti a Békásmegyeri Közösségi Házat?

2008-tól, amikor összevonta az önkormányzat a művelő-
dési házak irányítását. Első körben az Óbudai Kulturális 
Központot, a Csillaghegyi és a Békásmegyeri Közösségi fo
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Házat. Utána csatlakozott a Kaszásdűlői Kulturális Köz-
pont és a Civil Ház. Szakmai körökben sokan féltek az 
összevonásoktól, de nekünk nagyon jót tett.

Milyen pozitívumokat tapasztalt?

Az összevonás révén ez az öt intézmény képes együttmű-
ködni, miközben mindegyik megerősíti a saját arculatát. 
Ez azért különösen fontos, mert nincs még egy olyan ke-
rület Budapesten, de szerintem az egész országban sem, 
ahol ennyire aktív lenne a kulturális élet, mint Óbudán. 
Ahhoz, hogy ne egymástól szipkázzuk el a látogatókat, 
mindegyikünknek kellett egy saját profil. Ami természe-
tesen alkalmazkodik a hely adottságaihoz, attól függően, 
hogy milyen a ház, a felszereltség, milyen infrastrukturá-
lis háttere, illetve közönsége van.

Mi Békásmegyer specialitása?

Minden évben Békáson tartjuk a kerület első szabadtéri 
rendezvényét, a Szent György napot a Csobánka téren, 
de Utcaszínház Fesztivált is rendezünk ott. Ami a kiál-
lításokat illeti, itt csak egy pici terem áll a rendelkezé-
sünkre. Abban nem lehet olyan kiállításokat létrehoz-
ni, mint az Esernyősben vagy a San Marco Galériában. 
Hozzánk speciális, a tárgyakra koncentráló tárlatokat 
kell meghívni. Bemutattuk például Makovecz Imre 
grafikáit vagy Józsa Judit keramikus művész alkotásait, 
de jól illett ide az Iparművészeti Múzeum népi éksze-
reinek gyűjteménye, egy teljes cifra szoba berendezése 
Mérából vagy Szipál Márton fotókiállítása is. Április-
ban Kudich Zsolt, a világhírű természetfotós állította 
ki a képeit. Az aulában nagyobb léptékű eseményekre 
nyílik lehetőség. Idén kapcsolódtunk a Talent Tehetség-
kutató Programhoz, amely szervezésében olyan mű-
vészek állítanak ki, akiknek nincs főiskolai végzettsé-
gük, de magas színvonalon alkotnak. Már bemutattuk 
az aulában egy kortárs festő képeit, és nemsokára lesz 
egy grafikai kiállítás is. Innen indult országjáró körút-
jára a Nem létező tárgyak kiállítása is, ahol a halvány 
lila dunszt is tárgyiasult formát öntött. Az egyéb prog-
ramokat illetően is a saját utunkat járjuk. Nagy siker 
például a kétnapos Kockafeszt, ami lényegében egy 
népszerű Lego ünnep, de sokan jönnek el a nemzetközi 
macskakiállításra is.

A koncertjeink is inkább családiasak, mint tömegrendez-
vények. Népszerű volt az a zenés sorozatunk, amit Bódy 
Magdi jazzénekesnő vezetett. Minden alkalomra meg-
hívta egy neves kollégáját, mint például Somló Tamást, 
Karácsony Jánost vagy Dés Lászlót. Többnyire a vendég 
is hozott magával egy barátot. Nagyszerű, beszélgetéssel 
fűszerezett klubkoncertek születtek ezeken az estéken a 
mi kis színháztermünkben.

Hány férőhelyes a terem?

Kettőszázötven. Itt tartjuk a bérletes meseszínházat, il-
letve az idősebbek számára indított nosztalgiabérletet. 
Ez utóbbi hétfő délutánonként zajlik, ami a nyugdíjasok 
számára ideális időpont, és a színészek is ráérnek. Két-
napos bábfesztivált is szerveztünk, melynek során kü-
lönféle bábjátszási technikákat mutattunk be, de fontos a 
fiatalok megszólítása, akiknek és akikkel együtt amatőr 
rockzenei találkozót és drogprevenciós előadásokat is 
szervezünk. Minden évben megrendezzük a Bud Spen-
cer–Terence Hill esteket, ilyenkor hagymásbab, sör és 
virsli a menü. A Spencer–Hill Magic Band nevű együttes 
szolgáltatja a filmzenéket. Ez is unikális program, ami a 
fiatal kollégák agyából pattant ki. Arra törekszünk tehát, 
hogy népszerű és egyedi programokat kínáljunk, de a 
popularitás sohasem mehet a színvonal rovására.
Még a csillaghegyi iskolában tanítottam, amikor kapcso-
lódtunk az Öko-7 versenyhez, aminek azóta is mi vagyunk 
a házigazdái. Nagyon büszke is vagyok rá. Ez egy egész 
héten keresztül tartó játékos, de azért komoly felkészülést 
igénylő környezet- és természetvédelmi vetélkedő, mely-
ben szinte az összes kerületi közoktatási intézmény részt 
vesz.  Az idei Öko-7 témája a klíma és az állatvilág volt.

Milyen korú gyerekek vehetnek részt a versenyen?

Általános és középiskolások, akik korosztályonként je-
lentkezhetnek ötfős csapatokban. Természetesen minden 
korosztály más és más feladatokat kap. Idén az Öko-7 
eseményeihez kapcsolódott egy természetfotós kiállítás 
is, illetve az a filmvetítés és beszélgetés, amire a nem-
zetközi hírű dokumentumfilmes duót, az On the Spot 
alkotóit hívtuk meg. Az a célunk, hogy játékos, érdek-
feszítő feladatokkal, programokkal lopjuk be a gyerekek 
világába a környezettudatos szemléletet. A lényeg, hogy 
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a gyerekek nagyon szeretik, és hihetetlenül felkészültek. 
A résztvevők száma lassan megközelíti az ezret, tehát 
egyértelműen népszerű ez az ökológiai verseny.

Milyen állapotban van maga az épület?

Minden, amit eddig szerettünk volna, megvalósult az 
ésszerűség határain belül. Felcsiszoltattuk az összes 
termet, gyönyörű a parketta. Megcsináltattuk a teljes 
tetőt, hogy ne ázzon be. Lett egy fotócellás ajtónk is. 
Idén jön a teljes festés, a vizes helyiségek és a lépcsők 
felújítása.

A külső szigetelés?

Annak csak teljes nyílászáró cserével lenne értelme. 
Nemrég készült egy energiahatékonysági felmérés a 
házról, gondolom, nem véletlenül. Nyilván itt is lesz va-
lami fejlődés. De tényleg, mi egy szót sem szólhatunk, 
mert amit ésszerűen kitalálunk, arra még mindig meg-
kaptuk a támogatást. Egyébként egyik utcaszínházas 

partnerünk, a Kajárpérci Vízirevű vezetője, Buzás Mi-
hály nemrég ezt írta rólunk és nekünk: „A vár ereje nem 
a kövekben, hanem a várvédők lelkében van.”

Van stabil törzsközönségük?

Az adott programoknak van törzsközönsége. Például 
az Aprók táncának a Kolompos együttessel, illetve a 
Babaszínháznak, amely az egészen piciknek és szüle-
iknek szól. Nemcsak Békásmegyerről, hanem az egész 
kerületből és környező településekről is járnak ezekre 
a szinte mindig telt házas műsorokra. A nosztalgiabér-
let is megszólít egy korosztályt, annak is megvan a 
törzsközönsége. Van egy nagyon jó ingyenes elő adás-
sorozatunk, a Színházi kulisszák mögött, amit a Szín-
háztörténeti Intézet egyik munkatársa, pedagógusa 
vezet. Zseniális, és természetesen itt is van törzskö-
zönség. A tanfolyamok, szakkörök is viszonylag állan-
dó tagságot vonzanak.

Milyen szakkörök működnek a házban?

Színvonalasak a képzőművész köreink, akár felvételire is 
fel lehet készülni a kiváló mesterek irányítása alatt. Sőt, 
a Nemzeti Múzeum restaurátorképzését is ők végzik. So-
kan persze csak hobbiból járnak ide, ők is jól érzik ma-
gukat. Nagyon aktívak a Foltvarrók, akik minden évben 
kiállítást rendeznek a munkáikból. A sakk-körös, néha 
inkább ultizó bácsik is állandó 
vendégeink. Meggyőződésem, 
hogy egy közösségi házban 
legalább olyan fontos, hogy 
teret biztosítsunk a közösségi 
összejöveteleknek, mint a szín-
vonalas programok szervezése. 
Hozzánk be lehet jönni, le lehet ülni anélkül, hogy bármit 
rendelni kéne, be lehet kapcsolódni dolgokba, beszélget-
ni. Van, aki csak letelepszik a lépcső alá az olvasósarokba. 
Szeretnek idejönni és szeretnek itt lenni, mert otthon érzik 
magukat. Ez a legtöbb szerintem, amit mi adhatunk. Mi 
szolgáltatást végzünk, kulturális jellegűt, de végső soron 
mégis szolgáltatást, tehát mi vagyunk az emberekért. Min-
dig azt mondom a kollégáknak, hogy ezt az egész házat 
úgy kell magunkénak éreznünk, ahogy otthon tesszük. 
Ha bejön a vendég, örülünk neki, örömmel fogadjuk. Úgy 
megyünk végig a házon, mint a saját lakásunkban.

Milyen a fizetős és az ingyenes programok aránya?

Bevételt nekünk is kell produkálnunk, de a belépőjegyes 
programokon is igen alacsony árakkal dolgozunk. Egy 
nosztalgiabérlet, ami három előadást tartalmaz, neves 
művészekkel, 2400 forint. Egy bérletes meseszínház 800. 
A legdrágább sztárfellépőkkel szervezett műsorokra is 
legföljebb 3500 forint egy jegy.  Ezek mellett rengeteg az 
ingyenes program, mint a már említett Színházi kulisszák 
mögött vagy az Accordia Irodalmi Társaság előadás-soro-
zata. Az olyan nagy rendezvényeken sem kérünk belépőt, 
mint a Szent György Nap, az Utcaszínház Fesztivál, illetve 
az Óbudai Nyárhoz kapcsolódó műsorok.  A Csobánka té-
ren szinte minden hétvégén van ingyenes program.

Hányan dolgoznak mindezért?

Kilencen vagyunk, egy fantasztikus társaság. Fiatalok, 
okosak, tettre készek és nagyon jó emberek. Nélkülük 
nem működne.

Nemcsak ember-, hanem kutyabarát is a ház.

Megkérdeztük Lőrincz Edinát, az ügyvezető igazgatót, 
engedélyezi-e, ő hozzájárult, majd beregisztráltunk a 
kutyabarát.hu oldalra, összeállítottunk egy házirendet, 
amely – reméljük – a kutya nélkül érkező látogatóknak 

és a kutyásoknak is megnyug-
tató. Ettől kezdve hivatalosan 
is kutyabarát hely vagyunk.

Mit jelent a gyakorlatban, 
hogy kutyabarát intézménnyé 
váltak?

Egyrészt természetesen nálunk is vannak olyan prog-
ramok, mint például a Babaszínház, ahova nem lehet 
bevinni kutyát. Egy kiállításra viszont bármikor beme-
hetnek a jól nevelt négylábúak. Mi alapvetően kutyaba-
rát munkahely vagyunk. Magam is nagy kutyás vagyok, 
én is szoktam nézni, hova vihetem magammal Boriszt. 
Kifejezetten büszke vagyok rá, hogy Óbudán nem mi va-
gyunk az egyetlen kutyabarát intézmény.

A modern ember hétfőn reggelenként különösen rá-
szorul egy kis jóindulatra.

Értem, mire céloz. Egy ilyen rettenetes hétfőn jutott az 
eszünkbe a Jó reggelt program. Ez arról szól, hogy ami-
kor az emberek munkába mennek, reggel fél 8-tól kb. fél 
10-ig, kitelepedünk a Csobánka térre székekkel, aszta-
lokkal, lefőzünk sok-sok kávét, hívunk egy jó zenészt, 
aki akár egy szál gitárral ad egy alaphangulatot, és kávé-
val kínáljuk az arra járókat. Menet közben megihatnak 
egy jó feketét, belehallgathatnak a zenébe. Csupán csak 
azért, hogy jól kezdődjön a hetük.

Ez milyen rendszerességgel fordul elő?

Amint tartósan jó az idő, nagyjából májustól, kéthetente. 
Először azt hitték a munkába sietők, hogy valami kávét 
akarunk eladni, de mindenkit megnyugtattunk, hogy 
erről szó sincs. Kapnak egy kávét, egy mosolyt, két jó 
szót, kellemes zenét. Nem jobb így nekivágni a hétnek?

VIG GYÖRGY

„Mi szolgáltatást végzünk, 
kulturális jellegűt, de végső soron 

mégis szolgáltatást, tehát 
mi vagyunk az emberekért.”
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Családi biciklitúráktól a biciklikölcsönzőig

Ha sikeresek vagyunk, vissza kell forgatnunk a közösségbe

A Berguson kerékpárbolt igazi családi vállalkozás, mely szinte a semmiből épült fel komoly üzletté. Nagy András ve-
zetésével nemcsak arra figyelnek, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsanak a vásárlóknak, de a kerületi kerékpározás 
lehetőségét is igyekeznek elősegíteni az önkormányzat támogatásával működtetett óbudai kerékpárkölcsönzővel.

Mozgás! Milyen kerékpáros élet van Óbudán?

Óbudán szerintem nagy kerékpáros élet van. Én itt nőt-
tem fel a kerületben, ide születtem, és amikor 8–10 éves 
koromban először indultunk el kemping kerékpárunk-
kal a környéket fölfedezve a Római-partra, a Hajógyá-
ri-szigetre, aztán pedig Szentendre fele kacsintgatva, 
mikor volt egy-egy hosszú délutánunk, alig-alig jöttek 
szembe kerékpárosok. Visszagondolva, amikor 1995-ben 
megnyitottuk a kerékpárüzletünket, még ritkaságszám-
ba ment, hogy bicikliznek az emberek. Ha kikerékpároz-
tunk a Római-partra vagy a Dunakanyar irányába, akkor 
meg-megnéztek minket az emberek, mert kerékpáros 
sisak volt rajtunk, meg kerékpáros ruha. Sőt, sokan ide-
genkedtek is – tekerj majom, minek rajtad az a tökhéj –, 
megvoltak a vélemények, nem értették, hogy mit látnak. 
2000 tájékán éreztük azt, hogy előbb-utóbb robbanni fog 
a kerékpározás országos és budapesti szinten is. Az isko-
lába, munkahelyre is egyre többen járnak kerékpárral, és 
a kerületen átmenő forgalom is megnőtt.

Kikkel kerékpározott együtt annak idején?

Szüleimmel és testvéremmel. Kemping kerékpárt hozott 
nekünk a testvéremmel a Jézuska, és azzal kezdtünk el 
bringázni a lakótelepi panelok árkádjai alatt, ahol ki volt 
írva, hogy kerékpározni és labdázni tilos. A szüleim az 
egyik hétvégén letekertek a mi biciklieinkkel Kisorosziig 
és vissza, ami jelentős távolság. Mindenféle előkészület 
nélkül indultak útnak, ezért visszafelé az utolsó egy ki-
lométeren, az Árpád hídtól már tolták a bringát a Tímár 
utcáig, de akkora élmény volt ez számukra, hogy min-
denképpen meg akarták osztani velünk is. Vásároltak 
maguknak is kerékpárt, és innentől együtt indult túrázni 
a család. Először a Római-partra, aztán a Hajógyári-szi-
getre, hiszen elég kicsik voltunk, aztán pedig – ahogy 
nőttünk – a Dunakanyar irányába is megindultunk.

Családi együttlét volt a kerékpározás. A kerékpáros 
üzlet is családi vállalkozás?

Az egész úgy indult, hogy édesapám egy nagy állami 
cégnél dolgozott, és amikor a rendszerváltás során jöttek 
a leépítések, akkor munka nélkül lett. Ez idő tájt kezdtük 
el a biciklizést is családilag. A munkahelyéről gyalog in-

dult haza az utolsó nap, és sétált haza a XI. kerületből a 
Duna-parton, és eszébe jutott, hogy van egy kerékpár-
bolt fönn a Várban, a Hunyadi János utcában – most már 
nincs meg az az üzlet –, amely arról volt híres, hogy csak 
jó minőségű kerékpárokat árultak, akkoriban százezer 
forint alatt nem nagyon volt ott kerékpár. Felsétált a bolt-
hoz, és az üzlet ajtaján észrevett egy kiírást, hogy fiatal, 
harminc év alatti angolul, németül beszélő, szakmai gya-
korlattal rendelkező eladónőt fölveszünk.

Egyből magára ismert…

… hát igen, azon kívül, hogy németül viszonylag jól be-
szélt, semminek nem felelt meg a kiírásból, de beszélge-
tett a tulajdonossal egy kicsit, aki azt mondta egy fél óra 
múlva, hogy tudja mit, holnap jöjjön be nyitásra, meg-
nézzük, mi lesz ebből. Az lett ebből, hogy ottmaradt, 
és rövid időn belül üzletvezető lett abban az üzletben. 
Aztán egy Shimano kerékpáralkatrész-nagykereskedés-
ben dolgozott. Ekkortájt jött édesanyámnak egy ötlete, 
hogy foglalkozzunk használt kerékpárok bizományos 
adás-vételével. Befektetendő pénzünk ugyan nem volt, 
de volt egy kis kapcsolatunk a szakmában édesapám 
révén, én meg világ életemben vállalkozni szerettem 
volna. Apukámat ismerték már 7–8 kerékpárüzletben 
Budapesten, ahol csak új kerékpárok forgalmazásával 
foglalkoztak, és ezekben elhelyeztünk szórólapokat, 
hogy bizományba átveszünk használt kerékpárokat. 
Kölcsönkértünk 300.000 forintot ismerősöktől, két-há-
rom helyről, kibéreltünk egy 22 m2-es üzlethelységet a 
Szél utca 14. alatt – lényegében egy babakocsi-tároló volt 
korábban –, kifestettük, kerékpártárolót építettünk bele, 
30.000 forintért vásároltunk árukészletet, gumiragasz-
tót, egy pár apróságot, és kiírtuk, hogy használt kerék-
párok adás-vétele bizományos formában. Az üzletekből 
valóban jöttek érdeklődők, akik eladni vagy vásárolni 
akartak használt kerékpárokat, és lassan elindult az üz-
let, aztán mindez kiegészült a kerékpáralkatrészekkel.

Mennyi ideig tartott, amíg használt kerékpárokkal 
foglalkoztak?

Mi 1995-ben nyitottunk, és ’98 körül elkezdtünk né-
hány új márkát is forgalmazni. Három év alatt fölhal-
mozódott annyi kis tőke, hogy 7–8 új kerékpárt tudtunk fo
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vásárolni. Egy ideig párhuzamosan ment a használt és 
az új kerékpárok forgalmazása, és ’99 év végén a Szél 
utcai kis üzletből átköltöztünk a Vihar utca 12. alá, egy 
100 nm-es üzlethelyiségbe, ahol most is vagyunk. On-
nan kezdve egy-két éven belül kiszorultak a használt 
biciklik az üzletből, és az újak vették át a területet. En-
nek két oka volt: akkor indult meg a használt kerékpár 
kereskedelem az interneten keresztül, ami kiszorította 
az üzletekből, és akkor robbant lényegében a kerékpá-
rozás Budapesten, divat lett.

Említette, hogy mindig vállalkozó szeretett volna len-
ni. Miben nyilvánult ez meg?

Az egyik első emlékem erről általános iskola negyedik 
osztályából van, amikor kezdtek kis üzleteket nyitni 
a tízemeletes lakótelepi épületek aljában. Gyerekként 
mindig arról ábrándoztam, hogy nekem is lesz egy ilyen 
üzletem, mindegy, hogy mivel foglalkozik. Mindig kér-
dezgettem a tulajokat, hogy mennyibe kerül egy ilyet 
nyitni. Aztán ötödikes voltam, amikor bementem egy 
zöldséges boltba, és megkérdeztem a zöldségest, besegít-
hetek-e iskola után. Fodor Lacinak hívták, rám nézett, és 
azt mondta, gyere le délutánonként – kirakod az epret, 
a cseresznyét, áttörölgeted az almát, segítesz. Majdnem 
minden délután lementem, töltöttem az árut, hatodikos 
koromban már előfordult, hogy negyed órára magamra 
hagyott, amíg kávézott, és én kiszolgálhattam a vendé-

geket. Nagyon élveztem. Akkor döntöttem el, hogy min-
denképpen vállalkozó leszek, saját üzletet szeretnék mi-
nél hamarabb, bármi is legyen a profilja.

Most mekkora az üzlet?

Huszonegy évesek voltunk most március elsején. Ti-
zenhetedik éve vagyunk ebben az épületben, ahol ter-
jeszkedni is tudtunk. A pince hátsó részében kis sufnik 
voltak, amikben a lakók tároltak ezt-azt, s majd minden 
évben sikerült megszerezni 10–20 nm-t, mely terüle-
tekkel bővíteni tudtuk az üzletet. Aztán előbb-utóbb 
megszereztük az egész pincét a ház alatt, ami 120 nm. 
Időközben akkora szerencsénk lett, hogy a három lakás 
közül, mely felettünk van, eladóvá vált az egyik, majd 
a másik is, és meg tudtuk vásárolni őket, ahol irodákat 
alakítottunk ki, illetve az eladóteret bővítettük. A kapu 
túloldalán pedig egy 60 nm-es helyiséget vásároltunk 
meg, ahol kerékpáros ruházati és túrafelszerelés üzletet 
nyitottunk.

Ez komoly, dinamikus fejlődést tükröz.

Igen, mindig vannak terveink – rövid és hosszú távúak is 
–, s azok megvalósítása előrelépést jelent számunkra. Az 
is hozzátartozik az üzleti sikerhez, hogy édesapámmal és 
párommal családi vállalkozásban visszük az üzletet. Kel-
lő időben sikerült indítani, a minőséget mindig fontosnak 
tartottuk, egy bizonyos szint alá nem mentünk, és nagyon 
jó érzés, hogy visszajönnek olyan vásárlók, akik tízegyné-
hány évvel ezelőtt vásároltak nálunk, és mondják, hogy 
azt a közvetlen, segítőkész és szakszerű légkört kevés he-
lyen tapasztalják, amit nálunk. Mi pedig azt valljuk, hogy 
a közvetlen, személyes kapcsolatnak nagyon nagy jelentő-
sége van a kereskedelemben. A kollégák kiválasztásában 
is talán fontosabb ez a hozzáállás, mint a szakértelem, hi-
szen a szakmát meg lehet tanulni. Azért az is fontos, hogy 
megéreztük a változásokat: ahogy jó időben váltottunk a 
használt kerékpárokról az újakra, 2009 tájékán megérez-
tük a webáruházakban rejlő lehetőségeket is, és az elmúlt 
hat év alatt 11 webáruházat nyitottunk és üzemeltetünk a 
kerékpáros szakmán belül. Fejlesztési terveink következő 
lépése az e-kerékpárok népszerűsítése. Idén első lépésként 
15 jó minőségű e-kerékpárt tartunk készleten tesztelés és 
kölcsönzés céljából.

A kerékpárkölcsönző, melyet az önkormányzat támo-
gatásával működtetnek, hogyan indult?

2009-ben párommal támadt egy ötletünk, ami Budapest 
első nonprofit kerékpárkölcsönzőjét célozta. Látva a nyu-
gati példákat a közkerékpározással kapcsolatban, arról 
álmodoztunk, hogy szeretnénk ezt itthon is megvalósí-
tani. Hamar rájöttünk azonban, hogy mi kicsik vagyunk 
ahhoz, hogy budapesti szinten megvalósíthassuk. Így 
gondoltunk a kerületre, amit amúgy is nagyon szere-
tünk, mert itt nőttünk fel mindnyájan. Az elképzelés az 
volt, hogy aki munkába jár, és kerületi lakos, az lehetőleg 
naponta minimális összegért, 200 forintért tudjon kerék-
párt kölcsönözni. Ezzel kerestem meg Bús Balázs pol-
gármester urat, lát-e benne fantáziát. A beszélgetésünk 
végén azt mondta, hogy az önkormányzat szívesen tá-
mogatja a kezdeményezést, ha összefoglalom, mire van 
szükség ehhez. Így indult az óbudai kerékpárkölcsönző, 
ami idén már hetedik szezonját éli, és sikeres nonprofit 
tevékenységünk.

A sikeressége miben mérhető?

Hatvan-hetven kerékpár áll rendelkezésre. A használa-
tuk nagyon időjárásfüggő, egy szép tavaszi vagy nyári 
napon az összes kerékpárt kikölcsönzik. Sőt, hétvégén 
még várakozni is szoktak a visszahozott kerékpárokra. 

Kilenckor nyit a kölcsönző hétvégén, fél tizenegy kör-
nyékén már nincsen szabad kerékpár. Van, aki nálunk 
hagyja a telefonszámát azzal, hogy sétál egy kicsit a 
környéken, és ha visszajön valaki, akkor csörgessünk 
rá, hogy ők is visszajöhessenek a kerékpárokért. Ráadá-
sul nagyon jó minőségű kerékpárokról van szó. A köl-
csönzés tényleg nonprofit vállalkozás, hozott másfél 
millió forintos veszteséget az induláskor, de ma is csak 
nullszaldós. Néha megkérdezik, hogy akkor miért csi-
náljuk. Úgy fogalmaztuk meg ezt magunknak: ha egy 
vállalkozás sikeres, és meg tud élni belőle egy család, 
munkát tud adni több embernek is, akkor az nagyon 
jó dolog. Hogyha a vállalkozás annyira sikeres, hogy 
tud nyereséget felhalmozni, és tud fejlődni, nagyobb 
üzletet nagyobb áruválasztékkal vinni, az már talán az 
átlag feletti dolog, akkor már nagyon elégedettnek kell 
lennünk. De ha folyamatosan tudunk fejlődni, akkor én 
azt gondolom, hogy azon a területen, ahol egy vállalko-
zás sikeres, vissza kell forgatnunk abba, amiből élünk. 
Nekünk ez a kerékpárkölcsönző. Lehetőséget adunk 
azoknak, akiknek nincsen kerékpárjuk, a panellaká-
sokban nem tudják hova tenni, vagy nem tehetik meg, 
hogy jó kerékpárt vásároljanak. Úgy gondoljuk, hogy 
ha a maga területén, aki ezt megteheti, minden cég 
megvalósítaná, akkor sok dolog másképp működhetne.

A. HORVÁTH ANDRÁS
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EGYRE SZEBB TERMÉST HOZ A BÉKÁSMEGYERI PÓLÓOÁZIS

A vízilabda-utánpótlásklubot alapító Ábrahám István csupa jó hírről számolt be 

Mindig is egyfajta misztikum lengte körül a vízilabdázást, amely a hagyományos magyar sikersportágak közé tarto-
zik, de még ennél is fontosabb, hogy az uszodai közeg, ahol a pólósok szocializálódnak, egy életre szóló irányt mutat. 
Hat éve már Óbuda is részese lehet a csodának: a békásmegyeri Vízművek Uszodában is zajlik utánpótlás-nevelés, 
az Oázis SC vízilabda-edzésein közel kétszáz gyerek ismerkedik ezzel a nagyszerű játékkal.

Mozgás! Ábrahám István, a három helyszínen, Békásmegyer 
mellett a Margitszigeten és Bicskén is működő Oázis SC 
egyik alapítója szerint elsősorban a TAO (társasági adó) 
támogatásoknak köszönhető, hogy ennyi fiatal pólózhat 
náluk – persze a megfelelő szakmai háttér nélkül nem 
tudták volna életre hívni az egyesületet.
– Az aktív játékkal párhuzamosan már elkezdtem edzős-
ködni, Dömötör Zoli bácsi hívott a KSI-be, ahol hét évet 
töltöttem el – mondja Ábrahám. – A hét évet szokták 
misztifikálni, valahogy én is ennyi idő után éreztem, 
hogy váltanom kell. Kimentem edzősködni Kuvaitba, 
ahol az iszlám vallás által teljesen más világba kerültem. 
45 fok volt, felhőt nem láttam az égen, viszont kaptam 
az araboktól egy teljes utánpótlást, akikkel dolgozhat-
tam. Nehezítette a helyzetet, hogy arrafelé a melegtől, a 
kedvtől és a vallási ünnepektől függ, hogy a gyerekek 
járnak-e edzésre, ezek miatt elég sokszor nem jöttek... 
Mindezek ellenére sokat tanultam kint, hiszen több csa-
patot kellett összefognom.
A kuvaiti tapasztalatokkal felvértezve, az egykor az Új-
pest első osztályú csapatában is pólózó Ábrahám úgy 
gondolta, eljött az idő, hogy idehaza is komolyan be-
levesse magát valamelyik klub utánpótlásműhelyébe. 
Rövid kitérőt tett a Vasasba, majd az OSC-ben már egy 
komoly utánpótlás-szakosztályt épített fel a kollégáival.
– Innen vándoroltunk el a stábbal, és megalapítottuk az 
Oázist. Nagyjából ugyanazzal az edzőgárdával, hason-
ló mentalitással dolgozunk, mint az OSC-ben. Eleinte 
olyan gyerekeket szedtünk össze, akik máshol nem kel-
lettek, azóta már mi is toborozzuk a fiatalokat, elsősor-
ban iskolákból. Óbudán kilenc utánpótlás csapatunk 
van, amelyek egyre szebb eredményeket érnek el, a Bu-
dapest Bajnokság felsőházába jutnak. Büszkék lehetünk 
a srácokra. Két felnőtt csapatunkba azokat várjuk, akik 
régebben vízilabdáztak, vagy még sosem próbálták ezt 
a játékot, de szeretnék közelebbről megismerni. Női 
csapatunk még nincs, bár lányok is járnak hozzánk – 
egyelőre a fiúkkal együtt készülnek. Hálásak vagyunk 
a III. kerületi önkormányzatnak, amely példamutatóan 
segíti a munkánkat.
A békásmegyeri uszoda medencéje 25 méteres, ami kicsi-
nek számít, de ha minden jól megy, hamarosan nagyobb, 
új helyszínen készülhetnek az óbudai pólós növendékek. 
A Vízművek területén épülhet az új fedett uszoda, ami 
nemcsak az Oázis SC vízilabdázóinak otthona lehet, de 

az edzések mellett a III. kerületi polgárok is használ-
hatnák. Az új uszoda hiánypótló kezdeményezésnek 
számít, hiszen Óbudának strandjai (Pünkösdfürdő, Ró-
mai, Csillaghegyi) bőven vannak, uszodái azonban még 
nincsenek, leszámítva a csillaghegyi kismedencét, ahol a 
Római SE úszóedzéseit tartják. Az Oázis SC pólóedzései-
re elsősorban a békásmegyeri lakótelepről és vonzáskör-
zetéből járnak a gyerekek, akikre nagyon jó hatással van 
a vízilabdás közösség.
– Nagy segítség a gyerekeknek a sport. A szülő pedig 
legalább tudja, hogy hol van délután a gyermeke. Jó len-
ne, ha visszajönne az a világ, amelyben még biztonságo-
san el lehetett engedni a gyereket edzésre.
Ábrahám Istvánra is építő hatással volt az uszodai 
környezet, a III. kerületből pedig szép emlékei vannak.
– Édesanyám egyedül nevelt fel, amiért rendkívül hálás 
vagyok neki. A Frankel Leó utcában nőttem fel, ami ugye 
Óbuda szomszédságában található. A III. kerületbe, 
a Kolosy térre jártam általános iskolába és hittanra, az 
ottani templomban voltam elsőáldozó. Óbuda számomra 
mindig is egy csoda volt. Érdekes, hogy a feleségem, 
négy gyermekem édesanyja is III. kerületi kötődésű, 
többgenerációs evezős család sarja. Az ő nagymamája 
alapította 1936-ban a sportág első magyar női egyletét. 
Sajnos én már csak az elbeszélésekből hallottam, vala-
mint a régi filmekben láttam, hogy micsoda élet volt an-
nak idején a Rómain.
Azt viszont a saját bőrén tapasztalhatta a pólószakem-
ber, hogy milyen volt gyermekként a híres utánpótlás-
műhely, a Császár-Komjádi uszodában működő Közpon-
ti Sportiskola edzéseit látogatni.
– Ez egy nagyon meghatározó időszak volt számomra. 
A legendás edző, Kőnigh Gyuri bácsi keze alatt játszot-
tam. Voltak mondatai, amiket átvettem és én is használ-
tam edzőként, de ügyesen kellett szelektálni, vagy más 
csomagba bújtatni a mondandóját, hiszen ott elég ke-
mény dolgok hangzottak el. Most már más világot élünk, 
ezért nem tudunk mindent ugyanúgy csinálni, ahogy 
akkoriban mi kaptuk. A módszerek sokat változtak, a 
tudást azonban igyekszünk átadni. Örülünk annak, ha 
valakiből jó vízilabdázó lesz, de a tanulás is fontos. Ha 
valaki nem ér el kiugró eredményeket a medencében, de 
megtalálja a számítását a civil életben, azt is sikerként 
könyveljük el.
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FESTŐI BÁSTYÁNK: HÁRMASHATÁR-HEGY

Óbudáról túráztunk

Mivel a decemberi kirándulásunk a Kevélyek között remekül sikerült, adta magát a folytatás. Februárban jöttek-men-
tek a frontok az ország felett, nem ritkán heves esőzésekkel tarkítva, belvízkárral fenyegetve a termőterületek jelen-
tős részét. Szerencsére a hét közepén egy ciklon nyitott olyan időjárási ablakot, ami újra összerántotta a csapatot. 
Kevésbé meteorológusosan: végre kisütött a nap. Ezúttal a Hármashatár-hegy felé vettük az irányt.

Mozgás! Szerdáról lévén szó, rövidebb túrát terveztünk. A talál-
kozót délután egyre az óbudai piachoz beszéltük meg. 
Az időjósoknak igazuk lett. Fülig érő szájjal érkeztek a 
túratársak, akiket az egymástól 20 méterre eső két kiszol-
gáló egység étel- és italkínálata tovább lelkesített. Gyors 
feltankolás, és már a Bécsi út–Vörösvári út keresztező-
désében, a fonódó és az 1-es villamosok végállomásán 
jártunk, ahol újabban a felszíni kötöttpályás tömegköz-
lekedés színe-java képviselteti magát. A sűrű forgalom 
ellenére mosolyogva üdvözölték egymást a ’70-es, ’80-as 
években gyártott Ganz, Tatra, illetve a modernebb han-
noveri és a legújabb baszk szerelvények vezetői.
A nem éppen tájba illő Táborhegy Lakópark melletti csa-
litosban kezdtük meg utunkat. Turistajelzésnek nyoma 
sincs, viszont a terepet jól ismerve kaptattunk felfelé a 
házak melletti rekultivált bányaterületen. A mesterséges 
patakmeder mentén vezető ösvény rövidesen véget ért, 
de a vízfolyást átlépve jól látszott a csapás, amely kisebb 
kitérőkkel egyenletesen vezet a cserjés, bokros, tisztá-
sokkal tagolt hegylábfelszínen felfelé. Lábunk alatt a 
kiscelli agyag korábban nagy mennyiségben bányászott 
rétegei pihentek. Az óbudai Tábor-hegy és Remete-hegy 
közötti Kiscelli-fennsíkon a XIX. századtól termelték ki 
az oligocén korú tardi és kiscelli agyagot, melyet az Új-
laki és Bohn téglagyárakban dolgoztak fel. Előbbi helyén 
ma a Praktikert, utóbbi területén az Eurocenter bevásár-
lóközpontot találjuk. Elsősorban az bányászat által oko-
zott lejtőcsuszamlások miatt a bányákat, gyárakat a XX. 
század második felében leállították. A kitermelés során 
a főváros talán legszebb gipszkristályai is innen kerül-
tek elő. A kiscelli agyagban talált cápafogak, csiga- és 
kagylókőbelek, levéllenyomatok mellett a kiscellit nevű 
borostyán is innen kapta a nevét.
Magasabbra érve a még téliesen gyér növényzet remek 
kilátást engedett. Mögöttünk az épületek egyre kisebb-
nek látszódtak, a város alattunk lassan terepasztallá vált. 
A házak közé visszatérve a kacskaringós Királylaki utat 
követtük felfelé. Az utolsó, legmagasabban fekvő utcá-
ban jártunk, amikor egy üres telek után megláttuk a jel-
zést: Gréti ösvény. Ez az! Irány felfelé! Vadregényes, me-
redek csapáson kapaszkodtunk tovább, melyről jobbra 
letérve a Budai-hegység második leghosszabb (162 m), 
dolomitban kialakult barlangjához értünk. Az üreg szá-
jában nyitott vasrács fogadott, felszerelés híján azonban 
néhány méternél mélyebbre nem merészkedtünk. 

A sziklás hegyoldalban kialakított kilátóteraszról fensé-
ges panoráma nyílik. Nemcsak Óbuda látszik remekül, 
de a távolban a Cserhát, a Mátra és a Bükk tömbjét is 
felfedeztük. A Tábor-hegyi barlangban több pleisztocén 
emlős (vadló, gyapjas orrszarvú, gímszarvas) csontjaira 
bukkantak, de az üreg belsejéből számos cserépedény és 
egyéb csonttöredék is felszínre került.
Visszatérve a jelzett útra, hamarosan elértük a zöld ke-
resztet, melyen jobbra (észak felé) haladtunk tovább. 
Szintemelkedés nélkül vezet az ösvény a hegy oldalában, 
a lomb nélküli erdő fái között kitekintve a Kevély-cso-
port bérceit is megtaláltuk. Rövidesen elágazáshoz ér-
tünk, és a kényelmes séta helyett inkább nyugatnak for-
dulva a zöld jelzésen a meredek kaptatót választottuk. 
A tölgyeseket szigetszerűen ültetett fenyvesek váltották, 
míg ki nem értünk az országos kék jelzésre, ahonnan 
már remekül látható a fák fölé magasodó ORFK-adó-
torony, mely a rendőrség ügyleti és mozgószolgálati 
rendszerének rádió-távközlési főközpontja. Újabban di-
gitális földi televízióadásokat is sugároz. Innen tábla is Fo
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segíti a tájékozódást. Újra északnak vettük az irányt, és 
a betonutat lekeresztezve, néhány percen belül elértük 
a 495 méter magas kopár csúcsot. A mészkővel borított, 
többségében dolomitból felépült, féloldalasan kibillent 
sasbércről pazar kilátás nyílik a Budai-hegység teljes vo-
nulatára, tiszta időben a Pilis, a Visegrádi-hegység és a 
Börzsöny is remekül láthatóak, de a főváros belső kerü-
letei és a Duna ezüst csíkja is a lábunk előtt hever. Las-
san az új kilátó is elkészül. Ott jártunkkor a szerkezeti 
elemek már álltak. A nyolc méter magas építmény alsó 
szintjén büfé, felül teljes körpanoráma várja tavasztól a 
kirándulókat. A Hármashatár-hegy elnevezés egyébként 
a 19. századból származik. 1873-ig a csúcson találkozott 
Buda, Óbuda és Pesthidegkút közös hármas határa. Ez a 
stratégiailag fontos fekvés indokolta azt is, hogy a má-
sodik világháborúban légvédelmi bunkereket építettek 
a tetőszint közelében.
Gyors térképelemzés és némi kalória bevitel után a kék 
jelzésen haladtunk tovább a Vihar-hegy irányába. A csúcs 
oldalában vezető ösvényről továbbra is gyönyörű lát-

vány tárult elénk, amit a fürgén közlekedő felhők fo-
lyamatos árnyjátéka tett még izgalmasabbá. Alattunk a 
reptér, távolabb a Budai-hegység és a Pilis bércei kaptak 
percről-percre változó megvilágítást az egyre alacso-
nyabb szögben sütő Nap surlófényei által. Az erdőbe 
visszaérve meredek, sziklás terepen ereszkedtünk lefelé. 
A fakadó rügyek és a hóvirágok már a tavaszt hirdették, 
gyakran elvonva figyelmünket a viszontagságos útvi-
szonyokról. Pedig ilyenkor nem árt az óvatosság! Mi is 
sokszor a fák törzsébe kapaszkodva, nagy odafigyelés-
sel közlekedtünk, lassan közelítve a Virágos-nyereg bé-
késebb lankái felé. A tisztást elhagyva, a kék keresztet 
követve sétáltunk vissza a városba, és az Erdőalja út, Far-
kastorki lejtő útvonalon rövidesen a könnyed, négy órás 
túránk kiinduló és egyben végpontjára értünk.
Jóleső fáradtságtól elcsigázva, élményekkel tele zsákkal 
tértünk vissza, és ezúttal a kitűnő hangulathoz makulát-
lan időjárás is társult. Alig várjuk a következőt…

Galgóczi Tamás
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SAKK ÉS SZÉPSÉG

Nagy mesterek játékesztétikája

Az elmúlt évtizedekben a sakk sportjellege, a küzdelem került előtérbe. Az élsakkozók számának elképesztő növe-
kedése (Magyarországon 53 nemzetközi nagymester van, Oroszországban 232!), az élmezőny erőteljes fiatalodása 
(a világ hat vezető sakkozója közül öten huszonévesek!), a játékidő csökkenése és nem utolsósorban a versenyek élő 
közvetítése a küzdelmet, a harcot állították a sakkversenyek középpontjába.

Játssz! A sakk-kedvelők jelentős részét a sakkjáték szépsége 
vonzza: a gyönyörű, messzeszámított kombinációk, a vá-
ratlan, meghökkentő lépések, a paradox megoldások vagy 
éppenséggel a stratégiai-logikai vonalvezetés tiszta szi-
gorúsága. Sajnos az erősen csökkentett gondolkodási idő-
ben nincs ideje a mesternek kiszámolni a mély, gyönyörű 
megoldásokat. Ráadásul, aki a szépségre törekszik, el is 
veszítheti a játszmát. Előtérbe került a sakkozás technikai 
jellege, szaporodnak a „killer” típusú sakkozók, akiknek 
csak a győzelem, a beírt pont a fontos, az már nem, milyen 
eszközökkel érik el.
Miben áll a sakkozás szépsége, kissé nagyképűbben a 
sakkozás esztétikája? Nézzük meg ezt néhány példán!

A kombináció

A játszma minden szakaszában lehet kombinálni, vagyis 
váratlan, meghökkentő, anyagi áldozattal is járó különle-
ges lépést tenni, amely egy kényszerítő lépéssorozat vé-
gén nyeréssel (mattal vagy döntő anyagi előnnyel) jár. Egy 
viszonylag egyszerű, de nagyon elegáns példa az egyik 
legszebben játszó magyar nagymestertől, Bilek Istvántól:

Schmid–Bilek 
(Várna, 1962)

Sötét lép.
1. – Bxf4 2.Vxf4 Vxe2, és a vezér az alapsori matt miatt 
nem üthető. Sötét tisztet nyert.

A taktika

A taktikát, a kombinálást lehet gyakorolni, de teljesen 
megtanulni nem. Kell hozzá az intuíció, a „meglátás”. 
Persze vannak visszatérő motívumok: ilyen a „vízszintes 
fenyegetés”. Mivel a sakktábla előtt ülünk, nem oldalt, a 
vízszintes sorokat kevésbé látjuk, mint a függőleges vona-
lakat. Ilyen kombinációba esett bele a világ egyik vezető 
sakkozója, Viktor Korcsnoj a mi Portisch Lajosunk ellen.

Korcsnoj–Portisch 
(Wijk aan Zee, 1968)

Sötét lép.
A csere utáni váratlan gyalogáldozat egyszerre támadja 
a királyt, a bástyát és a huszárt: 1. – Fxd5 2. exd5 g3! 3. 
hxg3 (Máskülönben gxf2 után a bástya vész el) 3. – Vxc4, 
és sötét nyert.

A paradox lépés

Különösen hatásos a paradox lépés, amelyre azért nem 
gondolunk, mert első ránézésre rettenetes hibának látszik, 
és csak akkor derül ki szépsége és mélysége, ha meglátjuk 
a rejtett motívumot. Vezérünket például nem tesszük a 
bástya ütésébe, de a következő partiban mégis ez történt!
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28. Kxg2 Vxc4 29. Bd4 Ve6 30. Bxb7 Ba8 31. Ve2 h3+ és 
világos feladta (0:1). (Garri Kaszparov elemzésének fel-
használásával)

Titánok küzdelme

A titánok küzdelmének legjobb darabjai tele vannak vá-
ratlan, meglepő megoldásokkal, a stratégiai és a taktikai 
elemek különleges összhangja jellemzi őket. A következő 
partiban két csodálatos világbajnok bámulatos játszmáját 
csodálhatjuk meg. Sötéttel a még mindig csak 25 éves, vi-
lágbajnoki címét Botvinnikkel szemben frissen elvesztett 
Mihail Tal, a rigai sakkvarázsló játszik. Ellenfele a 18 éves 
Bobby Fischer, a jövő világbajnoka. A versenyt különben 
Tal nyerte egy pont előnnyel Fischer előtt, a harmadik 
egy szintén jövőbeli világbajnok, Tigran Petroszjan lett.

Fischer–Tal 
(Bled, 1961) 

Szicíliai védelem

1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cxd4 4. Hxd4 e6 5. Hc3 Vc7 (Az 
úgynevezett neo-Paulsen vagy Tajmanov-Paulsen változat.) 
6. g3 Hf6? (Ma már köztudott – éppen e játszma nyomán –, 
hogy az a6 lépést sötétnek mindenképpen be kell iktatnia.) 7. 
Hdb5 Vb8 8. Ff4 He5 (A másik lehetőség, 8. – e5 9. Fg5 a6 
10. Fxf6 axb5 11. Fg5 b4 12. Hd5 vagy 10. – gxf6 11. Ha3 
Fxa3 12. bxa3 Hd4 13. Hd5 is nagyon előnyös világossal, de 
nem veszít olyan gyorsan, mint a huszárlépés. Persze Tal nem 
látta előre a fejleményeket.) 9. Fe2! (Természetesen 9. Vd4? 
még korai 9. – Hf3+ miatt. A futólépés éppen ezt a fenyegetést 
kívánja elhárítani. A közönséges halandók a „természetesebb” 9. 
Fg2-t lépnék, de Fischer jól látja, hogy a futónak a d1-h5 átlón 
is lehet szerepe.) 9. – Fc5 (Akadályozza Vd4-et. 9. – a6-ra 10. 
Vd4 d6 11. 0-0-0! axb5 11. Fxe5 nyer.) 10. Fxe5! (Nem szoktuk 
kényszer nélkül lecserélni a kötést létrehozó futót a lekötött 
huszárra. Fischer azonban hosszú, fonalas változatot számított 
ki. A kötést térelőnyre és a sötét állásba való behatolásra váltja.) 
10. – Vxe5 11. f4 Vb8 12. e5 a6 (12.-Hg8 13. He4, majd Hd6+ 
rémálom sötétnek.) 13. exf6 axb5 14. fxg7 Bg8 15. He4 (A 
huszár centralizálása persze többet ér egy amúgy is gyönge 
gyalognál.) 15. – Fe7 16. Vd4! (Régi tapasztalat, hogy a „halálra 
ítélt” gyalogok a legveszélyesebbek. A g7 fogja megnyerni a 

partit!) 16. – Ba4! (Tal is nagyon ötletesen játszik, megragadja az 
egyetlen ellenjáték-lehetőséget.) 17. Hf6+ Fxf6 18. Vxf6 Vc7! 19. 
0-0-0! (Addig nem lehet elkezdeni a döntő akciót, amíg a király 
középen van. 19. – Fh5-re d5! védett volna. Most viszont Fd3 is 
fenyeget. Kell még egy pár védő lépést tenni, de azután a gyilkos 
gyalog nyer.) 19. – Bxa2 20. Kb1 Ba6 (20. – Va5-re a finom 21. 
b3! elhárít minden veszedelmet.) 21. Fxb5 Bb6 22. Fd3 e5 (Úgy 
látszik, sötét védő terve – a hatodik sor ellenőrzése a bástyával 
– eredményes. A várt 23. Vxe5 Vxe5 24. fxe5 Bxg7 után világos 
gyalogelőnyének érvényesítése nagyon nehéz technikai feladat. 
A zseni azonban közbeszól, vagyis közbekombinál!

23. fxe5!

Vezéráldozat a szabadgyalog megvédése érdekében! 
Voltaképpen nem áldozat, hiszen világos két bástyát 
kap a vezérért, ami több mint elegendő ellenérték. 23. 
– Bxf6 24. exf6 Vc5 (25. – Vb6-ra világos szép nyugodtan 
megvédi a gyalogját 26. Bhf1-gyel, és csak utána üt le h7-re.) 25. 
Fxh7 Vg5 26. Fxg8 Vxf6 27. Bhf1 Vxg7 28. Fxf7+ (Világos 
döntő anyagi előnyt szerzett, a többi már csak technika dolga. Az 
ismétléseket az időzavar magyarázza, a 40. lépésig kell eljutni, 
akkor újabb gondolkodási időt kapnak a versenyzők.) 28. – Kd8 
29. Fe6 Vh6 30. Fxd7 Fxd7 31. Bf7 Vxh2 32. B1xd7+ Ke8 
33. Bde7+ Kd8 34. Bd7+ Kc8 35. Bc7+ Kd8 36. Bfd7+ Ke8 
37. Bd1 b5 38. Bb7 Vh5 39. g4 Vh3 40. g5 vf3 41. Be1+ Kf8 
42. Bxb5 Kg7 43. Bb6 Vg3 44. Bd1 Vc7 45. B1d6 Vc8 46. b3 
Kh7 47. Ba6, és sötét feladta (1:0).

SZABOLCSI JÁNOS

Füstér–Dr. Balogh 
(Debrecen, 1964)

Sötét lép.
Világosnak gyalogelőnye van, de alapsora gyenge, nincs 
királyának kijárata. Sötét nyerő lépése elképesztő: 1. – 
Vb2! Világos minden változatban veszít.

A támadás szépségei

A legnagyobb támadójátékosok (Aljechin, Tal, Fischer, 
Kaszparov, és hadd soroljuk ide a jelenleg a magyarok 
közül a világranglista legelőkelőbb helyén álló 19 éves 
magyar tehetséget, Rapport Richárdot is) szellemes és 
hatékony támadásvezetésükkel vívják ki elismerésün-
ket. A támadást gyakran anyagi áldozat gyorsítja fel. 
A szellemes megoldások felejthetetlenné teszik a követ-
kező játszmát, amelyet az egyik legkülönlegesebb, lege-
redetibb sakkozó, David Bronstein nyert:

Pachman–Bronstein 
(Prága, 1946) 

Királyindiai védelem

1. d4 Hf6 2. c4 d6 3. Hc3 e5 4. Hf3 Hbd7 5. g3 g6 6. Fg2 
Fg7 (Az egyaránt fiatal, 24 éves ellenfelek csatájában a 
később sokszoros cseh, majd német bajnok és neves szakíró a 

bombabiztosnak tartott g3-as változatot választja már igen 
neves, félelmetes támadó hírében álló ellenfelével szemben.) 7. 
0-0 0-0 8. b3 (Ma már itt 8. e4 számít a legjobb lépésnek.) 
8. – Be8 9.e4 exd4 10. Hxd4 Hc5 11. Be1 a5 12. Fb2 a4 13. 
Bc1 (13. b4-re a3! következik, de pontosabb a 13. Bb1 lépés, 
amely megvédi a futót. Ehhez persze előre kellett volna látni 
a későbbi fejleményeket….) 13. – c6 14. Fa1 axb3 15. axb3 
Vb6 (Nyomást gyakorol a b3-gyalogra, és szemügyre veszi az 
f2-pontot is.) 16. h3 Hfd7 17. Bb1 Hf8 18. Kh2 h5! (Indul a 
gyalog utat törni a támadáshoz.) 19. Be2 h4 20. Bd2? (Világos 
eddig is bizonytalanul játszott, ez a lépés azonban már hiba. 20. 
Bc2 lett volna a helyes, de ehhez megint csak előre kellett volna 
látni a most következő fantasztikus lépéssorozatot. Érdemes 
megfigyelni egyébként, hogy sem az a8 bástya, sem a c8 futó 
még nem lépett a partiban, „nem fejlődött”, mégis kiválóan 
állnak, erős hatást fejtenek ki.)

20. – Bxa1!

(Ez a minőségáldozat szétveri a világos állás fő védelmi vonalát, 
az a1-h8 nagyátlót. A vezérnek útja nyílik a világos király felé.) 
21. Bxa1 Fxd4 22. Bxd4 Hxb3 23. Bxd6 (Világos arra számít, 
hogy 23. – Hxa1 24. Hd5! után ő támadhat eredményesen. 
De Bronstein nem a minőséget akarja visszanyerni, hanem a 
világos királyt célozza meg.) 23. – Vxf2! 24. Ba2 (Bronstein 
szerint a viszonylag legjobb lépés 24. Bd3 volt, amire 24. – 
Hxa1 25. Vxa1 Hd7-et tervezte, amely prózaibban, de szintén 
nyer.) 24. – Vxg3+ 25. Kh1 Vxc3 26. Ba3 Fxh3! (Az eddig 
lesben álló futó döntő erővel avatkozik be!) 27. Bxb3 Fxg2+ 
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Hajlik Gábor: Versenybridzs vagy társasági játék

Játssz! Nézzünk egy példát, amelyben bemutatom, hogyan 
lehet egyszerűbben, illetve „tudományosabban” megkö-
zelíteni a problémát:

Licit: Ny É K D

2 x p 4 

p 6 vége

Nyugat a pikk királlyal indul a felvétel ellen. Hogyan 
próbálhatjuk meg teljesíteni a felvételt? A felvétel sorsa 
azon múlik, hogy ki kell-e adnunk egy kárót. Ha igen, 
akkor az ellenfél ütni fog egy pikket is, és megbukjuk a 
felvételt.

Egy kezdő játékos valószínűleg kiaduzik, majd lehív-
ja a káró ászt és királyt. Reménykedik, hogy esni fog a 
dáma. Ha nem lett volna licit, valóban ez a matematikai 
esély káróban. Ebben a leosztásban azonban Nyugat 2 
pikkel indult. Van egy hatos pikkje. Feltehetően a többi 
színben kevés lapja van. Lehet, hogy csak szingli a káró-
ja? Ezt nem tudhatjuk, de néhány játékosban felmerülhet 
ez az ötlet. Ők lehet, hogy impasszt adnak Kelet felté-
telezett káró dámája ellen. Tehát az aduzás után lehív-
ják a káró ászt, majd kis kárót hívnak a király-tízes felé. 
Mindkét esetben a felvevő megbukja a felvételt. Hogyan 
lehetne kitalálni, hogy Nyugat káró dámáját kell elfogni? 
Egy gyakorlott versenyjátékos nem hívna azonnal kárót 

az aduzás után. Előbb végezne egy kis felderítést a többi 
színben. Azt tudja, hogy Nyugatnak pontosan hat pikk-
je van. Ha a többi színben is lehívja ütéseit, lehet, hogy 
pontos képet kap Nyugat teljes elosztásáról. Tehát az in-
dulást meg kell ütni az ásszal. Le kell hívni az adu ászt és 
királyt. A treff ász után lopni kell egy treffet. Ezzel nem 
jutunk plusz ütéshez (a hosszú aduból lopunk), de a treff 
szín elosztásáról információt szerzünk. A pikk dámával 
asztalra megyünk, és újra treffet lopunk. Ebbe Nyugat 
pikket dob. Szerencsénk van: azzal, hogy Nyugatnak 
nem volt több treffje, három színben is tudjuk, hogy 
hány lapja volt, így a negyedik szín, a számunkra fontos 
káró elosztása is kiderül. Nyugatnak volt hat pikkje, két 
kőrje és két treffje. Így biztos, hogy három kárója van. 
Le kell hívni a káró királyt, majd kis kárót kell hívni az 
asztal felé, és az ász-bubi villával elfogjuk Nyugat dá-
máját. A negyedik kárót a tízessel tudjuk ütni, az ötödik 
káróra eldobjuk az asztal pikkjét, és a végén még lopunk 
egy pikket is. Nem adunk ki ütést, ütünk tizenhármat.
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Ha valaki elkezd bridzsezni, felmerül a kérdés, mi-
lyen bridzset érdemes játszani: versenybridzset vagy tár-
sasági játékot?

Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A társa-
sági játék egy kötetlenebb játékforma, baráti körben. En-
nek megfelelően néha több a társasági része, mint a játék. 
A játékosok minden felelősség nélkül játszhatnak, nincs 
meg a kontroll, hogy valójában hogyan teljesítettek, jól 
vagy rosszul játszottak. A versenybridzsben nem lehet 
lazítani. Minden leosztásban a maximumra kell töre-
kedni, egyetlen rossz döntés elronthatja az aznapi játé-
kot. Nem attól függ a siker vagy a kudarc, hogy milyen 
lapjaink voltak, hanem, hogy a többi játékoshoz képest 
hogyan sikerült a lapjainkkal gazdálkodni.

Általában a kártyajáték élvezetesebb, izgalmasabb, 
ha van valamilyen tét. Ez lehet a versenyen elért dicsőség 
(kudarc elkerülése) vagy egy kisebb összeg. Nálunk nem 
divat tétre játszani, legfeljebb házi partikban. Ameriká-
ban azonban vannak olyan klubok, melyekben kifejezet-
ten pénzre játszanak. Előre meghatározzák, hogy melyik 
asztalon mekkora a tét, így mindenki a pénztárcájának 
megfelelő asztalt tud választani.

A két játékformát nem lehet teljesen különválasztani. 
Amikor valaki elkezd bridzsezni, ezt általában családi 
körben teszi. Lehet, hogy évekig játszik, de nem ismeri 
meg a versenybridzs izgalmait.

Dorothy Hayden Truscott (többszörös világbajnok) így 
meséli el bridzskarrierjét: „Kisgyermek voltam, amikor 
megismerkedtem a bridzzsel. A szüleim – ahogy a nagy-

mamám és több ismerősünk is – rendszeresen játszottak. 
Gyakran kibiceltem nekik. A fénypont az volt, amikor 
apám elment, hogy italt keverjen a vendégeknek, és beül-
hettem a helyére, hogy a lapjait sorba rendezzem, esetleg 
licitáljak velük, és nagy ritkán végigjátszhattam a partit. 
7 éves voltam, amikor az egyik vendég sokat késett. Egy 
egész órát játszhattam! Jó játékos voltam? Nem, szörnyen 
rossz, akárcsak a többiek, de ez csak évek múlva tudatosult 
bennem. A főiskolán is játszottam, de nem rendszeresen. 
Később megházasodtam, és született három gyermekem. 
Nem csoda, hogy nem sok időm jutott a bridzsre. Ponto-
sabban a játékra nem, de rendszeresen olvastam bridzs 
cikkeket és könyveket. Alkalmanként néhány hölggyel 
összejártunk bridzsezni. Amikor új helyre költöztünk, he-
tente egyszer bébiszittert fogadtam, és lejártam egy klub-
ba. 1956-ban New Yorkba költöztem. Innentől elindult a 
bridzskarrierem. Ahogy javult a játékom, úgy játszhattam 
egyre jobb játékosokkal. Pár év múlva az amerikai női csa-
pat tagjaként már a világbajnokságon indulhattam.”

Mint látjuk, nem sok kell, hogy egy amatőr játékosból 
versenyjátékos legyen. Minden bridzsezőnek érdemes 
kipróbálnia a versenyszerű játékot, és utána eldöntheti, 
hogy melyik okoz neki több élvezetet. Érdemes a lép-
csőfokokat végigjárni; otthoni játék családi körben vagy 
barátokkal, kisebb klubokban játék (lehet társasági klub 
vagy klubverseny), versenyeken való indulás (amatőr 
versenyek, bajnokság vagy nyílt versenyek). Ahogy egy-
re haladunk előre, remélhetőleg egyre többet próbálunk 
megtudni a játékról, igyekszünk játékunkon javítani.
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Feladvány megfejtése

Az előző számunkban közöltünk egy feladványt. 
Nézzük a teljes kiosztást és a megfejtést:

 
A felvétel 6 kőr, a felvevő pedig Dél.
Nyugat a pikk bubival indul. A felvevő ráteszi a dá-

mát, Kelet a királyt, és a felvevő üt az ásszal. Hogyan tel-
jesíti a felvételt? Melyik impasszt kell megadnia, hogy a 
két lehetséges vesztője (pikk és treff) közül legalább az 
egyiktől megszabaduljon? Szerencsére az aduelosztás 
kedvező, 2-2.

Megfejtés

Bármelyik impasszt megadhatjuk, a siker esélye 50%. 
Tulajdonképpen feldobhatnánk egy pénzdarabot, és 
úgy dönthetnénk el, hogy melyik impasszt adjuk meg. 
Bridzsben, ha van rá lehetőség, kerülni kell a találgatást. 
A káró impasszt kell megadni, de nem normál impasszt, 
hanem lop-impasszt.

Az indulást megütjük az ásszal. Lehívunk két adut. 
Utána a káró ászt hívjuk, majd a dámát. Ha Kelet kicsit 
tesz, eldobjuk a pikket a kezünkből. Később a magas ká-
rókra el tudjuk dobni összes treffünket a kezünkből. Eh-
hez nem kell más, csak hogy a káró szín elosztása az el-

lenfeleknél ne legyen rosszabb 4-2-nél. Ennek esélye kb. 
84%. Ha a káró dámára Kelet a királyt teszi, akkor ellop-
juk, a treff ásszal asztalra megyünk, és vesztő pikkünket 
eldobjuk káróra. Ha kedvező a káró szín elosztása, akkor 
tizenhármat ütünk, ha kedvezőtlen, akkor tizenkettőt. 
Tehát, ha Keletnél van a káró király, akkor mindig telje-
sítjük a felvételt, ha pedig Nyugatnál, akkor a káró szín 
elosztásától függően a teljesítés esélye 84%. Mindenkép-
pen nagyobb esély, mint az 50%-os találgatás!

(Két helyes megfejtés érkezett a feladványra, Janke-
lovics Jánosné és Négyesi György részéről. Gratulálunk 
nekik! A megfejtésért járó díjat eljuttatjuk hozzájuk.)
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Gyimesi László: Parti séta, böjtidőben

(részlet egy soha el nem készülő regényből)

– Hát te mit ólálkodsz erre? – förmedt rá Balogh Ta-
más a faház lépcsőjén szerencsétlenkedő Tónira. – Elté-
vedtél?

– Kitiltottak – suttogta Tóni.
– Innen? Évek óta nem jártál itt!
– Nem innen – magyarázta a valaha-volt szaktárs –, 

a pléhgombából tiltottak ki, de nincs igazuk, úgy éljek!
– Mi a fenét csináltál? Berúgtál, mint a…
– Hát berúgni berúg az ember, abban hiba nincs, te 

tudhatod a legjobban, de amiatt, legalábbis errefelé, még 
ki nem tiltottak kocsmából senkit.

– Verekedtél?
– Rosszabb. 
– Na, mondd már!
– Súlyos testi sértés, azt állítják, emberölési kísérlet. 

Sikeres.
– Megszúrtál valakit? Vagy lelőtted?
– Én? Van énnekem késem? Pláne stukkerem, vagy mi? 
– Hát akkor?
– Meghalt a Csobor Jenő.
– A Csobor? Ideje volt, most én mondom, úgy éljek. 

És ehhez mi közöd?
– A sok alkesz barom azt mondja, én tehetek róla. 

Hogy rajtam röhögte halálra magát. Mert annyi történt 
csak, hogy kölcsön akartam tőle kérni, nem is sokat…

– Kölcsönt? A Csobortól? Tényleg be voltál lőve – mo-
solyodott el Balogh Tamás. – És hogy lett ebből gyilok? 
Felkaptál egy kést a pultról, és hajrá?

– Dehogy kaptam… A Csobor elkezdett röhögni, idá-

ig lehetett volna hallani, nyerített, mint a Korcsog lova... 
De közben éppen ivott is, valahogy mellényelt egy kis-
fröccsnyit, s már üvegesedett is a szeme. A Deszkama-
ri mesterséges légzést adott neki, na, attól aztán végleg 
kikészült. Ketten fejre állítottuk, hogy jöjjön ki belőle, 
csépeltük a hátát istenesen, de mire a mentő kijött, már 
annyi volt neki. Pedig azonnal jöttek, csodálkoztunk is.

A két régi cimbora tartott fél perc gyászszünetet. 
Nagy disznó volt az a Csobor, de mégiscsak emberből 
küzdötte le magát, kijár a fél perc, gondolták.

– Rendőrt is hívtak? – kérdezte Balogh Tamás.
– Rendőrt is, persze, de az volt inkább a baj, hogy a 

tulajt is odamobilozták. Jött is, mint a szél. Rám nézett, 
ahá, te vagy, Lovas Tóni, egy évre ki vagy tiltva, pedig 
még nem is tudott semmit. A sok ingyenélő persze frö-
csögve mesélte neki a dolgot, hogy én direkt halálra rö-
högtettem a Csobort, és hogy még meg is löktem, hogy 
cigányútra menjen a bora…

– Szóval igencsak eláztattak.
– Próbáltam magyarázkodni, főnök, nem így esett, 

de erre még meg is fenyegetett, hogy feljelent a zászlós-
nál, halált okozó súlyos esztelenség miatt. Az alkeszek 
meg kilökdöstek, naná, majd pártomat fogják a főnökkel 
szemben.

– Na, gyere be – esett meg Balogh Tamás szíve a bal-
szerencsés komán. – Meghívni momentán nem tudlak, 
de biztos akad benn egy haver, akinél jók leszünk egy 
muskotályos kisfröccsre.

Nem volt szerencséjük. a szokásos társaság egyetlen 

tagja sem üldögélt sem az ivóban, sem a kerthelyiségben.
– Ciánoztak? – kérdezte Balogh Tamás Tóbit, a csapost.
– Itt voltak még az előbb – értette el a kérdést Tóbi. – 

De a Gutentág azt javasolta, hogy menjenek le a partra, 
így aztán felkerekedtek. Burma, a Rabbi, Tanárúr, Pofa-
pénz, meg még vagy hárman. Nem bántam, hogy men-
nek, csak a helyet foglalták, egy kanyija sem volt egyik-
nek sem. Később jött a Törpe is, le se ült, ment utánuk.

Balogh Tamás tett egy tétova kísérletet a sarokban 
üldögélő építésznél, hátha jó kedvében van, de nem járt 
sikerrel. – Az urakat nem ismerem – nézett át rajtuk –, és 
nem is kívánok ismerkedni… Egyébként is, egy kitiltot-
tat nem illik idehozni, még a Balogh Tamásnak sem.

Mi mást tehettek volna, elindultak ők is a Duna-part 
felé. Balogh Tamás nem értette ugyan, ha nincs egy 
fitying jük sem, miért éppen oda mennek a haverok, hi-
szen a hitelük már évek óta megszűnt, és igazán baráti 
meghívásokra sem számíthattak, az a keret is rég kime-

rült, sajnos. De Burmának sok az esze, a Gutentág is tud-
ja, amit tud, hátha eszükbe jutott valami. Vagy a Sunyá-
nak sikerült találnia a piacon néhány tömött bukszát.

Átvágtak a lakótelepen, a biztonság kedvéért be-
néztek az Aranypatakba, nehogy elkerüljék a díszes 
kompániát, de nem ült odabent egy közeli ismerős 
sem. A rommá lett Sétahajónál, a kis közben lementek 
a partra, s alig tettek ötven métert, észrevették a társa-
ságot. Sunya nem volt velük, így a piaci elmélet bukott. 
Gutentág a Törpét ugratta, a többiek meg – már megszo-
kásból is – vigyorogtak rajtuk, ám nem volt szívből jövő 
a jókedvük.

– Hé, nézzétek, kiket dobtak ki a hullámok! – fogadta 
őket Burma. – Egy józan Balogh Tamást, ha jól látok, meg 
egy frissiben lett orvgyilkos-félét.

– Anyádat – kezdte volna Tóni, de leintették.
– Mind józanok vagyunk – vette az üzenet lényegét 

Gutentág. – És ez nincs rendjén.
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Ezen aztán elgondolkoztak, nem egy percig.
– Ha senkinek sincs pénze, mert gondolom Tamás és 

Tóni zsebe sincs kibélelve, ki kéne találni valami okosat 
– adott hangot a közvélekedésnek a Rabbi.

– A kultúrprogramon túl vagyunk – legyintett Bur-
ma. – Megnéztük a szoborkiállítást a meder szélén.

– Szobor – húzta el a száját Gutentág. – Én inkább kő-
rakás-kiállításnak néztem.

– Minimál art, így mondják – szólalt meg Tanárúr is.
– De azt mi már megnéztük, a Balogh Tamásék meg 

bepótolják! – jegyezte meg Pofapénz. – Most valami ér-
telmeset kéne csinálni.

– Főzzünk valamit! – rikkantott fel a Törpe.
– Sirályt… – legyintett Burma.
Alacsony volt a vízállás, a kavicsos mederben taka-

ros tűzrakó-helyet alakítottak ki az evezősök, még szép 
lapos köveket is raktak le, hogy kényelmesen körbeül-

hessék a tüzet. Hétvégéig úgysem használja senki, gon-
dolták, és máris ott ültek a viszonylag kényelmes alkalmi 
ülőkéken.

– Na, itt éppen főzhetnénk… – dünnyögött a Törpe. 
– Csak tűz kéne, meg bogrács kéne, meg valami, amit be-
letehetünk.

– Arra gondoltam, hogy mindenki elmondhatná a 
kedvenc étele receptjét, s mi meg elképzelnénk, hogy ép-
pen azt főzzük – javasolta Tanárúr.

– Ne haragudj, Tanárúr, de ez olyan értelmiségi szé-
pelgés – mondta Burma, a kiérdemesült filmrendező. – 
Úgy teszünk, mintha csinálnánk valami észveszejtő fon-
tosat, aztán nem csinálunk semmit.

– Marhaság – csatlakozott hozzá Gutentág. – Ha már 
képzelődni kell, inkább képzeljünk el egy demizson 
bort. Meg egy rekesz sört. Azokat sem lehet meginni, 
persze, de olyan jó rájuk gondolni.

Mégis körbeülték a hideg tűzrakó helyet. Uszadékfa, 
hullott gally, szétszórt papírszemét akadt épp elég a ka-
vicsos parton, hamarosan lángolt a tűz, megvilágította a 
komor arcokat.

– Én egy nagy bogrács rotyogó bajai halászlére gon-
dolok, sok finom tésztával – vette fel az elvesztett fonalat 
a Törpe.

– Halászlébe tészta? – fortyant fel Gutentág. – Kicsi 
ember, kicsi ész! Jó sűrű alaplé, lepasszírozott apróhal, 
törpeharcsa, hagyma, miegymás, aztán bele a halszele-
tek, meg a tej, az ikra… Még hogy tészta!

– Igenis, az – erősködött a Törpe. – És semmi pasz-
szírozás, össze kell főzni mindent, a végén jöhet a finom 
házi metélt tészta.

– Kinek mit ad az Úr – dörmögött közbe a Rabbi. – 
Ezen ne vitatkozzatok. 

– Csak nekünk sem ezt, sem azt nem ad – sóhajtott 
Tanárúr. – De adott nekünk képzelőtehetséget, miért ne 
élnénk vele.

– Én egy kanna muskotályost képzelek – ábrándozott 
el Balogh Tamás. – Jólesik az majd a halászlére, ha bajai, 
ha nem.

– Ahogy ismerlek, újítasz te egy kannát a Vakegér 
pincéjéből, ha ma nem, akkor holnap, nem kell képzelőd-
nöd – bökte oldalba Gutentág. – Egyszer persze elcsíp-
nek, aztán rád verik a vendéglősök minden hiányát. Na, 
ezt nem akarom elképzelni.

– A képzelődés veszélyes – szólalt meg Tóni. – Sokan 
azt képzelik, hogy énmiattam dobta fel a talpát a Csobor, 
pedig tök magától tette, és most engem mégis kitiltanak 
a pléhgombából, és feljelentéssel fenyegetnek.

– Valamit csak csinálhattál vele, hogy nem tudta ab-
bahagyni a röhögést – vélte Pofapénz.

– Megcsikizted az asztal alatt – vélte a Törpe.
– Csak kölcsönkértem tőle ötezer forintot, nyugdíjig – 

magyarázta volna Tóni, de Gutentág közbevágott.
– Nyugdíjig? Hiszen nem is vagy nyugdíjas! Ne 

mondj segélyt, az vagy van, vagy nincs, neked nemigen 
jár… A közmunka meg büdös.

– Ötezret? Az a fukar disznó egy kisfröccsre valót se 
hitelez, úgy éljek – bizonykodott Balogh Tamás. – Én az-
tán tudom.

– És nem a röhögésbe halt bele, hanem a fulladásba 
– bizonykodott volna tovább Tóni, de a társaság már dön-
tött, aki Csobortól kölcsönkér, az beszámíthatatlannak 

minősül, s ha nem is gyilkos, a sorsát megérdemli.
– Mégis enni kéne valamit – tért vissza az alapprob-

lémára a Törpe.
– Meg inni – tette hozzá Burma.
– Holnap lesz ingyen ebéd a csillaghegyi krisnások-

nál – jegyezte meg Pofapénz.
– Se hús, se hal… – morogta Gutentág.
– Majd hozzáképzeljük – vidult fel egy pillanatra 

Burma.
– De én máma vagyok éhes – nyűgösködött a Törpe. 

– Mit csináljunk addig az ingyen ebédig?
– Mondjuk énekelhetnénk, tűzünk van, csobog a 

Duna, nemsoká felragyognak a csillagok – javasolta Po-
fapénz. – Hét végén bejön a totó meg a tippmix, soha töb-
bé nem lesz gondunk.

A Törpe próbálta megfogadni a tanácsot. „Mátészal-
ka gyászban van, gyászban van” – kezdte.

– Ne ilyen gyászosat – kérte Tanárúr.
– Mióta eladta a trombitáját, csak ilyen keservesek 

jutnak eszébe – legyintett Gutentág. – Pedig a dobja még 
megvan.

– Mert nem talált rá vevőt – jött meg Tóni hangja.
– Mindjárt kitiltalak a partról – dörrent rá a Törpe. 

– Lenne vevőm, de nem adom fakezűnek, mert az egy 
érző szerszám. Különben is, hogyne tudnék víg dalokat! 
„Kicsi a hordócska, jó bor terem benne…” – kezdte, de 
most a Rabbinak nem tetszett a dolog.

– Ezek nem az Úrnak tetsző nóták – magyarázta. – 
Majd én megtanítalak benneteket a legszebb zsoltárokra.

– Ha nem tennéd, leköteleznél – idézte kedvenc klasz-
szikusát Burma.

– Akkor talán legközelebb – visszakozott a Rabbi.
Ebben maradtak. 
Lassan felkászálódtak, elindultak a Nánási út felé, 

igyekeztek, hogy mielőbb elérjék a Királyok útját.  Bur-
ma, Pofapénz és Tanárúr befordult a lakótelep felé, ma-
gukkal cibálták Balogh Tamást is. Alig hallották már a 
Törpe hangját.

– Itt nem messze lakik egy haverom, annak mindig 
akad disznósajtja…

– Egyébként ma böjt van – a Rabbi hallhatólag nem 
bízott az ötletben.

Ballagtak tovább a Királyok útján, feljött a Hold, ra-
gyogtak a csillagok, s talán éppen Csobor lelke lebegett a 
vizek felett.
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kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító 
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssor-
ra is. Mostani lapszámunkban Dr. Pintér Endrét kértük fel. 

földrajzi hely A Dunántúl, a Balaton és a Bakony vidéke 

víz Sebes-Körös, balaton és a Duna

évszak Teljes egyértelműséggel az ősz, A szép ősz

Étterem Nincs

étel Megeszek mindent. Anyám mondta, amit eléd tesznek, azt edd meg! Mert lehet, hogy holnap már nem teszik eléd

ital A pálinka. Azok közül is messzemenően a szilvapálinka és A Calvados, de azt sajnos ritkán látok

szín A zöld és a halványsárga

növény Minden növény a természet csodája

színész Sinkovics Imre

színésznő Házy Erzsébet. Ő mondta, hogy a „lelki apja” is vagyok

intézmény A Szent Margit Kórház és a Szent Margit Rendelőintézet

író Fekete István 

könyv Bruno Brehm trilógiája a második világháborúról (Így kezdődött, A kétfejű sas lehull, Ez lett a vége)

Sport / sportoló nincs, Valamikor futballoztam az Árpád Gimnázium csapatában

képzőművész / műalkotás Láttam a Munkácsy-trilógiát Debrecenben, megálltam, és folytak a könnyeim

zenész / zenemű Mozart és Haydn. Minden időben és minden mennyiségben

tudós / tudomány humán beállítottságú lévén a műszaki tudomány produktumait elismerem, de kevésbé tudom értékelni

hobbi mechanikus karórák gyűjtése

szólás / közmondás Hodie mihi, cras tibi. Ma nekem, holnap neked

Aquincum

Aranyhegy

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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