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kedves olvasó!

Bevallom, belvárosi gyerekként nem nagyon ismertem 
Óbudát, és sokáig nem is igazán szerettem. A Kádár-kor 
rombolása nyomán felhúzott lakótelepek kevés helyet 
hagytak az egykori hangulatnak, és ahol meg is maradt 
egy-két sziget, azokra is rávetül a betonkolosszusok ár-
nyéka. Néha megfordultam egy-egy megmaradt kiskocs-
mában, vagy hangversenyeken a Zichy-kastélyban és a 
Kiscelli Múzeumban, de inkább csak vendégnek éreztem 
magam errefelé. Ez így volt egészen 1996 tavaszáig, ami-
kor új helyet kerestünk cégünknek, a Graphisoftnak. Nagy 
Béla várostervező ajánlotta figyelmünkbe ezt az eldugott 
drágakövet a Duna-parton, az Óbudai-sziget ősparkjával 
szemben, az egykori Óbudai Gázgyár helyén, amelynek 
persze már csak porladó maradványait találtuk. De én nem 
a romokat néztem, hanem első látásra beleszerettem ebbe 
a csodálatos Duna-partba, amelyhez hasonló természeti 
adottságok sehol nincsenek Budapesten. A romok helyére 
pedig elképzeltem tudásparkunkat, a kis budapesti mini 
Szilícium-völgyet. Így lettem lélekben óbudai.

Az álmot Cságoly Ferenc építész öntötte formába, ő 
értette meg legjobban, mire vágyunk. Igényes, de nem 
hivalkodó épületekre, ahol a fák magasabbak, mint az 
épületek, a gépkocsikat a föld alá rejtjük, mindenütt a 
zöld dominál, hogy a technológiai park ne csak nevében 
legyen park. Célunk nem a klienseink lenyűgözése – aho-
gyan például egy nagy bank teszi, márvány- és gránitpa-
lotájával mutatva erejét, pénzügyi biztonságát –, hanem 
saját dolgozóink megnyerése. Az informatikai iparban 
ugyanis a tehetségekért folytatott verseny még annál is 
ádázabb, mint a vevőkért folytatott küzdelem.

Minden a huszonegyedik századot tükrözze, és aho-
gyan száz éve az Óbudai Gázgyár az akkori kor legmo-

dernebb technológiáját ötvözte az építészet művészetével, 
a mi kis parkunknak az informatika korának szimbólu-
mává kell válnia. Ugyanakkor az egykori Gázgyár épüle-
teiből is meg kell őrizni, amit lehet, sőt az alapozások és a 
mélygarázsok építése során feltárt római-kori kövek közül 
is itt tartjuk azt, amit az Aquincumi Múzeum nélkülözni 
tud, hiszen a jövő csak gazdagodik, ha tiszteli a múltat is.

Az álom valóra vált, 1997 tavaszán Demszky Gábor 
főpolgármester és Tarlós István, még mint óbudai pol-
gármester együtt rakta le a Park alapkövét, majd alig egy 
évvel később együtt avatták fel az első épületeket. Leg-
először természetesen maga a Graphisoft költözött ide, 
de ezt a helyet választotta új budapesti központjának a 
világ akkori legnagyobb szoftvercégének, a Microsoftnak 
magyarországi leányvállalata is. És jöttek utánuk a többi-
ek, sok kis magyar start up, majd a legnagyobb európai 
szoftveróriás, az SAP kutató-fejlesztő központja. A szoft-
veripar hamarosan kiegészült bio- és nanotechnológiával, 
felépült a magyar tulajdonú Thales Nanotechnológia Kft. 
laboratóriuma, a francia Servier Gyógyszergyárnak pedig 
itt kapott helyet az első Párizson kívüli laboratóriuma. Ma 
már több mint 70 magyar és nemzetközi kutató-fejlesztő 
cég működik a parkban, összesen 55 ezer négyzetméte-
ren, beleértve az itt dolgozókat és az erre járókat egyaránt 
kiszolgáló négy kávézót és három étteremet. De van még 
hely további fejlődésre, hiszen a 18 hektáros terület továb-
bi 70 ezer négyzetméternyi épületegyüttest tud befogadni 
anélkül, hogy a zöld felület dominanciája sérülne.

A felújított gázgyári épületekben oktatási centrumot 
alakítottunk ki Aquincum Campus néven, hiszen a tu-
dáspark nem nélkülözheti a felsőoktatást. Ma már itt ta-
lált új és méltó helyet az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, 
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
keretében újonnan létrehozott Aquincumi Technológiai 
Intézet pedig elsősorban amerikai diákokat fogad rész-
képzésre a világ lehíresebb egyetemeiről. A Harvardról, 
Yale-ről, Princetonról és további 50 észak-amerikai egye-
temről érkező diákok együtt tanulnak a magyarokkal, és 
úgy viszik a világba hírünket, hogy Budapest, ezen belül 
is Óbuda egy igazi high-tech paradicsom.

Bojár Gáborfo
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festményein éppúgy, mint Vas István Őszi stancákjában: 
„A meleg ősz, a déli napsütés, / a reggelek jó, hűvös éb-
redése, / minden, mint lassú emlékeztetés, / mint éber 
mákony, úgy hatol a vérbe.”  Áprily Lajos az Őszi rigódal 
című versét így kezdi: „Megeste már a dér a bokros oldalt, / 
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után. / Ragyog az ősz.” Ezt 
a színpompát váltják majd fel a ködök, esők és a szürkeség.

Első kötődésem az évszakhoz gyermekkoromban, a 
régi lévai őszök hangulatában fogant, ahogyan „beszö-
kött” a város fölötti szőlősdombok apró présházai közé, 
és színezni kezdte a közeli temetőkert öreg vadgeszte-
nyefáit. Utána az alföldi, Körös-parti őszi napok szépsé-
ge következett, ahogyan a néma víz tovaúsztatta a föléje 
hajló fűzfák sárguló leveleit. Majd a Balaton-parti ősz va-
rázsa érkezett az életembe: az egyre néptelenebb füredi 
part, a víz és az égbolt összeolvadásának színei, amikor 
távoli harangszó szőtte át a tó fölötti esti párákat. Végül 
pedig, az utolsó stációmon, Óbudán érkezik felém az 
Ősz. Ahogyan az ablakomból látom a Hármashatár-hegy 
fáinak színváltozását, csúcsának összeolvadását előbb a 
fehér, majd a sötétszürke felhőkkel, a fények és árnyak 
őszi játékát, s nézem a közeli Duna méltóságteljesen bal-
lagó, hűvösödő vizét; érzem Óbuda – Krúdy Gyula sorai-
ban megelevenedő – egykori őszi hangulatát.

Kedves évszakom, ifjúkorom óta kötődöm hozzá. Ősz-
szel születtem, majd pár hét múlva anyám egy ősz végi 
napon távozott e világból. Talán több okom van a töpren-
gésre, s átérezni az elmúlás fájdalmát, ahogy egyre több 
évtized rakódik a vállamra. Gyakrabban jár az ember az 
avaron, az emlékek őszi erdejében. Egyre többször támad 
fel a múlt: édes és fájó, kedves és szívszorító emlékek. He-
lyek merülnek fel, ahol boldogok és fiatalok voltunk, és 
helyek, ahol megpróbáltatások, fájó megalázások értek. 
Gesztusok, melyekre jó visszagondolni, hogy megtettük, 
és az elmaradt mozdulatok, ölelések búcsúzáskor, melye-
ket immár pótolhatatlanul elmulasztottunk. Az önfeledt 
odafigyelések, olykor méltatlanokra, és az elengedett, meg 
nem hallott szavak a hozzánk közelállóktól. Volt, akinek a 
kinyújtott kezét még szorosabban kellett volna fognunk, s 
volt, aki felé nyújtanunk sem kellett volna. Úgy váltakoz-
nak ezek az emlékek, mint a mosoly és a könny az arcun-
kon, földi életünk során. Ezek is az Ősz számvetései.

Életem nagy búcsúzásai is zömében őszre estek. Azon-
ban a megbékélés, a belenyugvás az Úr szándékába köny-
nyebb, látva a természet színpompás múlását. Érzem, ho-
gyan fonódik össze a természet és az élet őszének kapcsolata. 
Valahogy úgy „úszik el” minden velünk és körülöttünk, 
ahogyan a vonuló felhők tűnnek távolba a magasban.

Féja Endre: Az Ősz dicsérete

Séta

Ady Endre szavainál nem lelhetünk méltóbbakat az 
Őszről. Ami a múló időben öröknek tűnik: az évszakok 
vonulása. Várjuk a világ tavaszi ébredését, lehet szeretni 
a nyár forróságát, de sokan vagyunk, akik az Ősz érkezé-
sét várják. A lüktető tavasz és az érlelő nyár után ősszel 
lassul az idő járása, az élet ritmusa. Távolabbról érkező 
napsugarak melegítenek, kékebb és tágasabb az ég fölöt-
tünk. A kertekben a gyümölcsfák érett terhüket kínálják: 
a szilvát, körtét, almát és a diót, utolsó gyümölcseit a tá-
vozó nyárnak; a szőlőszemek pedig egyre duzzadtabbak 
és édesebbek. Betakarításuk és a szüreti készülődés üte-
me is lassúbb az előző évszakénál. Végül pedig a szürke 
felhőkből érkező fonáleső tisztítja meg a földet, ahogy a 
tél felé tartanak a napok.

Gondolkodásra, sorsunkkal és a világ dolgaival tör-
ténő számvetésre pedig ez az idő a legalkalmasabb, hi-
szen sehol sem oly közeli és tapintható az elmúlás érzése. 
A lelki „betakarítás” ideje is ez. A létünknél lényegesebb, 
nagyobb összefüggések megértése. Az évszakok lassú 
változásának látványa az egyéni életünk múlásával és az 
általános törvénnyel simul egybe. Vonzza a gondolatokat 
az élet értelmének összegzéséhez, szűkre mért voltának 
elfogadásához, a mulandósághoz.

Az Ősz azonban nem csupán az elmúlás tényét hor-
dozza magában. Néha még hosszabbítanánk kimért ide-
jét a közelítő tél előtt. Hangulata, illata, kék-arany szí-
nei változatosak és varázslatosak. Sokan érezték ezt, s 
ezért szerették ezt az évszakot. Már Horatius is bölcsen 
szemlélte az őszbe forduló napokat, ajándéknak tekint-

vén mindegyiket. Berzsenyi Dániel pedig Kemenesalján, 
öreg diófája alatt ülve várta ilyenkor az ereszkedő alko-
nyatot, hallgatta az őszi bogár, a tücsök cirpelését, mi-
közben asztalán egy mázas agyagkorsó őrizte borának 
hűvösségét. Megfogalmazta: a gyorsan tovatűnő „szár-
nyas idő” sodrában „Minden csak jelenés, minden az ég 
alatt / Mint a kis nefelejcs, enyész.”

Szerette Ady is: „Evoé, Élet, be gyönyörű ősz jött, / 
Talán legszebb ősze a világnak… / csiklandós-szomo-
rús, / Ragyogásos…” Még Párizsban, a Szajna felé bal-
lagva is az Ősz lépteit vélte nesztelenül átsuhanni Szent 
Mihály útján, melyek a várható elmúlás érkezését jelen-
tették. A Szilágyságban és Csucsán is megérintette az 
Ősz, melynek „Ódon és nemes muzsikája… / Tud altató 
szépet mesélni, / De fölvág régi sebeket is.” Ady őszének 
hangulata, színei felejthetetlenek.

Krúdy Gyula az Ősz különös hangjairól írt: „Így ősz 
felé eszembe jut a száraz falomb, amely kísérteties hang-
jával ott csörög, ott zörög mindnyájunknak a sarkában… 
hangja támad az érett mákfejnek; vén betyár módjára, meg-
értően sóhajtozik a kincseitől megfosztott kukoricás.” Őszi 
nyírségi tájai szintén tüneményesek: a rőt avar és a színe-
ződő fák, ahol ezernyi árnyalata van a sárgának, barnának 
és az aranynak. „Külön illata van ősszel mindennek, ami 
Magyarországon tavasszal és nyáron termett, amint a bú-
csúcsók a legédesebb minden csók között.” A vörös posta-
kocsin többször indult őszi utazásra.

Nem kell ennyire a múltba merülnünk, majdnem 
mindenkinél felleljük az ősz képeit, Mednyánszky László Me
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Anima musicae – A muzsika LELKE

Kiiktatni az egyéni célokat, szolgálni a zenét

Az Anima Musicae Kamarazenekar megálmodójával és vezetőjével, G. Horváth László hegedűművésszel az együttes 
megalapításáról, a kamarazenekarok létjogosultságáról, a jövőről, de a zenekar Rolla Jánoshoz és Dukay Barnabás-
hoz fűződő kapcsolatáról, valamint a „zene lelkéről” is beszélgettünk.

HALLGASS! Több mint öt évvel ezelőtt alakult az együttes, az első 
igazi fellépésük pedig az Óbudai Társaskörben volt. 
Hogyan emlékszik vissza?

Egészen pontosan 2010. június 20-án tartottuk meg a be-
mutatkozó koncertünket a Társaskörben. A zenekar feb-
ruárban alakult, majd az útkeresés időszaka következett. 
Elsősorban hasonló motivációjú embereket szerettem 
volna összegyűjteni, olyanokat, 
akik szívesen lennének az együt-
tes tagjai. Az évfolyamtársakból, 
barátokból, akikkel tulajdonkép-
pen együtt nőttünk fel, és közösen 
végeztük a Zeneakadémiát, gyor-
san kialakult egy csapat. Ismertük 
egymás szakmai munkáját, több 
más formációban játszottunk már 
együtt.

Miért döntött úgy, hogy kama-
razenekar lesz számukra a megfe-
lelő formáció?

A megelőző évben Szarvason, egy 
kamarazenei tárborban dolgoztunk 
együtt Rolla Jánossal. Az ő zeneisége és személyisége 
elementáris erővel hatott nemcsak rám, de a muzsikus-
társaimra is. Megvolt tehát az elhatározás, és elkezdtük a 
próbákat a Damjanich utca 28.-ban, a Fasori Evangélikus 
Gyülekezet imatermében. Később megkerestem Har-
sányi Máriát, az Óbudai Társaskör igazgatónőjét, hogy 
bemutatkozhatnánk-e az ottani koncertteremben. A Tár-
saskör minden további nélkül mellénk állt, próbatermet 
biztosított, majd pedig egy koncertet is megszervezett.

A bemutatkozó koncert nem várt sikert hozott.

Mi biztosan nem felejtjük el ezt a hangversenyt, és re-
mélem, hogy a közönség sem. Egy teljesen új és friss 
együttes mutatkozott be aznap. Fél évet készültünk erre 
a megmérettetésre, mert fogalmunk sem volt arról, hogy 
hogyan kell egy ilyen koncertet megvalósítani, de arra tö-
rekedtünk, hogy a minőség maximális legyen. Innentől 
kezdve teljesen egyértelmű lett az óbudai kötődésünk, a 
Társaskör felajánlotta, hogy rendszeresen próbálhatunk 

náluk, a termeket azóta is használhatjuk, évadonként pe-
dig négy-öt koncertet is adunk itt.

Anima Musicae, vagyis a „zene lelke”. Milyen megfon-
tolásból választották ezt a nevet?

Hatodik éves az együttes, és az indulás óta számos nem-
zetközi sikert tudhatunk magunkénak, többek között 

Bécsben, Comóban és Párizsban, de 
kiérdemeltük a Junior Prima díjat 
is. Mára profi együttessé váltunk, 
de mégis megmaradtunk annak a 
baráti társaságnak, amelyből elin-
dultunk, és ez a folyamat megfelelő 
a névválasztásunknak is. Kitűz-
tünk egy időpontot, amikor min-
denkit megkértem, hogy írjon fel 
neveket egy papírra. A végére több 
mint száz variáció született. Még 
aznap délelőtt találkoztam Dukay 
Barnabás zeneszerzővel is – őt több 
zenekari tag még az egyetemi évek-
ből ismeri –, aki arra kért, hogy be-
széljek neki az együttesről. Nagyjá-
ból fél órán keresztül vázoltam fel 

az elképzeléseinket, mire ő leállított, és azt mondta, hogy 
gyakorlatilag nem beszélek másról, mint a zenéről és a 
lélekről, akkor miért ne lehetne az együttes neve a „zene 
lelke”. Este felvetettem ezt a többieknek, és gyorsan el is 
döntöttük.

Emlékszik még, hogyan vázolta fel Dukay Barnabás-
nak az elképzeléseiket?

A legfontosabb számunkra, hogy úgy tudjunk felké-
szülni minden fellépésünkre, hogy azt érezzük, az adott 
koncerten tudunk legalább egy emlékezetes és varázs-
latos pillanatot adni, olyat, ami tényleg ott helyben szü-
letik, egy röpke alkotói pillanatban. Nyilvánvaló, hogy 
sokat készülünk, és több variációt is kipróbálunk, de 
mégis van minden előadáson olyan momentum, amire 
nem lehet előre számítani. Ezek azok a pillanatok, ame-
lyek igazán emlékezetessé tesznek egy koncertet, és ek-
kor mondjuk, hogy érdemes volt eljönni. Ezt nevezzük a 
zene lelkének, vagyis Anima Musicaenek.fo
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A kamarazenekar létrehozásának művészeti megfonto-
lásait már említette. Számításba vett egyéb tényezőket is?

Sosem fordult meg a fejemben, hogy milyen piaci rése-
ket lehetne kihasználni, hogyan lehetne gyorsan előre-
mozdítani a karrierünket, vagy hol lenne esetleg még 
több esélyünk. Az elsődleges szempont az volt, hogy 
mi mit szeretnénk csinálni. Olyan kollégákkal vagyok 
körülvéve, akik társaságban érzik jól magukat, sokkal 
jobban ki tudnak teljesedni a közös munkában, mint a 
napi nyolcórás magányos gyakorlásban, ami után még a 
színpadra is egyedül kell felmenni. Mindenki számára 
fontos, hogy együtt töltsük a próbákat, és a koncerteken 
is meg tudjuk osztani az örömeinket, bánatainkat.

Visszagondolva, nem érzi úgy, hogy nagy merészség 
volt csak a művészeti szempontokat számításba venni?

Az alakulásnál csak arra koncentráltunk, hogy egy jó vo-
nószenekari hangzást alakítsunk ki, és amikor nagyjából 
másfél év múlva aktuálissá vált a probléma, hogy a zene-

kar érdemes arra, hogy együtt maradjon és koncertter-
meket töltsön meg, sorban jöttek a felmerülő kérdések. 
Honnan tudnánk költségvetést előteremteni, koncerte-
ket megvalósítani, felkérésekre szert tenni? Nem volt so-
sem egy kijelölt út, amin haladtunk volna, kicsit az élet 
is befolyásolta, hogy mikor mit kell csinálnunk. Egyszer-
re kell fiatal csapatként innovatívnak lennünk, ugyan-
akkor szem előtt tartani a már bevált tradíciókat, amit 
más együttesek jól felépítettek. Napról napra feladatunk, 
hogy megtaláljuk a módját, hogy hogyan lehetnénk még 
jobbak, ehhez pedig mindig éppen aktuális feladatokat 
helyezünk előtérbe.

Vannak olyan zeneszerzők, korszakok, akiket, amiket 
az együttes inkább preferál?

Mindig az a darab a legfontosabb, amivel éppen foglal-
kozunk. Először a zeneszerzői szándékot kutatjuk, utána 
pedig olyan praktikus dolgok következnek, minthogy 
hogyan lesz a legegységesebb a hangzás. Művészileg te-
hát nem tudnék egy konkrét területet kiragadni, inkább 

egyfajta alázatos szolgálata a zenének, amiről beszélhe-
tünk. Mindenevők vagyunk, Rolla János segítségével 
megszereztük az alaprepertoárt, amit két év alatt építet-
tünk fel. Amikor úgy éreztük, hogy már biztos a tudá-
sunk, csak akkor kezdtünk másfelé is tekinteni.

Ennek megfelelően a kortárs zene, de még a barokk is 
megtalálható a repertoárjukon.

Tornyai Péterrel egy kortárs zenei műhelyt is alapítot-
tunk, ahol csak új darabokkal foglalkozunk. Örömmel 
mondhatom, hogy az elmúlt évek során közel harminc 
alkotás született kizárólag a zenekarunknak dedikálva. 
A fő irány ugyanakkor nem ez, mert a barokk zene kor-
hű bemutatásával ugyanolyan műgonddal foglalkozunk. 
Ezen a területen Dinyés Soma a segítségünk, akivel úgy 
határoztunk, hogy a modern hangszereknél maradva 
próbálunk meg minél barokkosabb játékmódot megvaló-
sítani, felhasználva mindazt a tudást, ami Harnoncourt 
óta a birtokunkban van. Törekszünk arra, hogy egy kon-
certen belül minél több korszakból szólaltassunk meg 

zeneműveket, számos visszajelzésünk van arra vonat-
kozólag, hogy olyan, mintha egy este alatt több zenekar 
szólalna meg. Ez persze öröm számunkra, mert tényleg 
nagyon aprólékosan próbálunk odafigyelni az adott ze-
nei kor ízlésére.

Kik azok a művészek, akikről úgy érzi, ma is a legkö-
zelebb állnak az Anima Musicae Kamarazenekarhoz?

Mindenekelőtt a már említett Rolla János az, aki megad-
ta a kezdő energiát az induláshoz, amióta pedig egyre 
inkább elengedte a Liszt Ferenc Kamarazenekar kezét, 
mondhatom, hogy állandó, napi kapcsolatban vagyunk. 
Sajnos bizonyos értelemben egy határformációról beszél-
hetünk, mert sokszor előfordul, hogy színvonalas szim-
fonikus zenekarból válnak vagy alakulnak ki különbö-
ző kamarafelállások, akik persze magas színvonalon 
tudnak előadni, de a hozzáállásuk mégiscsak más, mint 
egy intenzíven együttlélegző vonószenekari egység ese-
tében. Utóbbival kapcsolatban pedig Rolla János tud a 
legtöbbet átadni. Ki kell emelnem Baráti Kristófot is, aki fo
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fantasztikus hegedűs és nagyvonalú művészbarátunk, 
jelenléte és művészi támogatása nagyon sokat jelent az 
együttesnek. Azt mondhatom, hogy az ő ismertségétől 
lett érezhetően népszerűbb a mi együttesünk is. Emellett 
elképesztő hatékonysággal tud dolgozni, és azt hiszem, 
hogy ebből a zenekar is átvett valamit. Dukay Barnabás, 
akivel majdhogynem szerzőtársi kapcsolat működik 
közöttünk – több művét ugyanis az alkotás folyamatá-
ban kipróbáljuk más-más verzióban, s a hallottak és a 
zenészek véleményei alapján dönt –, olyan életszemlé-
letet adott, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy szolgálni 
tudjuk a zenét. A mai világban, ahol az önmegvalósítás 
kényszere szinte elkerülhetetlen, felhívta a figyelmünket 
arra, hogy a közös játék alakalmával az ember akkor tud-
ja elérni a legjobb eredményt, ha az egyéni céljait kiik-
tatja. Dinyés Soma nélkül pedig a barokk játékunk nem 
alakulhatott volna olyanná, amilyen.

A művészek mellett többek között Gerő Péter közgaz-
dászt is rabul ejtették játékukkal.

Gerő Péter ott volt a bemutatkozó koncertünkön, majd 
az előadás után felajánlotta, hogy töltsünk el néhány 
napot gyanógeregyei birtokán. Óriási lehetőség volt ez 
számunkra. Egy héten keresztül dolgozhattunk együtt 
reggeltől koraestig úgy, hogy Péter és felesége mindent 
biztosított a nyugodt és hatékony próbákhoz. Látta, 

hogy mennyire fontos nekünk a zenekar, ezért egy 
egyesület létrehozásában is segített. Az Óbudai Tár-
saskör igazgatójaként Harsányi Mária, a Nádor terem 
vezetőjeként pedig Göllesz Zoltán a mai napig bizto-
sítják számunkra az állandó próbatermet és a koncert-
lehetőségeket.

Amellett, hogy évek óta sikeresen járnak az önmaguk 
által kijelölt úton, bizonyára vannak kihívások, ame-
lyekkel szembe kell nézni a fennmaradás érdekében.

A megtervezhetőség a legkevésbé sikeres, jelen pilla-
natban a költségvetésünk évről évre duplázódik, pályá-
zunk, a bevételeink jelentős része támogatásokból folyik 
be. Nehéz megítélni, hogy mikor érkezünk el arra a pont-
ra, hogy állásokkal büszkélkedő együttes legyünk, de ez 
a cél, csak még a pontos időpontot nem tudjuk. Annyit 
látok, hogy a fejlődés megvan, és még egyik évben sem 
tapasztaltunk visszaesést, sem anyagilag, sem szakmai-
lag. A feladatunk az, hogy minden erőnkből tartsuk ezt 
a folyamatot.

Hogyan kell elképzelnünk az együttes működését? 
Mennyi időt tudnak a művészek a zenekarra fordítani?

Az elején egyértelmű volt, hogy mindenki zeneakadé-
mista, és csak mellette csinálja a zenekart. Az elmúlt 

két évben ez jellemzően egyre nehezebben műkö-
dik. Tavaly ötven körüli koncertszámot teljesítettünk, 
amely nagy előrelépés volt, hiszen azt megelőzően jó, 
ha húsz hangversenyt adtunk egy évadban. A 22 tagból 
egyszerre 16 zenész van jelen a színpadon, ami lehe-
tővé teszi egy forgó rendszer kialakítását is, áthidalva 
bizonyos problémákat. A változó időbeosztások miatt 
extrém időpontokban is próbálnunk kell, szeptember-
től például a heti fix négy próbánkból a fele hajnali 
időpontban lesz. Nehéz az út, de a csapat összetartása 
és kitartása, az egyes emberek lemondásai láthatatlan 
mentőöveket jelentenek a munkához.

Milyen koncertjeik lesznek a következő időszakban, 
és hol találkozhatunk az Anima Musicaevel?

A MOM Kulturális Központban A hegedű mesterei címen 
várjuk a közönséget négy tematikus koncertre. Szabadi 
Vilmos, Pusker Júlia, Kelemen Barnabás és Baráti Kristóf 
fogadták el a felkérésünket, akiket nemcsak szólistaként, 
de más szerepekben is köszönthetünk majd. Kelemen 
Barnabás koncertmesterként közreműködik Bartók Di-
vertimentójában, illetve Csajkovszkij Vonósszerenádját 
vezeti majd. Szabadi Vilmos egy Pleyel hegedűverseny-
ben játszik velünk, utána pedig egy Haffner-szerenádot 
adunk elő együtt. Baráti Kristóffal Mendelssohn műveit 
interpretáljuk majd közösen, az Olasz szimfóniát pedig 
maga a hegedűművész vezényli. Sokszor játszottunk 
már a Zeneakadémián, de olyan esténk még nem volt, 
mint február 17-én lesz, amikor egyedül az Anima Mu-
sicae Kamarazenekaré a főszerep. Az Óbudai Társaskör-
ben október 8-án koncerteztünk először, amely a Bartók 
köré szervezett két koncertből álló kamaraestünk első 
része. December 8-án pedig Onczay Csabával ünnepel-
jük közösen 70. születésnapát.

A sikereik mentén mi a véleménye a kamarazenekar 
törzsközönségéről? Mit lehet még bevetni a fiatalok 
megszólítása érdekében?

Nyilvánvalóan fontos, hogy minél szélesebb körben 
megforduljon a komolyzene, de ami még fontosabb, 
hogy a népszerűsítési kényszer ne menjen a minőségi 
munka rovására. Alapvetően két nehézséget látok, az 
egyik: azzal, hogy nagy energiákat mozgósítanak a mi-

nél szélesebb tömegek megszólítására, nagyon sokszor 
tulajdonképpen valami olyasmit reklámoznak, ami má-
sik oldalon akár árthat is a komolyzenének. Gondolok 
itt a rengeteg flashmobra, mindenfajta könnyűzenei 
kiszolgálásra, mega projektekre, ahol a szakmai minő-
ség legtöbb esetben háttérbe szorul, és nem az a fontos, 
hogy 15–20 ember akár igazi bensőséges hangulatú, 
meghitt emléket teremtsen, hanem hogy minél több 
ember, minél forgalmasabb helyeken hallgasson vala-
mit, ami nyomokban klasszikus zenét tartalmaz. Nem 
hiszem, hogy Beethoven vonósnégyesét ettől többen 
fogják meghallgatni. A fiatalokkal kapcsolatban nem 
érzem, hogy nagy baj lenne, és külön figyelmet kéne 
szentelni rá. Az én véleményem az, hogy azért mégis 
szükséges egyfajta érettség a komolyzenéhez, hiába 
mondjuk, hogy a közönség egyre inkább elöregszik, 
ez nem igaz – mindig is öreg volt. A rengeteg ifjúsá-
gi koncert, ami sokszor silányabb előadásban tud csak 
megvalósulni az elképesztő mennyiségi oknál fogva, 
szerintem olykor inkább csalódást kelt a fiatalokban, 
mint lelkesedést. A fontos kérdés az, hogy hogyan te-
hetjük a közönséget érzékenyebbé, mi a kulcsa annak, 
hogy értékelni tudják ezt a fajta művészetet. A magam 
környezetében azt tapasztalom, hogy egyetlen von-
zó erő, ha a közönség (legyen akár 5–6 éves is) valami 
olyat tapasztal a színpadon, ami számára rejtélyes és 
felkelti az érdeklődését. A zenével történő megszólítás 
elsősorban reklám szeretne lenni a mai zenekaroknál, 
nem pedig misszió, és ez komoly probléma. Úgy érzem, 
leghelyesebb, ha a koncertjeinket tesszük könnyebben 
elérhetővé a fiatalok számára. A mi koncertjeinkre a 16 
éven aluliaknak ingyenes a belépés, ez fontos lehet a 
zenei pályára készülőknek, de fontos a nagycsaládosok-
nak is: én is emlékszem még a konzis éveimre, amikor 
nem volt arra pénzem, hogy meghallgassam azt, akit 
szerettem volna. A népszerűsítés körében igazán csak 
a személyes meggyőződés tud segíteni; az biztos, hogy 
a mostani fogyasztói rendszerben, a számok korában 
nagyon nehéz felhívni a figyelmet az olyan időtálló ér-
tékekre, mint a klasszikus zene. De hát ez a hivatásunk 
egyik lényege, és ezért is nagyon fontos számunkra, 
hogy minden koncertünkön megszólaljon az Anima 
Musicae, vagyis a „zene lelke”.

UR MÁTÉ
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KOSSUTH-DÍJAS NÉPDALÉNEKES, AKIHEZ NAGY LÁSZLÓ IS VERSET ÍRT

Beszélgetés Budai Ilonával, az Óbudai Népzenei Iskola tanárával

Számos egyéb kitüntetése mellett idén ő is a Kossuth-díjasok sorába lépett. A csodálatos énekes, avatott népzene-
gyűjtő, elhivatott tanár énekéért Kodály Zoltánné és Nagy László is rajongott. A rádióhallgatók több, mint két évti-
zeden át élvezhették népzenei műsorait, ma is tart népzenei táborokat, Óbudán harmincegy éve tanítja a gyerekeket.

LOCI COLOR Gyömörén, egy nagyon pici Győr-Sopron megyei fa-
luban járta ki az általános iskolát, Ménfőcsanakon 
kezdett komolyan énekelni gimnazista korában. Már 
akkor is álmodott arról, hogy a népzene lesz az élete?

Ilyesmin én sosem gondolkoztam, eszembe sem jutott, 
hogy mit is érhetek el, csak azt éreztem, hogy az embe-
reknek tetszik, és örömet okozok az énekemmel. Tizenöt 
évesen nem gondolkoztam a távlatokon. Örömmel éne-
keltem a népdalokat, tanulni is nagyon szerettem őket.

Akkoriban jóformán még el sem indult a táncházmoz-
galom, a népzene, népművészet itthoni reneszánsza is 
később kezdődött. Kitől lehetett autentikus népdalo-
kat tanulni, hallani?

Gyakorlatilag senkitől. Volt egy nagyszerű magyar-orosz 
szakos tanárnőm, Asbóth Márta – hál’Istennek még él –, 
aki akkor került ki az egyetemről. Egyszer tartott egy 
rendhagyó Csokonai-órát, amin elénekeltem A tihanyi 
echóhoz című megzenésített verset. Nagy sikere volt, 
még a tanfelügyelőknek is tetszett. Akkor kérdezte meg 
tőlem Márta néni, hogy ismerek-e népdalokat is, mire 
elkezdtem énekelni, amit az általános iskolában tanul-
tunk. Azt mondta erre, hogy ez mind nagyon szép, majd 
elénekelt nekem valamit, amitől szemem-szám elállt. Ez 
volt talán a Szivárvány havasán című Kodály által gyűj-
tött gyönyörűséges, szép gregorián gyökerekre utaló 
népdalunk, és gyakorlatilag itt dőlt el a sorsom. Itt lettem 
szerelmes ezekbe a dalokba, csodálatos szövegekbe, dal-
lamokba, díszítésekbe. Márta néni eldöntötte a sorsomat, 
bár én ezt akkor még nem tudtam.

A gimnázium után meredeken szárnyalt fölfelé nép-
dal énekesi karrierje, jött a Ki mit tud?, utána a Nyílik a 
rózsa, aztán az 1970-es Röpülj Páva. Ez utóbbi fantasz-
tikus siker volt, hiszen nagyon erős mezőnyben nyert 
első díjat, ráadásul Kodály Zoltánnétól különdíjat is 
kapott. Akkorra már ismerte az autentikus népdalo-
kat, éneklési módokat. Hogyan közelítette meg ezt a 
világot?

Márta nénivel csak kottából tanultunk. Neki nem is vol-
tak ilyen jellegű anyagai. Az érettségi után az óvónőkép-
zőben Törzsök Béla bácsi mutatott nekem először dalokat 

és az énekeket a Pátria hanglemez sorozatból, akkor hal-
lottam először autentikusan felcsendülő népdalokat. Te-
hát ő volt az, aki az eredeti anyagot megmutatta nekem, 
és felhívta rá a figyelmemet, hogy azon az úton kellene 
haladnom, amin a régi énekeseink. Béla bácsi mindig 
hangsúlyozta: nem másolunk, szűrd át magadon, amit 
hallasz, és próbáld meg kialakítani azt az énekstílust, 
amiben jól érzed magad. Gyakorlatilag húszéves korom-
tól kezdve foglalkoztam eredeti anyagokkal, huszonegy 
évesen el is jutottam Erdélybe.

Akkor már elkezdődött a saját gyűjtés is?

Így van. Akkoriban még nagyon keveset tudtam Erdély-
ről, a határon túli magyarokról, mert ez nálunk tabu 
téma volt. Márta néni mint irodalomtanár adta először 
kezembe Koós Károly Varju nemzetség című regényét, 
ami óriási élmény volt. Folyton mentem hozzá, hogy még 
szeretnék olvasni, akkor jött Tamási Áron és a többi erdé-
lyi író. Szép lassan befolytak a tudatalattimba, az életem-
be, úgy éreztem, el kell mennem felfedezni Erdélyt, ami 
ennyi csodát és titkot őriz.

Mikor és kivel ment először?

Egy aranyos társasággal jártam először Erdélyben 1971-
ben. Baross Gábor kórusában énekeltek az ELTE-n, egy 
szereplés alkalmával ismerkedtem meg velük, és nagyon 
jó barátságot kötöttünk. Tehát egy 8–10 fős baráti csapat-
tal jutottam el először Mezőségre, Székre, ami gyakorla-
tilag a táncházmozgalom fészke volt. Onnét indult el ez 
az egész, úgyhogy nagyon jó helyen kezdtem.

Bekopogtattak családokhoz, házakhoz?

Egyetlenegy ismerősünk volt, aztán sorba adtak bennün-
ket. Olyan szerencsém volt, hogy egy csodálatos, gyer-
mektelen házaspárhoz kerültem, Sóspál Mártonékhoz. 
Zsuzsi néni nagyon szépen énekelt, ráadásul szinte szü-
lő-gyermeki barátsággá mélyült a kapcsolatunk. Amikor 
Széken jártam, nem is mentem máshová, csak hozzájuk.

Magnóval dolgoztak?

Először az ember csak jegyezgette, kottázta a dalokat. fo
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Később éreztem, hogy fontos lenne a hangfelvétel is, az 
egy dolog, hogy a szolmizációs hangok megvannak; de 
jobb, ha tudom kötni a hangot az archoz, az emberhez, 
a történethez, ezért később már magnóval dolgoztam. 
Akkoriban Erdélyben a románok gyanakodva fogadták 
a magyar látogatókat, sőt volt egy időszak, amikor tilos is 
volt magánszemélynek magyarokat fogadni. Az 1980-as 
évek elejétől kezdve már nagyon veszélyes volt, de a ’70-

es években még érdekes módon békén hagytak. Később 
viszont ajtó-ablak becsukva, vastag pokróc feltéve az ab-
lakra, nehogy kihallatszódjon, és csendben próbáltunk 
énekelni.

Első önálló népdalestjét Nagy László nyitotta meg 
egy önnek ajánlott verssel. Milyen kapcsolatban volt 
a költővel?

Kiss Ferenc irodalomtörténész hallott valahol énekelni, 
megkeresett, és elmondta, hogy író-olvasó találkozó-
kat szervez könyvtárakba, művelődési házakba. Az is 
szép – mondta, amikor az írók, költők elmondják a saját 
verseiket, felolvassák műveiket, de jó lenne, ha valaki a 
versek között énekelne, netán olyasmit, amit ezek a köl-
tők-írók is szeretnek, tehát nép-
dalokat. Azt válaszoltam, hogy 
megtisztelő a feladat, nagyon 
szívesen vállalom. Ferenc ren-
geteg programot szervezett a 
’80-as évek elejétől, főleg vidéki 
nagyvárosokba, Veszprémtől, 
Pécstől, Győrön át Kaposvárig, 
Nyíregyházáig. Így találkoztam Nagy Lászlóval, Csoóri 
Sándorral, Páskándi Gézával, Ratkó Józseffel, nekik éne-
keltem. Veszprémből jöttünk haza egy író-olvasó találko-
zóról Nagy Lászlóval, amikor az első önálló estemre ké-
szültem az Egyetemi Színpadon. László itt lakott Óbudán, 
az Árpád fejedelem útján, és mielőtt kiszállt volna a kocsi-
ból, félve megszólítottam. László, lenne egy nagy kérésem 
– kezdtem bele, ő hátrafordult: – Na, mondjad. Vettem egy 
nagy levegőt, és belevágtam: nemsokára lesz egy önálló 
estem az Egyetemi Színpadon, nagyon szeretném, ha ön 
nyitná meg. Kiszállt a fájós lábával és a botjával, visszaha-
jolt a kocsiba és azt mondta: meglesz, kislány. Én csak egy 
bevezetőt reméltem, de ő egy gyönyörű verset mondott el. 
Az a címe, hogy Szólítlak hattyú – Énekes Budai Ilonának.

Nem tudom, melyik a nagyobb boldogság, egy Kos-
suth-díj vagy Nagy László verse, amit önnek címzett, 
magához írt.

Nem is lehet összehasonlítani a kettőt, ám ha soha éle-
temben nem kaptam volna semmi más elismerést, „csak” 
ezt a verset Nagy Lászlótól, akkor is boldog ember len-
nék, és boldogan halnék meg.

Az éneklés, népdalgyűjtés mellett a tanítás is élete 
meghatározó része, ráadásul ebben is az úttörők közé 
tartozik, hiszen másfél évtizeden át a rádióban volt 
egy énekóra sorozata. Ez kinek az ötlete volt?

A ’70-es évek elejétől kezdve minden nyaramat azzal töl-
töttem, hogy négy-öt népzenei táborban tanítottam éne-

ket. Többek között Hajdúszoboszlón is, ahol a népzenei 
tábor szervezését a debreceni Délibáb Együttes vállalta 
Joób Árpád vezetésével – Isten nyugosztalja, nemrég te-
mettük el –, és ennek a zenekarnak tagja volt Dévai János 
is. Amikor megszűnt a zenekar, Dévai János felkerült a 
Magyar Rádióhoz népzenei szerkesztőnek. Felhívott, és 

azt mondta: Ilona, lenne egy 
feladat – népdalt kellene taní-
tani a rádióban. Máder László 
volt a rovatvezető, összeül-
tünk, és kitaláltuk az Énekel-
jünk együtt című műsort, amit 
a Vikár Béla Népdalkör segít-
ségével készítettem. Ott ültek 

előttem, nekik beszéltem arról, mire kell figyelni, hogyan 
kell énekelni, és meg is tanultunk egy dalt 15 perc alatt.

Milyen visszajelzések jöttek? A hallgatók ültek a rádió 
előtt, és visszaénekelték?

Rengeteg levelet kaptam, nemcsak Magyarországról, ha-
nem a határon túlról is. Odaültek a rádió mellé kis mag-
nóval, és fölvették, amit tanítottam. Kaptam egy levelet 
Nyíregyháza mellől, egy tanító nénitől, aki egy verseny-
re abból az anyagból állított össze a gyerekeknek egy 
népdalcsokrot, és első helyezést értek el.

Ez tulajdonképpen kísérlet volt, ami bevált?

Így van. Kezdetben mi is úgy gondoltuk, ha egy-két évig 
kitart a műsor, akkor már célt értünk. De annyi volt a 
pozitív visszajelzés és a betelefonálás, hogy heti rendsze-
rességgel 12 évig műsoron maradt.

Ezt követte egy másik hosszú életű műsora.

Igen, amikor úgy éreztük már, hogy egy kicsit fárad az 
Énekeljünk együtt műsor, újítani kellene, akkor Kondor 
Katalin, aki akkor a Kossuth adó vezető szerkesztője volt, 
azt mondta, hogy Budai Ilona nélkül nem tudja elképzelni 
a Kossuthot. Üljön le a népzenei rovat, és beszéljük meg, 
mi lehet a folytatás. Akkor találtam ki a Fúvom az éne-
kem című műsort. Az volt az alapötlet, hogy mesélek az 
élményeimről, amiket több, mint 30 éves gyűjtőútjaim so-
rán megéltem, és azokhoz kapcsolódóan egy-egy dalt is 

„Kondor Katalin, aki akkor 
a Kossuth adó vezető szerkesztője 

volt, azt mondta, hogy Budai Ilona 
nélkül nem tudja elképzelni 

a Kossuthot.”

Nagy László: Szólítlak, hattyú – Énekes Budai Ilonának

Ördög koholta, ő nyüstölte
fölénk ezt az éjt, hol az ármány
bullái fekete zsinóron
függnek, megannyi mérges lepény,
majálisra ólom-okádmány,
hogy gőzüktől elsorvad a fény
és lepusztul szánkról az ózon.
Ólom-ingák, ha mozdulsz, ütnek,
nem moccansz meg, úgyis pofoznak,
ítélete ádáz betüknek
lélekben, hasban új csikarás,
s kell álmodni tovább a rosszat.

Fekete zsinór-erdőn át is
látok azonos kínt: szivárvány
havasán az ostor virágzik,
s virágom hervad a hahota
hóhérpados nyújtó-csigáján.
Gúny bitangol akár a járvány,
beront a tűzhelyhez akárhol,
rendelkezik mint nyegle ficsúr,
utálattal mindent kirámol,
szabad keze bóvlit virágzik,
országutat ír nyála, kitúr,
kitaszít a házból, hazából.

Herceg, szabad-e énekelni,
égre kelni mint a pilóta,
vagy csak porszemen térdepelni,
úrhatalmad ahogy kirótta?
S mert rossz álmom nem szakad meg itt:
új gótika épül sebekből,

sóhaj aranyozza íveit,
harangsora: bók és bók és bársony,
s néma, nem szólít, nem serkent föl,
aki itt sujtva sohase kel föl.
Rémálmom temploma, s én alul
izzok, szavamat nem halkítom,
de sikoltom halhatatlanul:
Úristen, én nem vagyok itthon?

Szállj ide, hattyú, elfáradtam,
elfogyok, rongálnak rossz pörök,
félek, nyílik a föld alattam,
s hattyúm, ha éretted feltörök,
félek, hogy már csak fű-alakban.
Égek, csőrödben jó vizet hozz
onnan, hol a vadhattyak isznak,
kétségeimből is föloldozz,
gondozz, ahol fém ért a csonthoz,
tűzz elém zöld ágat, hogy bízzak.
Hol még a tavasz, ha fekete
havak pillognak földön, égen,
s bandába tömődnek? – de ha te
megsegítesz, biztos elérem.

Szólítlak, hattyúi hó-eke,
sátánpalástot széthasító,
te vagy a jó sugarasító,
jó hitem nyerge, rosszat irtó,
hogy jobb-magamhoz is jussak el –
emelj föl engem, hadd siessek,
vágj utat árva földieknek
szárnyaddal s torkod élivel!
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megszólaltattam.  Ez is csak egy próba volt, ami 11 évig 
ment. Annyi szép élmény gyűlt össze bennem, hogy úgy 
éreztem, ezekkel példát is tudnék mutatni emberségből, 
hitből, szeretetből, tisztességből. A gyűjtés közben meg-
ismert emberek megosztották velem szívük féltve őrzött 
titkait is, közel engedtek magukhoz. Amikor ez a műsor is 
megszűnt, harmincezer aláírás gyűlt össze a folytatásért.

Miért szűnt meg?

Megváltozott az adó műsorstruktúrája, politikai lett, 
ahol nincs szükség ilyen jellegű műsorra.

Azt hiszem, hogy ezzel sokan vitatkoznánk. De a taní-
tás megmaradt.

Igen, megmaradt, a táborok is megmaradtak. Ugyan 
most már nem négy-öt táborba megyek, csak kettőt tar-
tottam meg, és maradt a népzenei iskola is, ami már 31. 
éve működik Óbudán.

Csodálatos dolog, amit ebben az iskolában fölépí-
tettek, de mielőtt rátérnénk, eszembe jutott, hogy ön 
nemcsak dalokat gyűjtött, hanem népmeséket is.

Amikor az ember elmegy gyűjteni, akkor összeszalad-
nak a rokonok, szomszédok, mindenki szeretne mon-
dani vagy énekelni valamit. Amikor elfogy az ének, 
vagy pihenésképpen, valaki elkezdi azt, hogy „Egyszer 
volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, Erdély-
országban, és mi történt, hogy történt…” Eleinte én is 
kacagtam rajta, vagy elgondolkoztam, de ilyenkor ki-
kapcsoltam a magnót. Ezek a mesék elszálltak. Egyszer 
csak rájöttem, hogy tündéri dolgok, nem szabad, hogy 

elvesszenek. Attól kezdve hagytam a magnót szaladni. 
Ezekből a mesékből állítottunk össze az Allprint Kiadó-
val 12 éve egy gyerekkönyvet Székely mese-beszéd cím-
mel. Járt hozzá egy CD is, ami akkor újszerű dolog volt.

Megfigyeltem az előbb, amikor beidézte az erdélyi me-
sélőket, azonnal átváltott arra a csodálatos, zenei, ar-
chaikus tájszólásra.

Ha az ember sokat jár arrafelé, jó füle van, és élvezi hall-
gatni azt a gyönyörű tájszólást, amit ők még beszélnek, 
akkor egy idő után belemászik a fülébe. Most voltam 
otthon édesanyámnál Győr-Sopron megyében, kimon-
dottan arra figyeltem, ő hogyan beszél, és rájöttem, hogy 
az édesanyám is nagyon szép tájszólást használ, csak ne-
kem már természetes, ha őt hallgatom. Fel sem tűnik, mi-
lyen gyönyörűen kerekíti, ejti, ritmizálja a szavakat meg 
a hangokat. Ha egy kicsit ráhangolódom, én is tudom ezt 
a szép szigetközi nyelvjárást.

Amikor belevágtak, hogy fölépítsék az Óbudai Népze-
nei Iskolát, ami, ha jól tudom, Európában is egyedülál-
ló, hogyan kezdte el a munkát a gyerekekkel?

Az az igazság, hogy amikor elkezdtem tanítani, akkor 
együtt tanultam a gyerekeimmel. Azt mindenképpen 
tudtam, illetve mindannyian tudtuk, akikkel együtt in-
dultunk, hogy a tanítási-oktatási metodikánk alapja az 
eredeti anyag. Tehát azt hallgassanak, eredeti anyagról 
tanuljanak a gyerekeink, ahogy én Törzsök Béla bácsitól 
Sopronban tanultam. Szépen áteresztik magukon, amit 
hallottak, tehát nem másolva szólaltatják meg a saját 
hangjukon. Abban a kezdetektől biztos voltam, hogy én 
ezt így szeretném csinálni.

Ekkorra már rengeteg saját maga által gyűjtött anyag 
állt a rendelkezésére.

Rengeteg gyűjtött anyagom is volt, saját is, meg Kallós 
Zoltántól és a MTA-tól is. Ma körülbelül 200–250 ezer 
összegyűjtött népdalunk van, a világon nincs még egy 
nép, amelyiknek ennyi lenne. A németeknek van hate-
zer, és az is úgy, hogy a fele a magyarországi sváboktól 
gyűjtött anyag, mert az ő archívumuk tönkrement a II. 
világháborúban. Ezt csak összehasonlításképp mondom, 
tehát nincs szégyenkeznivalónk. Bőségesen volt mit a 
gyerekek kezébe adni. Azt viszont nem tudtam, hogy 
itt nemcsak tanár vagyok, hanem bizonyos értelemben 
pszichológus is. A gyerekek lelkével, mindennapi kis 
gondjaival is foglalkoznom kell ahhoz, hogy tudjam 
a másik oldalukat erősíteni. Tehát az órák nagy része 
eleinte azzal ment el, hogy megismertem a családjukat, 
életüket, problémáikat, és ezekre próbáltam valamifé-
le gyógyírt vagy tanácsot adni. Csak miután ezen túl 
voltunk, tudtunk igazán foglalkozni a népdalokkal, az 
énekkel, de megérte. Néha el szoktam mondani a szülők-
nek: ha nem beszélgetnek velük, el sem tudják képzelni, 
milyen fantasztikus gyerekeik vannak. Mindegyik egy 
kis gyémántkő, és mi, tanárok és szülők lennénk azok, 
akik elkészítik a foglalatot a gyémánthoz. Ez lenne a mi 
faladatunk, de nem mindig sikerül.

Az 1970-es években, amikor gyűjteni kezdték a nép-
dalokat, népzenét, akkor az itteni és a határainkon túli 
magyar falvakban még könnyű volt élő hagyományok-
ra bukkanni. Úgy tudom, hogy itt az iskolában ma is 
nagyon fontos, hogy olyan előadókat találjanak, akik 
még nem iskolában tanulták a népzenét, hanem ter-
mészetesen jön belőlük a dal. Hol találnak még ilyen 
előadókat?

Nagyon érdekes, mert mindig azt mondjuk, hogy a hu-
szonnegyedik órában vagyunk, már nem lehet találni, 
már nincsen, pedig még mindig találunk, ha nem is tel-
jesen új dalokat, szépséges variációkat, csodálatos szö-
vegeket, dallam- és ritmusvariációkat. És még mindig 
vannak énekesek, akik így énekelnek. Fábián Éva kol-
léganőm például mindig tud hozni olyanokat a váraljai 
táborba, akik archaikusan, szépen éneklik a gyimesi da-
lokat, de például Somogyban is vannak ilyenek.

Ez azt jelenti, hogy modern korunk őrült világában is 
él a népzene?

Ha csak az országszerte működő népdalköröket nézzük, 
amiket sajnos többnyire a hatvannál idősebb korosztály 
működtet, akkor azt mondhatom, hogy még mindig él. 
Nézem a 60–70–80 éves néniket, férfiakat, akik kijönnek 
a színpadra és énekelnek, és azt mondom, hogy még 
mindig csoda, ami nálunk működik. Ez egyszerűen cso-
da, hogy még több ezer ember énekel az országban, nép-
dalkörökben és azon kívül is! Különleges helyzetű nép, 
ország vagyunk.

Ezen belül a népzenei iskola különösen fontos oktatási 
központ, ráadásul ide fiatalok járnak.

Igen, fiatalok és gyerekek, akik vagy szülői indíttatásra, 
vagy a saját igényük alapján jelentkeznek hozzánk, mert 
valamiért fontosnak érzik a népzenét és a népdalokat. 
Idén hetven új gyerek jelentkezett az iskolába. Nem baj, 
hogyha nem lesznek mind hivatásos énekesek, de biz-
tos, hogy jó tanár, jó szülő válik belőlük, mert úgy nőnek 
fel, és olyan értéket kapnak a szívükbe, lelkükbe, amivel 
egész eljövendő életükben tudnak gazdálkodni. Szebb 
és gazdagabb lesz az életük, és ezt továbbadják a gye-
rekeiknek is. Szoktunk panaszkodni, hogy hat év után 
kiengedünk egy gyereket, és kezdhetjük elölről. De épp 
az a csoda benne, hogy kezdheted elölről, és tovább cse-
pegtetheted a nyelvhez, hazához, népzenéhez való sze-
retetet, hűséget. Szerintem csodálatos a pedagógus élete!

Könyvet is írt, ha jól tudom.

Pontosabban készült velem interjúkötet, ami a Kairosz 
Kiadó Miért hiszek? sorozatában jelent meg. Ha a Jóis-
ten erőt és időt ad, akkor idén szeretnék megjelentetni 
egy kis saját könyvet a találkozásaimból. A rádióműso-
romból válogattam ki hatvan anyagot, már elkészültek a 
hangfelvételek, a szövegeket begépeltük, most már csak 
a tördelésre és a nyomtatásra várunk. A kötetet termé-
szetesen CD-melléklettel és kottával egészítjük ki.

VIG GYÖRGY
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tartózkodó királyi család és kíséretük szinte megder-
medtek rémületükben, amikor a főúr berontott, és rög-
tön a királyra támadt. Erzsébet királyné ösztönösen férje 
elé ugrott, és felemelt jobbkezével megakadályozta a ha-
lálosnak szánt csapást, amelyben a király csak könnyeb-
ben sérült meg, Erzsébet viszont elveszítette kezének 
négy ujját. Ahogyan a Képes Krónika leírja: „… Felicián 
észrevétlenül belopózva odalépett a király asztala elé, 
és éles kardját kirántva hüvelyéből, veszett kutya mód-
jára heves támadással könyörtelenül meg akarta ölni 
a királyt, a királynét és fiaikat. Minthogy azonban az 
irgalmas Isten irgalma megakadályozta, nem tudta vég-
rehajtani, amit akart. A király jobb kezén mégis könnyű 
sebet ejtett. De – ó, fájdalom – a szentséges királyné jobb 
kezének négy ujját, amelyet a szegények, nyomorultak 
és elesett emberek felé könyörületesen szokott nyújtani 
alamizsnaosztáskor, azon nyomban levágta. Ezekkel az 
ujjakkal varrt számtalan templom számára különféle 
terítőket, ezekkel küldött fáradhatatlanul az oltárokra 
és a papoknak drága bíbor díszruhákat meg kelyheket.” 
A királyi gyermekek, Lajos és Endre életét nevelőik saját 
életük feláldozásával mentették meg. A merénylőt végül 
a királyné étekfogója szúrta le, s a berontó testőrök össze-
kaszabolták. A király rettenetes bosszút állt: Felicián fiát 
és szolgáját ló farkához kötve végezték ki, a szerencsét-
len Klárának levágták az orrát és az ajkait, majd lóhátra 
kötözve hurcolták végig a városon, miközben azt kellett 
mondogatnia, hogy „Így jár az, aki a királyra és család-
jára támad.”. A családot legalább harmadízig kiirtották, 
birtokaikat elkobozták. Még a krónikások is elborzadtak 
a kegyetlen bosszúálláson, és Károly Róbertnek is volt 
némi lelkifurdalása a későbbiekben. Ahogy említettem, 
a valódi kiváltó okot máig sem tudjuk, de nehéz elkép-
zelni, hogy ebben Erzsébet királynénak valóban „kerí-
tői” szerepe lett volna.

I. Károly (Róbert) 1342. július 16-án halt meg Viseg-
rádon. Székesfehérvárott temették el. A királyné mélyen 
megrendülve gyászolta. Öt nap múlva, július 21-én La-
jost, aki ekkor mindössze 16 éves volt, királlyá koronáz-
ták. Természetes, hogy az anyakirályné segítőkészen 
állt fia mellé, de ez a társuralkodói szerepkör később is, 
szinte a királyné haláláig (1380) megmaradt. Az ifjú ki-
rály okleveleiben rögtön megjelent a később már szinte 
klasszikussá vált ”… igen kedvelt és szeretett felséges 
anyánk akaratából és beleegyezésével”, illetve „szíves 

hozzájárulásával” kitétel, megelőzve a főpapok és a bá-
rók beleegyezését.

Erzsébet férje halála után nem vonult kolostorba – 
ahogyan az egy özvegy királynétól elvárható lett volna –, 
hanem aktívan részt vett a politikai és a társadalmi élet-
ben. Vallásossága – amely a Zách-féle merénylet után még 
jobban elmélyült – és művészetpártolása is nagymérték-
ben hatott fiára. Férje halála után Erzsébet megtartotta 
kancelláriáját, nagypecsétje formájában I. Károly (Róbert) 
pecsétjéhez hasonlított. A királyné közvetlenül beleavat-
kozott a perekbe, birtokügyekbe, sokszor személyesen is 
részt vett a tárgyalásokon a jelenlevő nagybirtokos főurak 
megfélemlítése céljából. Erzsébet a királyi udvarban nem 
nagyon volt népszerű személyiség, de sok külföldi ural-
kodónak sem tetszett társuralkodói szerepe. IV. Károly 
német-római császár és Lajos király között majdnem há-
ború robbant ki miatta. 1362-ben egy tárgyalás során a 
császár sértő megjegyzéseket tett a királynéra a magyar 
követség előtt. Lajos király (többször átírt) szenvedélyes 
hangú levélben védte meg édesanyját: „Ha téged is erény 
hozott volna a világra, édesanyám őfelségét (genitricem 
meam Serinissimam) nem sértegetted volna ócsárló sza-
vakkal, magadon kívül, borgőzös állapotban.” Lajos had-
járatot is akart indítani, illetve még párbajra is ki akarta 
hívni a császárt, alig tudták róla lebeszélni. Végül IV. Ká-
roly bocsánatot kért szavaiért, s engesztelésül feleségül 
vette Erzsébet egyik nőrokonát, Pomerániai Erzsébetet. 
Lajos király okleveleiben édesanyját rendszeresen „se-
renissima principissa domina” („felséges hercegi úrnő”), 
illetve „genitrix nostra charissima” („legkedvesebb édes-
anyánk”) címekkel illette.

Az 1339-es lengyel-magyar örökösödési szerződés ér-
telmében Kázmér halála után Nagy Lajost lengyel király-
lyá koronázták. A lengyel főnemesség sérelmezte, hogy 
királya és központja változatlanul Magyarországon ma-
radt. Részben ennek orvoslásaként küldte édesanyját La-
jos király – mintegy régensként – Krakkóba. Azonban az 
egykori lengyel királylányt és kíséretét a lengyelek nem 
kedvelték, bár Nagy Lajos és Erzsébet királyné is meg-
erősítette a Kázmér által adományozott kiváltságokat, 
sőt visszaadtak korábban elvett földeket, s támogatták 
az egyházat is. Erzsébet teljes hatalommal bíró király-
nőként rendelkezett, Lajos király nem szólt bele a dön-
téseibe. 1376-ban a litvánok megtámadták a lengyeleket, 
sokan menekültek Krakkóba. Eközben – a krónikás leí-
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Piast Erzsébet királyné, I. Károly (Róbert) királyunk 
felesége, I. (Nagy) Lajos királyunk édesanyja 60 éven ke-
resztül volt meghatározó egyénisége az Anjou-kori Ma-
gyarországnak. Erős, határozott, sokszínű, de ellentmon-
dásos személyisége feltehetően a XXI. század bonyolult 
világában is megállná a helyét. Volt olyan lengyel törté-
nész, aki szerint nemcsak Lajos királyunk, de édesanyja, 
Erzsébet királyné is megérdemelné a „Grande” („Nagy”) 
melléknevet.

Piast Erzsébet 1305 körül született. Apja a lengyel I. 
Lokietek Ulászló király, anyja Kaliszi Hedvig hercegnő, 
akinek édesanyja IV. Béla király lánya volt, így Erzsébet 
tulajdonképpen IV. Béla dédunokája. Ezért későbbi férjé-
vel, I. Károly (Róbert) királlyal bizonyos fokú rokonság-
ban voltak, így a házasságkötéshez pápai engedélyre volt 
szükség.  A 15 éves Erzsébet és a 32 éves I. Károly (Róbert) 
esküvőjére 1320-ban került sor, az ifjú királyné feltehető-
en a negyedik felesége volt az uralkodónak. Öt fiuk szü-
letett és egy vagy két leányuk, de ez utóbbiak születésére 
nem adnak biztos választ a források. Erzsébetet magyar 
királynéként – szó szerint is – sok súlyos csapás érte. Első 
két gyermekének, Károlynak és Lászlónak korai halála, a 
Zách Felicián-merénylet, Endre fiának nápolyi meggyil-
kolása, a tőle származó unoka elvesztése, Lajos fiának 
hadjáratokban szerzett súlyos sebesülései külön-külön 
is nagy fájdalmat jelentettek, hát még együttesen! De az 
erős egyéniségű királyné fel tudott állni a csapások után 
is, és nemcsak résztvevője, de befolyásolója is lett a XIV. 
századi magyar történelemnek.

Férje életében elsősorban mint anya és feleség teljesí-
tette kötelességeit, a politikai életbe nem volt beleszólása. 
A királynénak az események irányítására és kézbentar-
tására való képessége azonban megmutatkozott már a 
visegrádi királytalálkozón, 1335-ben, ahol I. Károly (Ró-
bert) kezdeményezésére III. Kázmér lengyel király, János 
cseh király és a német lovagrend nagymestere, valamint 
kíséretük ellátását és elszállásolását Erzsébetnek kellett 
megszerveznie. Kitűnően helytállt mint „háziasszony”. 
Ez nem volt kis teljesítmény, hiszen a vendégeknek pl. 
napi 4500 kenyeret és 180 hordó bort kellett biztosítania. 
Erzsébet emellett már előre is tekintett: kihasználta a ta-
lálkozó lehetőségét, hogy közbenjárjon a magyar király 
lengyel trónutódlási szerződésének megkötésében, ame-
lyet 1339-ben írtak alá, s ennek alapján lett később I. La-
jos lengyel uralkodó is.

A királytalálkozó a Zách (vagy Záh) Felicián által 
elkövetett merénylet után öt évvel zajlott le. A véres és 
sokkoló esemény sem tudta hosszú távon megtörni a 
királyné erejét, pedig csaknem halálos kimenetelű volt. 
A merénylet okának mondai hagyományát a történetírás 
nem támasztotta alá, de konkrét magyarázatot sem tu-
dott adni. Az ismert legenda szerint – amelyről a későbbi 
krónikások is írtak – Feliciánt lányának megbecsteleníté-
se ösztönözte véres tettének elkövetésére. Az egész kirá-
lyi családot le akarta mészárolni, mivel úgy vélte, hogy 
Klára leányának Kázmér lengyel herceg által történt el-
csábításában Erzsébet királyné is segédkezett, mintegy 
„kerítőnő” szerepben. A visegrádi udvarházban ebédnél 
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Képes krónika: Zách Felicián merénylete a királyi család ellen (fent jobbra)Képes krónika: Erzsébet királyné gyermekeivel (fent balra), Erzsébet királyné és I .  Károly (Róbert) megalapítják 
a lippai ferences kolostort (lent balra), Nagy Lajos király születése (lent jobbra)
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rása szerint – Erzsébet a várban mulatozott. Szolgái egy 
lengyel nemesember szekerét el akarták rabolni, ezért 
verekedés tört ki. A magyarok egy része csak a fentről 
ledobott kötelek segítségével tudott a várba bemenekül-
ni, de több mint 160-an meghaltak, köztük a királyné két 
apródja. Az incidens hatására 1377 januárjában a király-
né visszatért Magyarországra. Hazatérése nem váltott 
ki osztatlan lelkesedést. A kérdés végleges megoldását 
később Lajos király legkisebb lánya, Hedvig (Jadwiga) 
személye jelentette, aki házasságot kötött Jagello litván 
fejedelemmel, s Krakkóba költözött. Így a lengyel-litván 
ellentét is megoldódott. Hedviget később szentté avatták.

A politikai életben való részvétel mellett azonban ne 
felejtkezzünk el Erzsébetnek Endre fia feletti aggodalmá-
ról, akit már gyermekkorában Nápolyba vittek, hogy ott 
majd – jogosan! – Johanna királynő férjeként mint koronás 
nápolyi király uralkodjon. Azonban csak Johannát koro-
názták meg, s Endre  mint a „királyné férje” szerepelt. 
Endre levélben fordult édesanyjához (és nem bátyjához, 
Lajos királyhoz) segítségért, aki 1343-ban el is indult Ná-
polyba, „elrendezni a dolgokat”. Az út Erzsébet részéről 
zarándoklat is volt, hiszen Szent Péter és Pál ereklyéihez is 
el akart jutni Rómába. A királyné adományok céljára ma-
gával vitt 27 ezer márka tiszta ezüstöt, 17 ezer márka tiszta 
aranyat, azaz 6630 kg ezüstöt és 5156 kg aranyat; majdnem 
az egész magyar kincstárat! Ezenkívül rengeteg miseru-
hát, kegytárgyat ajándékozott egyházi intézményeknek, 
főleg Rómában, ahová végül is Nápolyból elzarándokolt. 
Küküllei János – aki a királyné kíséretében volt – króni-
kájában szinte már szentként ír Erzsébetről. Hiábavalóak 
voltak azonban az erőfeszítések. Erzsébet rossz érzésekkel 
indult haza, s nem alaptalanul, mivel Endrét 1345 szep-
temberében – feltehetően felesége tudtával és beleegyezé-
sével – megölték. Gyilkosai megfojtották, mert Erzsébet 
védelmet nyújtó talizmánt hagyott nála, amely a hiedelem 
szerint méregtől és vastól megvédte őt. A merénylet hírére 
indította el Lajos király I. nápolyi hadjáratát 1348-ban. Jo-
hanna és új férje elmenekültek, de otthagyták Endre utó-
szülött fiát, Martell Károlyt, akit Lajos Magyarországra 
küldött, és nevelését édesanyjára (a „nagymamára”) bízta. 
Sajnos azonban 1348 júniusában a kis trónörökös a kitörő 
pestisjárványban meghalt.

Erzsébet királyné egyéniségének sokszínű felvázo-
lása mellett ne felejtkezzünk el óbudai tevékenységéről 
sem, hiszen az ő „mecénási” ténykedésének köszönhe-

tően lett Óbuda „A királynék városa”. Az itteni királyi 
várat 1343-ban ajándékozta édesanyjának Lajos király: 
„az óbudai castrumot vámjaival, minden jövedelmével, 
jogaival és tartozékaival (…), hogy ott éljen és használja, 
s benne lakjon, amíg csak él.” Óbuda sokat köszönhetett 
a királynénak. Erzsébet nagy építkezésekbe, kolostor-és 
templomalapításokba kezdett, s a királyi várat is átépít-
tette saját ízlése szerint. Szorgalmazta Árpád-házi Szent 
Margit kultuszának elterjesztését, s felállíttatta síremlé-
két. 1334-ben megalapította a klarissza kolostort és temp-
lomot („szülei és saját lelki üdvéért”), amelynek romjai 
ma a Mókus utcai iskola udvarán láthatóak.

Végrendelete szerint őt magát is ide temették el 
1380-ban a kolostor mellé épült Krisztus Teste Kápol-
nában. A mai Szentlélek téren állt egykor a királyné és 
Lajos király által alapított csodálatos, gótikus Szűz Mária 
templom, amelynek szépségéről csodálattal írtak a Ma-
gyarországon megforduló követek. 1355-ben Lajos király 
megosztotta Óbuda városát a királyné és a káptalan kö-
zött. Erzsébet nagyon kedvelte a klarisszákat, sokat tar-
tózkodott az általa alapított kolostorban. Rendszeresen 
támogatta az apácákat házakkal, birtokokkal, a dunai rév 
vámjával, sokszor az óbudai polgárok ellenében is. Vég-
rendeletében is gazdagon megemlékezett róluk. Többek 
között a klarisszákra hagyta aranyozott ezüst, dombor-
műves házioltárát. Ez az ötvös remekmű kalandos utat 
járt be, amíg végül eljutott a New York-i Metropolitan Mú-
zeumba. Nagy valószínűséggel szintén Erzsébet királyné 
ajándékozta az apácáknak azt a festett fa Madonna-szob-
rot is, amely ma Piliscsabán látható. Végakarata azért is 
nagy jelentőségű, mert az egyetlen fennmaradt királynéi 
végrendeletünk a középkorból. A testamentum sorai mö-
gött megérezhetünk valamit az erős lelkű asszony em-
beri érzéseiből is, ahogyan például személyes tárgyait 
szeretett, immár csak egyetlen életben lévő fiára, Lajosra 
hagyományozta: többek között kegyképeket, amelyekből 
az egyik Szent Lászlót, a lovagkirályt (Lajos példaképét) 
ábrázolta. Örökül hagyott neki egy aranyból, drágakövek-
ből és igazgyöngyökből készült bajelhárító talizmánt, egy 
úgynevezett „sárkánynyelvet” is. (Emlékezhetünk, hogy 
András fiát is talizmánnal akarta megvédeni a később saj-
nos mégis bekövetkező végzettől.)

Erzsébet királyné kora egyik legműveltebb asszonya 
volt. Az ő buzdítására alapította Lajos király az aacheni 
magyar kápolnát (Erzsébet Aachenben is járt zarándok-

úton és Marburgban, Árpád-házi Szent Erzsébet sírjá-
nál). Óbuda város XIV. századi pecsétjén együtt látha-
tóak a magyar Anjou- és a lengyel Piast-címerek. Mély 
vallásossága és – sokszor ellentmondásos – politikai 
tevékenysége mellett Erzsébet királyné nagyon szerette 
a zenét, a táncot, a mulatságokat, amelyekben még 70 
évesen is rendszeresen részt vett. Menye, Kotromanic 
Erzsébet, Lajos király felesége ezt nem is nézte jó szem-
mel. Erzsébet királyné nevéhez fűződik a középkorban 
– és később is – nagy népszerűségnek örvendő Aqua 
Vitae, a „Magyar királyné vize”. Ezt a csodás gyógyitalt 
a korabeli források szerint egy remete készítette el a 72 
éves korában betegségekkel, köszvénnyel küzdő király-
nénak, amelyet ő belsőleg és külsőleg is használt. Ettől 
csakhamar meggyógyult, sőt úgy megszépült, hogy – 
ha hinni lehet a krónikásoknak – még egy király is fele-
ségül kérte! És, hátha mi is hasznát vesszük, álljon itt a 
titkos recept, amelyet bárki elkészíthet a gyógyulás és a 
fiatalodás reményében: „Önts egy üvegbe 3 rész égetett 
bort (tiszta pálinkát vagy konyakot), majd tegyél hozzá 
2 rész rozmaringlevelet és virágját. Tehetsz hozzá cit-

romfüvet és levendulát is. Tedd jól elzárt edénybe, 50 
óráig tartsd meleg helyen, aztán szűrd le, és minden hé-
ten egyszer (de ha jobb eredményt akarsz, lehet minden 
nap is) ételben vagy italban végy be belőle egy kanál-
nyit, vagy egy kis pohárnyit, és minden reggel mosd 
meg vele arcodat és fájós tagjaidat. Ez az erő élesíti az 
elmét, megtisztítja a velőt és az idegeket, javítja és meg-
tartja a látást, az életet pedig meghosszabbítja.” Erzsé-
bet királynénak tényleg beválhatott, hiszen 75 évesen, 
1380-ban halt meg, míg a középkorban az átlagéletkor 
30 év körül volt. Kedvelt városában, Óbudán helyezték 
örök nyugalomra, a klarissza apácák kápolnájában. Az 
1541-es török támadások elől az apácák elmenekültek, s 
vitték magukkal kolostoruk minden féltett kincsét, így 
Erzsébet királyné hamvait is. Hogy a nagy műveltségű, 
férfiakat megszégyenítő energiával és akaraterővel ren-
delkező, ugyanakkor mélyen vallásos királyné hamvai 
ma hol rejtőznek, ezt sajnos nem tudjuk. De bízzunk 
benne, hogy nagyon jó helyen vannak!

(A szerző régész, muzeológus, Óbudai Múzeum)

Erzsébet királyné házioltára (Metropolitan Museum, New York, forrás: óbudai múzeum)
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ITT EZ A GYÖNYÖRŰ DUNA-PART, EGY ELREJTETT GYÉMÁNT

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy Magyarországon maradtunk

A 2015. évi Pro Óbuda Díjas Bojár Gáborral beszélgettünk, aki világszínvonalú cége, a Graphisoft révén Magyarország 
egyik legsikeresebb vállalkozója. Az Óbudai Gázgyár területén hozta létre mini „Szilícium-völgyét”, a Graphisoft Par-
kot, ahol több más kiemelkedő intézménnyel együtt magánegyeteme, az Aquincumi Technológiai Intézet is működik.

Emlékszik-e arra, hogy mikor járt először az Óbudai 
Gázgyár területén?

A Gázgyár területén 1996-ban, azt nem felejtem el.

Akkor tudatosan helyszínkeresés céljából járt erre?

Igen. Nekünk, mármint a Graphisoftnak akkor már jól 
ment, az amerikai piacon is jelen voltunk. Így alakult ki 
az a helyzet, hogy versenyeznünk kellett az amerikai 
cégekkel a munkaerőpiacon is, mert addigra már sza-
bad lett az utazás, úgyhogy nekünk, amikor a legjobb 
programozókat fel akartuk venni, a kaliforniai Szilíci-
um-völgyhöz hasonló dolgot kellett kínálni, hogy ne oda 
vágyjanak, hanem maradjanak itthon. A Szilícium-völ-
gyet jól ismertük, mert ott már irodánk volt, és amikor 
több pénzünk lett, és tőkéhez is jutottunk, akkor azt 
mondtam, hogy nekünk meg kell építenünk a mini Szilí-
cium-völgyünket vagy mikro Szilícium-völgyünket, ami 
arra való, hogy a legjobb tehetségek itthon maradjanak.
Egyébként ez bejött. És akkor elkezdtünk helyszínt ke-
resni a Graphisoft Parknak. Először a régi helyünk kör-
nyékén nézelődtünk, Zuglóban voltunk, mert ott volt 
telefonunk – a nyolcvanas években az még nem volt 
olyan magától értetődő, bár a kilencvenes években már 
könnyebb volt. Zuglóhoz kötődtünk, én is közel laktam, 
úgyhogy ott próbáltunk helyszínt keresni.
Aztán egy tájépítész barátom mondta, hogy ha te egy 
mini Szilícium-völgyet akarsz építeni, Zugló arra nem 
jó. Nézd meg, mi alakult itt ki a Mogyoródi út környé-
kén – gyönyörű szép telkeket lehetett kapni –, itt autó-
kereskedők vannak. Egy környéken ki szokott alakulni 
valami sajátosság. Ebbe te most belelátod, hogy idejön 
egy csomó szoftvercég? Ez egy másik típusú környék. 
Így végül lemondtunk Zuglóról. Szavaztunk ugyan egy 
csomó helyszín között a kollegákkal, de aztán kiderült, 
hogy mindenki egyetlenegy szempont alapján szavazott: 
hogy milyen közel lakik. Úgyhogy azt mondtam, na, jó, 
akkor vége a szavazásnak, én nem ragaszkodom hozzá, 
hogy közel lakjak, és akkor eldöntöttem egyedül. A short 
listen, megmondom őszintén, kettő maradt: az Info Park 
helye – 1996-ban az még szabad volt – és a Gázgyár. Egy 
városépítész barátom mutatta meg ezt a területet. Nehéz 
volt a döntés, mert itt ez a gyönyörű Duna-part, egy el-
rejtett gyémánt, a gázgyári épületek viszont romokban 

voltak. A Duna-part a maga természetességében lenyű-
göző volt a romok között is. Elhagyatott volt, ami tulaj-
donképpen előny, ha újat akarok építeni. A lágymányosi 
Info Park helye kevésbé volt elhagyatott, ráadásul annak 
nagyon nagy előnye volt, hogy ott volt az egyetem – a 
Műegyetem meg az ELTE is –, és az egy ún. tudáspark-
nak nagyon nagy előnye tud lenni, ha egyetem közelében 
van, az vonzott nagyon oda. Építész barátom, Cságoly 
Ferenc – aki most már nem tervez, de tanít a Műegyete-
men – az mondta: Gábor, oda te egy ilyen Duna-partot 
nem tudsz varázsolni, ide viszont egyetemet szerintem 
fogsz csinálni. És igaza lett. 15 évvel később megvalósult, 
amit akkor mondott. A másik impulzus, ami ebbe az 
irányba vitt, az volt, hogy a Gázművek irodaépülete még 
működött, nem volt ugyan jó állapotban, de abban akkor 
még dolgoztak. A többi épület körülötte lakatlan volt és 
lepusztult, de az igazgatósági épület még működött, és 
amikor oda bementem, akkor azt mondtam, hát ez olyan 
hangulatú, mint egy egyetem, mint egy iskola. És emlé-
keztetett arra a korra, amikor Rátz tanár úr Nobel-díja-
sokat nevelt a XX. század elején a Budapesti Evangélikus 
Főgimnáziumban, amikor Magyarországon a középisko-
lai oktatás és a felsőoktatás nagyon magas szinten volt 
Klebersberg Kunó idejében, akinek nevét most használ-
ják, de szellemét talán kevésbé. Szóval azt gondoltam, ha 
arra a korra emlékeztetnek ezek az épületek, akkor ebből 
egy egyetemi campust kell csinálni.
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Szilícium-völgy
A Szilícium-völgy elnevezést az 1970-es évek ele-
jén újságírók ragasztották a Santa Clara völgyre, 
amely akkor vált a szilícium alapanyagú félve-
zetőgyártás világközpontjává. A tíz legnagyobb 
hardvergyártó a Szilícium-völgyben, sorrendben 
(éves forgalmuk alapján): Hewlett Packard, NEC 
Electronics (a japán NEC leányvállalata), Com-
paq, Intel, Sun Microsystems, Solectron, Seagate, 
Apple, Quantum, 3Com. Mindenki ismeri őket, 
talán a Solectront kivéve. A világ számítástech-
nikájának legnagyobb része itt készül (vagy leg-
alábbis itt fogan).
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Már amikor 1996-ban Óbudára költöztek, egyetemben 
gondolkozott?

Igen, akkor már megvolt a terv, hogy ebből a műemlék-
együttesből egy campust csinálunk.

A kilencvenes évek végén olvastam egy cikket az ÉS-
ben, ahol arról írt, hogy két kollégájával – amikor 
már volt annyi pénzük, hogy úgy gondolhatták, meg 
tudnak fizetni bármit – arra jutottak,  a legfontosabb, 
amire nem sajnálnák a pénzt, az gyermekeik tanítta-
tása lenne. Azóta ez már megtörtént, szembesülhet-
tünk a felemésztett összeggel is egy nyilatkozatában. 
Mit gondol, mi az alapja annak az ellentétnek, hogy 
az egyes ember számára gyermeke iskoláztatása rend-
kívül fontos, a magyar társadalom, a közösség pedig 
másképp kezeli ezt a kérdést? Azt mondhatjuk, hogy 
az elmúlt 60–70 évben nem volt kiemelten fontos az ál-
lam számára az oktatás, a közoktatás.

Igen, ez tragédia. Hatalmas bűn, óriási, történelmi bűn, 
hogy hagytunk egy magas szintű közoktatást lepusz-
tulni. És a középiskolai tanári szakma megbecsülése 
nemcsak anyagilag, társadalmilag is nagyon lezüllött. 
Most nemcsak arról beszélek, hogy szégyenletesen alul 
vannak fizetve, de továbbra sincs meg az a megbecsülé-
se a szakmának, ami kellene, a társadalom részéről sem. 
Nem tudom elképzelni, hogy történhet meg, hogy a ta-
nárokat verjék a diákok, netán a szülők…

Min csúszhatott ez el?

Nem tudom... Nem tudom, de azt hiszem, ezt pártsem-
legesen lehet mondani. Nagyon jó a kérdés, ha az egyén-
nek megéri, hogy oktatásba fektessen, akkor vajon a tár-
sadalomnak miért nem?

A saját gyermeke mindenki számára fontos...

… de nem elég, ha a saját gyermeke fontos. Ha valaki egy 
érett és gondolkodó társadalomban szeretne élni, akkor 
nem csak a saját gyerek a fontos. Valami nagyon-nagyon 
elcsúszott. Amit én társadalmi felelősségvállalásra fordí-
tani tudok, az húsz éve az oktatás támogatása. Ezért ala-
pítottuk a Rátz Tanár Úr Alapítványt, az AIT (Aquincum 

Institute of Technology) is erről szól, az én kis egyete-
mem, valahol ez a mai gázgyári környék is, és az alapít-
ványba is beleteszek minden magánpénzt és cégpénzt, 
amit tudok.

Erre büszke lehet.

A Rátz Tanár Úr Alapítványra is nagyon büszke vagyok, 
mert tanári körökben rangja van. Dicsekednek vele a ta-
nárok, jobban, mint olyan díjakkal, amelyek talán több 
pénzzel járnak.

Rátz tanár úr az a tanár, akinek munkássága emblema-
tikusan mutatja, hogy megfelelő körülmények között, 
megfelelő tárgyi és szakmai tudással milyen ered-
ményeket lehet elérni a közoktatásban, nevelésben. 
Olvastam egy nyilatkozatában: „A jó vezető az, aki 
a beosztottból a legtöbbet tudja kihozni.” Szerintem 
ugyanez mondható el a jó pedagógusról is, mert az a jó 
tanár, aki a legtöbbet tudja kihozni a tanítványaiból.

És a sikeres emberek mindegyike hálával gondol azokra 
a tanárokra, akik jók voltak, mert úgy érzi, hogy azok-
nak is köszönheti a sikerét. Ebben nem vagyok egyedül. 
Azt hiszem, minden sikeres ember hálával gondol vissza 
az ilyen tanárokra.

Van olyan tanár az ön életében, akinek a tevékenységé-
re jó szívvel emlékezik?

Hogyne, nem is egy, hármat is mondok, akikre egyértel-
műen hálával tudok gondolni a középiskolás éveimből. 

Rátz László (1863–1930)
A Budapesti /Fasori/ Evangélikus Főgimnázium 
legendás hírű tanára volt (1890–1925), úttörő sze-
repet játszott a középiskolai matematika-oktatás 
reformjának megvalósításában (1905–1914), vala-
mint 1896 és 1914 között szerkesztette a Középis-
kolai Matematikai Lapokat. Kiváló matematiku-
sokat, fizikusokat, kémikusokat nevelt. Az ő keze 
közül kerültek ki olyan kiválóságok, mint Wigner 
Jenő fizikus és Neumann János matematikus.

Közülük már csak egy él. Reményi tanár úr szerettette 
meg velem a matematikát, és az egyik első Rátz Tanár 
Úr Díjas volt – nyilván minden szentnek maga felé hajlik 
a keze –, ő már elhunyt jó pár éve. Sajnos még régebben 
távozott a történelemtanárom, Bódi tanár úr, aki ember-
ségre tanított és társadalmi felelősségvállalásra, meg hát 
történelemre is nem mellékesen, hogy miről szól a tár-
sadalom, miről szól a közösség és az az iránti felelősség. 
Osztályfőnökünk volt nagyon sokáig, emberi tartást ta-
nultam tőle. És végül, aki még nagyon jó egészségben él, 
nagyon fiatalos, az Holics tanár úr, aki fizikára tanított 
– neki köszönhetem, hogy fizikus lettem.

Melyik középiskolába járt?

Az Apáczaiba, és oda jártam általános iskolába is, tehát 
összesen 12 évig.

Fizikusként végzett az egyetemen, de hogyan vezetett 
az útja a számítógépes építészeti programtervezéshez?

Nem voltam rossz fizikus, de fizikusként arra neveltek 
minket, hogy annak érdemes ezt a pályát választania, 
aki Nobel-díjat tud kapni. Mondom, nem voltam rossz, 
de az évfolyamban öten is jobbak voltak nálam, és a 
Nobel-díjra több sanszuk volt, mint nekem. Belegondol-
tam, hogy annak az esélye, hogy ötnél több Nobel-díjas 
legyen egy évfolyamon, az eléggé pici, úgyhogy itten 
nekem Nobel-díjam nem lesz. De ez még a kisebb baj, a 
nagyobb baj az volt, hogy ötnél többnek rendes fizikus 
kutatói állás sem jutott egyetlen évfolyamból, úgyhogy 
nem is kaptam fizikus kutatói állást. Ha párttag lettem 
volna, akkor talán kaptam volna, de mondjuk abból az 
öt-hat emberből, aki tényleg fizikusként helyezkedett el, 
három-négy volt olyan, aki egyértelműen az érdemei mi-
att tudta ezt elérni, és ők nálam jobbak voltak.

Ez mikor volt?

1973-ban. A párttagságot nem vállaltam, fizikusi állás 
nem volt, programozói állást viszont kaptam. Annak a 
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szeretném tölteni életem hátralevő részét. Mivel egye-
temre akkoriban nem vettek föl tanítani, hát csináltam 
magamnak egy egyetemet.

Mire a legbüszkébb a sikerei közül?

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy Magyarországon ma-
radtunk. Nagyon sok szoftveres sikercég van, de abban 
még mindig kivétel a Graphisoft, hogy a központja itt 
maradt Budapesten. A kereskedelmi központja is, nem 
csak a fejlesztőközpontja. A Graphisoft magyar cég 
maradt, és Amerikában is magyar cégként ismerik. Mi 
amerikai üzleti morált tanultuk, mert Amerikában van 
a szoftveripar központja, és az ottani üzleti morálnak 
nagyon lényeges eleme, hogy amikor egy sikeres vállal-
kozó meggazdagodik és visszavonul, akkor a társada-
lomnak vissza kell belőle valamit adnia. Ezt mi is ter-
mészetesnek tartjuk, és  úgy gondoltam, hogy betenni a 
pénzt egy alapítványba, az túl „olcsó”. Azt is csináltam, 
mert a Rátz Tanár Úr Alapítványba tettünk pénzt, de az 
túl egyszerű. Annál sokkal többet ér a társadalomnak, 
ha a tudásomat osztom meg a következő generációval. 
Valahol én ezt érzem a legjobb társadalmi felelősségvál-
lalásnak a visszavonult, sikeres vállalkozók részéről, 
hogy a tudásukat osszák meg a következő generációval, 
azzal többet adnak a társadalomnak, mint alapítványba 
tett pénzzel.

Lát erre késztetést más vállalkozóknál is Magyarországon?

Látok.

Ez jó hír. A társadalmi felelősségvállalás egyre inkább 
terjed Magyarországon is?

Igen, de ne keverjük össze a reklámmal, amikor rek-
lámcéllal csináljuk, mert azzal sincs semmi baj, csak azt 
azért meg kell különböztetni attól, amikor semmiféle 
közvetlen haszna nincs az embernek, csak a jó érzése.

A fizikától teljesen elszakadt?

Sajnos, igen. Imádtam a relativitáselméletet vagy a kvan-
tumelméletet, de ma már nem tudnám tanítani, bár a re-
lativitáselméletet a gyerekeimnek elmagyaráztam, és meg 
is értették. De van egy érdekes dolog, mégpedig az, hogy 
sok fizikusból lett sikeres üzletember; nagyon sok fizikus 
lett nagyon sikeres valami egészen más területen. Hogy 
mást ne mondjak, Angela Merkel, aki Európa legerősebb 
politikusa, szintén fizikus. De sokat tudnék mondani po-
litikából, gazdasági életből, akiknek fizikus diplomájuk 
van, mégis másutt lettek sikeresek. Ennek van egy oka. Én 
ezt mostanában elemezgettem, hogy tulajdonképpen mi 
az, amit én fizikusként tanultam, és ami az élet bármely 
területén jó. Mondjuk, nem bármely, de az üzleti életben 
és a politikában is jó, és amiben nagyon más, mint a mate-
matikus. A fizikus azt tanulja meg, hogy a világban észlelt 
dolgokat rendszerbe foglalja. Tehát kitalál egy olyan rend-
szert, megtalál egy olyan törvényt, ami megmagyarázza a 
valóságban tapasztalt dolgokat. Ezeknek a törvényeknek 
a felfedezése a fizikus dolga. És ha látja, és ha oda jut el – 
mondjuk a relativitáselmélet erre a legjobb példa –, hogy 
az észlelt valóság nem felel meg a törvénynek, akkor meg-

másik 25 fizikusnak a zöméből, aki nem kapott fizikusi 
állást, programozó lett, mert abból viszont hiány volt. És 
mellékesen megtanultunk programozni is. Bennem vi-
szont volt valami, amit akkor még nem elemeztem ma-
gamban, egy tulajdonságom, amit én akkoriban föl se 
fedeztem, csak utólag visszagondolva látom, hogy mit 
jelent. A programozásban nekem az örömforrásom más 
volt, mint a kollegáimé, akik attól voltak boldogok, és ak-
kor éreztek sikerélményt, ha olyan szoftvert írtak, amit a 
másik szoftveres értékelt, tehát szakmailag volt jól megír-
va, azaz a processzort jól lehasználta, jól volt strukturálva, 
csupa szakmai érdeme volt. Én meg annak örültem, ha 

használták. Szakmailag sokkal egyszerűbb dolgokat csi-
náltam, mint a kollegáim, viszont használták. A geofizikai 
intézetben dolgoztam, és a geofizikusok az én szoftvere-
men kezdtek el dolgozni, mert az pont azt csinálta, amire 
nekik szükségük volt – még ha az egyébként számítás-
technikai kihívásként nem is volt olyan rendben. Később 
ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez az a kereskedői szel-
lem, amit nagyon rossz értelemben szoktak használni, pe-
dig egy jó értelmű szó tud lenni. Egy kereskedő ugyanis 
attól boldog, ha a vevője boldog, és én úgy éreztem, hogy 
ez hiányzik a mérnökképzésből. Ez a bizonyos kereskedői 
szellem, hogy a mérnök is attól legyen boldog, ha a ter-
mékének a felhasználója boldog. Ez az örömforrás vagy 
sikerélmény-forrás vezetett el aztán oda, hogy nekem 
vállalkozónak kell lennem, és programozóként kezdtem 
vállalkozói karrieremet, amikor már lehetett.

És honnan jött a tanítás?

Azt mindig szerettem, de nem tudtam bennmaradni 
az egyetemen. Az volt a vágyam, hogy ott maradhas-
sak tanítani, de vagy nagyon jónak kellett volna lenni, 
amilyen jó nem voltam, vagy párttagnak, ami szintén 
nem voltam. Viszont egyetemista koromban tanításból 
tartottam el magam, korrepetálásból, egyetemi felké-
szítésből, tehát imádtam tanítani egyénileg és csopor-
tosan is. De közben megcsináltam a Graphisoftot, ezt 
is élveztem, és aztán, amikor a Graphisoft vezetéséből 
már vissza kellett lépnem – a cég olyan naggyá nőtt, 
hogy az már nem az én világom volt, nem én vagyok 
már rá a jó vezető –, akkor azt mondtam, most tanítással 

Rátz Tanár Úr Életműdíj
Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a 
Richter Gedeon közös díjat alapított magyaror-
szági tanároknak, melyet a Fasori Gimnázium 
legendás hírű matematikatanáráról Rátz Tanár 
Úr Életműdíjnak  neveztek el. Ennek gondozására 
jött létre az Alapítvány a Magyar Természettudo-
mányos Oktatásért, amely díjazottakként a másfél 
millió forinttal járó elismerést minden évben két-
két biológia-, matematika-, fizika- és kémiatanár-
nak ítéli oda. A díjra a közoktatás 5–12. évfolya-
main biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát 
tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők 
fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az 
ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektí-
vák, kivételes esetekben magánszemélyek által.
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az egyensúlyát is tanítani kell. Az embernek mint tár-
sadalmi lénynek és az embernek mint individuumnak 
az egyensúlyát kell megtanítani. Azok a rendszerek, 
amelyek ebből az egyikre teszik a hangsúlyt és a má-
sikra nem, azok elbuktak. Elbukik az is, ami csak az in-
dividuumra teszi a hangsúlyt, és elbukik az is, ami az 
individuumot nem veszi figyelembe, hanem azt mond-
ja, hogy az ember csak közösségi lény, mert nem csak 
az. Ez volt a kommunizmus, ami azt feltételezte, hogy 
az ember egy tiszta közösségi lény, tud semmi más 
nem lenni, tud nem individuum lenni – de ez nem igaz. 
A versenyszellem és a csapatszellem együtt él bennünk, 
ennek a kettőnek az egyensúlyát kell megtanulni, és 
ezt lehet tanítani az iskolában is, erre lehet nevelni a 
gyerekeket, hogy a kettő együtt él, hogy én boldogulni 
akarok, ugyanakkor szeretnék egy boldogabb társada-
lomban élni.

Van-e megfogalmazható víziója az egyetemével kap-
csolatban?

Igen, van. Mégpedig az, hogy azok az amerikai diákok, 
akik ide jönnek az egyetemre, úgy menjenek haza, hogy 
Magyarország egy technológiai csúcshely, ide érdemes 
jönni tanulni, itt érdemes dolgozni. Sokan visszajöttek. 
Négy olyan diákról tudunk, aki itt végzett, hazament, le-
tette a diplomát, és visszajött Magyarországra dolgozni. 
Nem azért, mert szerelmes lett – mert olyan sok van –, 
hanem aki a munka és a város miatt jött vissza, azért, 
mert ebbe a városba bele lehet szeretni.

Vannak-e Óbuda kulturális életében olyan esemé-
nyek, amelyeket szívesen látogat?

Nagyon szeretem a hangversenyeket és a rendezvénye-
ket a Kiscelli Múzeumban, de az egyik első kulturális 
élményem is Óbudához kötődik. Egészen fiatalon – még 
nem volt annyira híres, mint most – Kocsis Zoltánt a Zi-
chy-kastély udvarában hallottam először egy hangver-
senyen, és elámultam. Ilyen gyönyörű zongorajátékot 
én még nem hallottam. Azóta is az volt életem talán leg-
szebb zongoraélménye. 

A. HORVÁTH ANDRÁS

Aquincum Campus

A Graphisoft Park az egykori Óbudai Gázgyár 
helyén kezdte meg működését az építészeti ter-
vező szoftverek készítése terén világpiaci ve-
zetők között számon tartott Graphisoft keretén 
belül. A cél olyan munkakörnyezet kialakítása 
volt, amely a legkiválóbb tehetségek itthon tartá-
sában segít. A park kialakításában a hangsúly a 
zöldterület maximalizálásán és a gépkocsik föld 
alá rejtésén volt. Az alapító Graphisoft után több 
hazai tulajdonú kis- és középvállalkozás mellett 
ide telepítette magyarországi fejlesztő- és keres-
kedelmi központját néhány nagynevű multina-
cionális cég is, pl. a Microsoft, az SAP, a Canon 
és a Servier.

Az Aquincumi Technológiai Intézet (AIT-Bu-
dapest) 2007-ben alakult, és a Budapesti Műszaki 
Egyetem speciális szakirányaként működik. Cél-
ja, hogy a szoftverfejlesztő mérnökképzés terü-
letén közelebb hozza az oktatást az ipar elvárá-
saihoz. A tananyag ötvözi a magyar matematika 
világhírű eredményeit a rájuk épülő innovatív 
ipari alkalmazásokkal és az ezek értékesítésé-
hez szükséges üzleti ismeretekkel. Alapítói Bo-
jár Gábor, a Graphisoft alapítója, valamint Rubik 
Ernő feltaláló.

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, az első ma-
gyar magánfőiskola 1991-ben alakult, 2014-ben 
költözött az új budapesti campusra, a Graphisoft 
Parkba. Az üzleti tanulmányaikat angol nyelven 
folytatni kívánóknak a brit diploma megszer-
zésének lehetőségét is kínálja. Mára az IBS ma-
gyar, brit, európai és amerikai akkreditációkkal 
rendelkezik. Ezzel megannyi, egymástól olykor 
jelentősen eltérő minőségi követelménynek ké-
pes egyszerre megfelelni. Az IBS kizárólag kis 
létszámú szemináriumi formában folytat rend-
kívül gyakorlatias oktatást. Hallgatói 65 ország-
ból érkeznek. 

változtatja a törvényt. A relativitáselmélet előtt a newtoni 
mechanika azt tanította, hogy a sebességek összeadód-
nak, s amikor Einstein látta, hogy nem az jön ki, akkor 
csinált egy másik törvényt, ami megmagyarázta a való-
ságot. Ez az a fajta gondolkodás, hogy a valóságot megér-
tem, majd rendszerbe foglalom, de rugalmas vagyok arra, 
hogy a rendszernek ellentmondó tapasztalat következté-
ben hogyan kell a rendszert megváltoztatni, az minde-
nütt jó, különösen az üzleti életben és a politikában. Egy 
matematikus például erre nem képes, mert a matematika 
törvényei örökérvényűek, azt nem köll megváltoztatni. 
A matematikának van egy saját világa, amit arra alkottak, 
és az önmagában zárt és logikus, és működik. Hogy a vi-
lághoz van-e valami köze vagy nincs, az nem a matemati-
kus dolga, a rendszer fölépítése a matematikus dolga.

De a fizikusnak szüksége van a matematikára is.

Persze, matematikai modelleket teszünk a fizikára, de 
egy fizikus nem jön zavarba, ha a valóság nem felel meg 
a modellnek, mert akkor keres egy másik modellt.

Szent-Györgyi Albert Az őrült majom című könyvé-
ben írja a következőt: „Amit nevelésnek nevezünk, az 
nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai 
szakaszban, amelyben még formálható. Az emberiség 
jövője a neveléstől, ettől a változtatható programrend-
szertől függ.” Mit gondol erről?

Ez nagyon mechanikus, ezzel így nem értek egyet. Azt 
hiszem, a mai oktatás előtt a kihívás nagyobb, mint 
Szent-Györgyi Albert idejében volt.. Röviden azt mon-
danám, hogy nem ez a lényeg. Először is ma egy sokkal 
gyorsabban változó világban vagyunk, nem szabad ke-
ményen programozni az agyat, mert az a program, amit 
most beprogramozunk, nem biztos, hogy működni fog 
öt év múlva is. Két dolog kell, ami a közoktatásnak, de 
akár az egyetemi oktatásnak is fókuszában álljon. A ta-
nulás, az örökké, egész életen át tartó tanulás képessé-
gére megtanítani, illetve az emberi tartás és az erkölcs, 
mert anélkül nincs társadalom. A nevelésnek arra is rá 
kell mutatnia, hogy az ember nemcsak önálló lény, ha-
nem ugyanakkor társadalmi lény is. Ennek a kettőnek 
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Láng Orsolya: Mindent tudunk már?

1. rész: Az utóbbi tíz év ásatásai az aquincumi polgárvárosban 

MÚZEUM a katonai táborok kiépítésével ugyanis fontosabbá vált 
az észak-déli főútvonal (a mai Szentendrei út őse), ami a 
településen belül is hangsúlyeltolódást eredményezett. 
A félig földbe ásott házak lassan eltűntek, helyüket fából 
és vályogból készült építmények foglalták el, ezeket pe-
dig rövid időn (tíz éven) belül kőalapozású, agyagtégla 
felmenő fallal rendelkező házak vették át.  Traianus csá-
szár uralkodása alatt (Kr. u. 98–117) készülhetett el – az 
elsősorban a tábort, de „mellékesen” a polgárvárost is ki-
szolgáló – észak-déli irányú vízvezeték, amely a mai Ró-
mai strand területéről táplálkozott. A mészkőből épült, 
íveken nyugvó vezeték hosszú évszázadokra meghatá-
rozó tájképi eleme lett a területnek. Csonkjai és helyre-
állított szakasza ma is látható a Szentendrei út mentén. 
A vízvezetékhez és a főútvonalakhoz illeszkedve ekkor 
tűzhették ki a város első utcahálózatát is.

A Kr. u. 120-as évek eleje – Hadrianus császár ural-
kodási ideje – is mérföldkő volt a város életében: ekkor 
emelkedett önálló önkormányzattal rendelkező, vá-
rosi rangra a település (municipium). Aquincum im-
már valóban városias jelleget öltött, a vízvezetékhez 
kapcsolódóan elkészült a város csatornahálózata is: a 
levélerezet-szerűen kialakított hálózat főcsatornái a 
főútvonalak alatt futottak, az egyes középületekhez, 
kisebb utcákhoz, sikátorokhoz pedig leágazások tartoz-
tak. A csatorna végül a Dunába ömlött. A rendszer re-
mek tervezésére és kivitelezésére jellemző, hogy mind 
a mai napig működik, a romkertet időnként érő hatal-
mas esőzések vizét ma is gond nélkül elvezeti a folyóba. 
Ugyanekkor indult meg a városfalak építése: a mély, 

V-alakú vizes árkokból, több méter magas falakból és 
belső körüljáró-rendszerekből álló védelmi konstrukció 
elemei a település északi, déli és nyugati oldalán jól is-
mertek. A keleti oldalon csak 2013-ban sikerült azono-
sítani a fal egy részletét, az esztergomi vasút felújítási 
munkálataihoz kapcsolódóan. Az utóbbi – kb. az egy-
kori Jégtörő (ma Ángel San Briz) út vonalában húzódó 
– városfalnak sokáig még létezése is kétséges volt, il-
letve csak feltételezések voltak a nyomvonalát illetően. 
A főutak vonalában a falakat kapukkal törték át. Az 
északi kapunál (az ún. Aquincum kocsma) zónájában 
ma helyreállítva látható a fal egy szakasza és a telepü-
lésre itt belépő vízvezeték részlete. Észak felé, a falon 
kívül ekkor épülhetett meg az amfiteátrum is, amely 
6–7000 nézőt tudott befogadni. A tavalyi évben, az Aqu-
incum HÉV-megálló átépítése során valószínűleg az 
amfiteátrumhoz tartozó, nagyméretű, faragott építésze-
ti tagozat is előbukkant. Ebben az időszakban alakult 
ki a város végleges utcahálózata, amelyen belül ekkor 
még a telkeket nem építették be teljesen, nagyobb, üres 
térségek is megtalálhatók voltak közöttük. Az épületek 
ekkor már főként kőből épültek, így készült el a legtöbb 
ma ismert középület: a Nagy Közfürdő teljesen mész-
kőből épült, többhelyiséges komplexuma, a szomszédos 
Fortuna Augusta szentély kis udvarral. A forum három 
oldalán falakkal határolt, nyitott belső térrel rendelkező 
tömbje közepén a capitoliumi triásznak (Jupiter, Juno és 
Minerva) szentelt pódiumtemplom állt oltárral. 

Az észak-déli főútvonal ekkor még a ma láthatónál 
több méterrel szélesebb volt, nyugati oldalát boltsor 

A három részből álló aquincumi település-együttes 
(légiótábor, katonaváros, polgárváros) területét idestova 
több, mint 120 éve folyamatosan kutatják a régészek gene-
rációi, új és újabb, néha egészen váratlan eredményekkel. 
Így van ez a mai Aquincumi Múzeum és Régészeti Park 
területén található egykori polgárváros maradványaival 
is. Ezen kutatási eredmények alapján – bár még mindig 
sok kérdés vár megválaszolásra – már szépen körvonalaz-
ható a település közel 300 éves, római kori története.

A polgárváros első régészeti nyomai a Kr. u. I. sz. 
második felére, utolsó harmadára keltezhetők, létre-
jöttében stratégiai és földrajzi szempontok egyaránt 
szerepet játszottak. A korábbi kutatások során többféle 
elmélet merült fel a település legkorábbi történetére vo-
natkozóan: a kutatók őslakos kelta falut, katonai tábort 
és római falut is feltételeztek itt. Ugyanakkor azonban 
– mivel a város legkorábbi emlékei nagy mélységben 
vannak, és maguk a rómaiak is sok mindent elpusztí-
tottak a későbbi építkezéseikkel – csak ritkán van mód 
a kutatásokra. Az utóbbi tíz évben viszont sikerült 
nagyobb mélységekben is feltárást végezni, illetve sor 
került néhány régi ásatási dokumentáció és leletanyag 
modern módszerekkel történő újraértékelésére is. Ezek 
alapján egy új kép kezd kirajzolódni a polgárváros leg-
korábbi korszakáról. 

A település fontos útvonalak kereszteződésében 
jött létre: egyfelől itt haladt észak felé a katonai tábo-
rokat összekötő észak-déli út (egy időben az ún. lime-
sút); másfelől a Solymárvölgyön át, Pannonia észak-

nyugati része felől érkező – de valószínűleg az őskor 
óta használt – északnyugat-délkeleti irányú útvonal 
kelet-nyugati irányban itt éri el a Dunát. Ezek az útvo-
nalak meghatározó elemei a modern úthálózatnak is (a 
kelet-nyugati út nyomvonalát követi ezen a szakaszon a 
Budapest–Esztergom vasútvonal is, az észak-déli út pe-
dig a modern Szentendrei út őse). A dunai átkelővel is 
rendelkező útkereszteződés ráadásul kisebb, homokos 
kiemelkedésen feküdt, így sokáig áradásoktól mentes 
terület is volt. A Kr. u. I. sz. utolsó harmadában léte-
sített aquincumi légiótábor közelsége (a mai Flórián 
téren és közvetlen környékén) szintén telepítő ténye-
ző lehetett: kelta őslakosok, veteránok, kereskedők és 
iparosok telepedhettek itt meg családjaikkal. A kezdet-
ben falusias település feltehetően a kelet-nyugati, Soly-
márvölgy felől érkező út mentén alakulhatott ki földbe 
mélyített házakkal, gerendavázas épületekkel. Lakói 
elsősorban háziiparral, mezőgazdasággal foglalkoztak. 
A feltárások tanúsága szerint sokat megőriztek a kelta 
hagyományokból (pl. félig földbe ásott házak), ugyan-
akkor a leletek már római jellegű (romanizált) életmód-
ról tanúskodnak (amfórák, mécsesek, üvegedények és 
az ókor porcelánjának is nevezett fényes, vörös színű 
terra sigillata edények jelenléte).

A kis falu további fejlődésére jelentős hatást gyako-
rolhatott az a tény, hogy Kr. u. 106-ban sor került Pan-
nonia provincia kettéosztására, és Aquincum Pannonia 
Inferior (Alsó-Pannonia) provincia helytartói székhelye 
lett. A rangemelkedés topográfiai változásokat is hozott: 

Az aquincumi településegyüttes rekonstrukciós rajza (Sinkó Zsuzsa)
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szegélyezte, kelet felé pedig oszlopsoros árkád. A város 
egyes negyedeiről is több információnk van már ebből 
a korszakból. A kelet-nyugati főút északi oldalán meg-
jelentek az iparosok ún. hosszúházai, amelyek rövi-
debb oldalukkal nyíltak az utca felé, árkádos boltokkal, 
műhelyekkel, míg hátul a lakórészleg kapott helyet. Az 
új kutatások alapján elsősorban fémművességgel (pl. 
bronz, vas) foglalkoztak az itt élők. Az észak-déli főút 
déli részén kisebb fazekasműhely működött, és feltehe-
tően álltak már a délkeleti negyed iparos házai is. Az 
elmúlt években (2009–2011 között) a régészeti park déli 
részén végzett ásatások során az is kiderült, 
hogy ebben az időszakban a déli vá-
rosfal zónája (a most látogatható 
Festőház modellje és a játszótér 
környéke) még nem volt be-
építve, illetve itt is inkább 
ipari tevékenységről van 
adat (pl. kemence). Ko-
molyabb építkezések 
csak a II. század máso-
dik felében indultak, ek-
kor itt szintén hosszúhá-
zak készültek.

A romkert mai képe a 
Kr. u. III. sz. elejének, első fe-
lének állapotát tükrözi. A város 
virágkorában ugyanis a források 
és régészeti leletek alapján is nagy 
pusztítással járó, hosszú évekig elhúzódó 
(Kr. u. 167–180 között), a Duna túloldalán élő 
markomannok, kvádok és szarmaták népcsoportjai ellen 
vezetett háborúk utáni gazdasági fellendülés nyomán 
nagy építési hullám indult el, ami a lakosságszám nö-
vekedésével is párosult. A folyamatot felgyorsította az a 
tény is, hogy a polgárváros Kr. u. 194-ben colonia ran-
got kapott Septimius Severus császártól. A prosperáló 
város képe megváltozott: az eddigi lazább, szellősebb 
szerkezet helyét a sűrűn, legtöbbször „fésűsen” elrende-
zett, szűk sikátorokkal elválasztott beépítés váltotta fel, 
amely minden helyet kihasznált, az épületeket — ahol 
tudták — megnagyobbították. A már korábban kitűzött 
utcahálózaton azonban alapvető változásokat már nem 
lehetett végrehajtani, így az utcák beszűkítésére is rá-
kényszerültek. Ilyen, az utcák rovására történt épületbő-

vítéseket az utóbbi években a romkert északi részén álló 
egyik lakóháznál és a városközpontban álló húspiacnál 
is megfigyeltünk. Az ekkor beköszöntő hosszabb, békés 
időszakban több helyen visszabontották a város védmű-
veit is, azokra ráépítkeztek, sőt azokon kívül is húztak 
fel épületeket. Ennek szép példáit láthattuk az Aquincu-
mi Múzeum parkolója alatt öt éve végzett feltárás során: 
a városfalat kívülről kísérő vizes árkot a rómaiak ebben 
az időszakban feltöltötték, a tetejére épület került. A fel-
lendülő kereskedelmi tevékenység jeleként ismét hang-
súlyossá vált a Dunához lefutó kelet-nyugati irányú főút, 
amely egyben a terjeszkedés irányát is megszabta. A pol-

gárvárosban végleges formát öltöttek a köz-
épületek (pl. a közfürdők), a forum po-

dium temploma új funkciót kapott: 
a császárkultusz szentélyévé vált. 

Kialakult a magisztrátusi ne-
gyed a maga fényűző lakó-
házaival (pl. Dirké mozaikos 
ház), és több épület összeol-
vadásából létrejött a polgár-
város eddig ismert legfény-
űzőbb épületegyüttese, a 

szinteltolásos Nagy Lakóház 
oszlopos udvarral, gazdagon 

díszített étkezőhelyiséggel (tri-
clinium) és saját fürdőszárnnyal. 
A város szakrális létesítményei kö-

zül a Fortuna Augusta szentély kis kertjé-
ben bronz császárszobrot állítottak, állt már az 

egyik polgármester (M. Aurelius Victorinus) által emelt 
Mithras istennek szentelt templom, és átépítették a má-
sik Mithras szentélyt is, az ún. Symphorus mithraeu-
mot. A szerényebb lakóházak között a kőalapozású, de 
agyagtégla felmenő falakkal épített, iparosok és keres-
kedők által lakott hosszúházak is elnyerték ma látható 
formájukat az északkeleti és a déli régióban, és további 
hosszúházakkal építették be a város déli szélét is. A vá-
ros lakosságáról is több adatunk van ebből az időszak-
ból. A korábbi, őslakos elemekből és elsősorban nyugati 
provinciákból származó kiszolgált katonákból és család-
tagjaikból álló alaplakossághoz ekkor már egy szélesebb 
kereskedőréteg is csatlakozott, közöttük sok keleti szár-
mazású emberrel: a feliratos és tárgyi leletanyag tanú-
sága szerint észak-afrikaiak, közel-keletiek (pl. szírek) 

jelentek meg Aquincumban. A sokféle származású, kul-
túrájú lakosság változást hozhatott a város mindennapi 
életébe: új étkezési szokások, másfajta mezőgazdasági 
termények jelentek meg (pl. cseresznye, barack), de új 
kultuszok is gyökeret vertek Aquincumban. 

A település kevéssé ismert nyugati feléről az utóbbi 
években szintén sok új információt sikerült begyűjte-
nünk ebből a korszakból, hála a terület komplex talajra-
daros és fémkeresős kutatásának, illetve néhány kisebb 
feltárásnak is. Kiderült például, hogy a város ezen ré-
szén egészen más, kevésbé sűrűbb volt a beépítés (leg-
alábbis a Kr. u. II–III. században), másképp tűzték ki az 
utcahálózatot, és más alaprajzú épületeket terveztek. 

A két városrész közötti különbségek okait termé-
szetesen még kutatni kell, de elképzelhető pl. időbeli 
eltérés is a területek beépítése között. A nyugati vá-
rosrész egyik legszebb, friss lelete az a gazdagon dí-
szített köz- vagy magánépület, amelynek padlóját fe-
hér márványlapokkal és növényi, illetve geometrikus 
motívumokkal díszített mozaikpadlóval burkolták, és 
szintén a Kr. u. II–III. századra keltezhető. Az épület 
részben az újonnan kialakított Aquincum vasútállo-
más alá húzódik. 

A város virágkora kb. a Kr. u. III. század közepéig 
tarthatott, amely korszak után az egyre sűrűbbé váló 
barbár portyázások, az instabil belpolitikai helyzet és 

Dea Syria és Baltis isteneknek szentelt építési felirat a polgárváros keleti kapujáról (fotó: Komjáthy Péter)
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Lassányi Gábor: Egy körömnyi történelem

„Szerintem ennek örülni fogsz” – mondta Sándor 
Lajos jellegzetes félmosolyával, amikor a kezembe 
nyomta az apró, alig két centis, még földes fémtárgyat. 
Meleg júniusi nap volt, és ekkor már napok óta kutattuk 
Aquincum polgárvárosának feltáratlan, nyugati oldalá-
nak felszíni leleteit Magyarország egyik legjobb fémke-
reső szakemberével. A tárgyak aprólékos felgyűjtését 
a tudományos célokon túl különösen indokolttá tette, 
hogy a területet hosszú évek óta fosztogatták illegális 
kincskeresők.

Ahogy a zöld patinával borított lemeztöredéket ke-
zembe vettem, valóban szaporább lett a pulzusom, mi-
vel a tárgy mindkét oldalán apró, szabályosan bevésett, 
jellegzetes latin betűk sorakoztak. A tárgy egy római 
kori úgynevezett katonai diploma töredéke volt. A két 
összefűzött bronzlemezből álló hivatalos iratokat szolgá-
lati idejük letelte után kapták tanúsítványként a lovas és 
gyalogos segédcsapatokból, a flottától, valamint néhány 
más egységtől leszerelt római katonák. A diplomák egy-
egy Rómában kifüggesztett, érctáblára írt császári ren-
delet másolatai. Ezek a dokumentumok igazolták, hogy 
az illető veterán teljes jogú római polgár lett, illetve fe-
leségük és gyermekeik milyen kiváltságban részesültek. 
A katonai diplomák esetében az első tábla külső felére ál-
talában a rendelet szövegét, a második tábla külső olda-
lára a tanúk nevét írták. A belső oldalakon legtöbbször a 
külső oldalakra írt felirattal azonos szöveg volt olvasha-
tó még egy példányban. A két átfúrt lemezt összefűzték, 
és a tanúk pecsétjükkel zárták le, így hamisítás gyanúja 

esetén ellenőrizni lehetett, hogy a lezárt belső oldalakon 
lévő szöveg megegyezik-e a külső lapokon olvashatóval.

A katonai diplomákon pontosan feltüntették, hogy 
az adott évben, az adott tartományban melyik parancs-
nok alatt szolgáló, melyik csapattestekből leszerelt 
katonák kapták meg az elbocsátó iratokat, valamint a 
veteránok etnikumát és családtagjaik nevét. Így külö-
nösen becses forrásai a római had- és tartománytörté-
netnek. Pannonia területéről is több, mint félszáz ilyen 
dokumentumot ismerünk.

MÚZEUM

az ezzel együtt járó gazdasági hanyatlás miatt a visz-
szaesés jelei mutatkoztak a város életében. Egy-egy 
nagyobb építkezéstől eltekintve (pl. a húspiac) jobbára 
csak kisebb átalakításokat hajtottak végre az épülete-
ken, a leletanyagból ítélve (visszaesett az éremforgalom 
is) ínségesebb idők köszöntöttek a polgári településre 
is. Szórványosan figyelhetünk csak meg az épületeken 
belül felújításokat (pl. padlók felújítását) vagy új – rosz-
szabb minőségű – falak felhúzását. A korszakról bőveb-
bet sajnos a régészeti leletanyag alapján egyelőre nem 
lehet mondani: ennek oka részben az első ásatások kez-
detlegesebb technikájában (nem vették észre), részben a 
későbbi korok „kőbányászatában” keresendő, ami miatt 
a késői rétegek jelentős része megsemmisült. Ugyanak-
kor azonban az is tény, hogy az utóbbi évek feltárásai és 
műszeres lelőhely felderítései során előkerült, keltező 
értékű tárgyak közül minimális a biztosan a III. század 

vége utáni időszakra keltezhető lelet (azok is elsősorban 
érmek), amely arra utalhat, hogy a bizonytalan politikai 
és gazdasági helyzetben a városnak csak bizonyos ré-
szeiben (elsősorban a főútvonalak mentén) folytatódott 
az élet a III–IV. század fordulóján, a település nagy ré-
sze azonban a IV. században már lakatlan lehetett.

A polgárváros itt vázolt történetéből jól látszik, 
hogy az utóbbi évek feltárásai és egyéb kutatásai ren-
geteg új adattal gazdagították tudásunkat (főként a te-
lepülés legkorábbi és legkésőbbi időszakára vonatkozó-
an), illetve olyan új kérdéseket is felvetettek (pl. a város 
nyugati oldalának építéstörténete kapcsán), amelyek 
alapján biztosan állíthatjuk: közel sem tudunk még 
mindent Aquincumról.

(A szerző régész, muzeológus, az Aquincumi Múzeum igazgatója)

Az aquincumi diploma szövege

„Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus 
Augustus, az örmények legyőzője, főpap, a tribu-
nusi hatalom tizennyolcszoros birtokosa, kétsze-
res imperator, háromszoros consul és Imperator 
Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus, az örmé-
nyek legyőzője, a tribunusi hatalom négyszeres 
birtokosa, kétszeres imperator, proconsul, kétsze-
res consul, (akik) az isteni Antoninus fiai, az isteni 
Hadrianus unokái, az isteni Traianus dédunokái, 
az isteni Nerva ükunokái, mindazoknak a lovas 
és gyalogos katonáknak, akik x számú lovas és y 
számú gyalogos csapatban katonáskodtak, ame-
lyeknek a nevei…”

Mozaikpadló a polgárváros nyugati részéről (fotó: Komjáthy Péter)
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Esetünkben csak az első bronzlemez bal felső oldaltö-
redéke maradt meg, ennyi is elég azonban ahhoz, hogy a 
szigorú formáknak megfelelően fogalmazott dokumen-
tum pontos korát meghatározzuk. A legfontosabb infor-
mációkat az előlap 4. és 5. sorában szereplő szótöredékek 
jelentik, amelyek egyértelműen elárulják, hogy két csá-
szárról, társuralkodóról van szó, mégpedig Marcus Au-
reliusról és Lucius Verusról, akik Antoninus Pius császár 
örökbe fogadott fiaiként Kr. u. 161–169 között uralkodtak 
együtt. A császárok címei alapján pedig még pontosabban, 
163 ősze és 165 nyara közé keltezhetjük a dokumentumot.

A veterán katonák bizony bőven megszolgáltak eze-
kért az iratokért. A szolgálati idő a csapatok legnagyobb 
részénél 25 év volt, ami után a már negyvenes éveikben 
járó hadfiak polgárjogot és föld- és/vagy pénzadományt 
kaptak. Érdekes módon Aquincum polgárvárosából ez a 
darab mindössze a második ilyen irattöredék, pedig jól 
tudjuk, hogy a város életében jelentős szerepet játszottak a 

leszerelt katonák is, igaz, ezek jó része a mai Flórián térnél 
állomásozó légió veteránja lehetett, amelyben csak már 
polgárjoggal rendelkezők szolgálhattak, akiknek nem 
volt szükségük ilyen bronziratokra. A kiszolgált katonák 
legtöbbje egykori szolgálati helye közelében telepedett le. 
Voltak, akik földet műveltek, de sokan vállalkozásokba 
kezdtek, kereskedtek, boltokat, kocsmákat nyitottak, és 
napi kapcsolatban maradtak egykori csapattestükkel.

Az apró bronzlemez mellett az aquincumi műszeres 
kutatás természetesen még több száz római kori fém-
tárggyal: így ezüst és bronz érmékkel, ruhadíszekkel, 
bútoralkatrészekkel, ékszerekkel, lószerszámokkal 
gazdagították az Aquincumi Múzeum gyűjteményét, 
amelyek mind segítenek megérteni és rekonstruálni 
Óbuda ókori lakóinak hétköznapi életét.

(A szerző régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa)
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falu a panel árnyékában 

A Szent József Ház Békásmegyer-Ófalu szíve

Békásmegyerre évtizedek óta úgy gondolunk, mint hatalmas toronyházak tömegére, ahova nem is látogatunk el, ha-
csak nem akad valami dolgunk ott. Pedig a panelerdő tövében egy több száz éves falu virul, amely nemcsak gyönyörű 
házaival, hanem eleven közösségi életével is vonzó lakóhely, és látnivalónak sem utolsó.

VÁROS A csend és a környező kertek illata… úgy érzem magam, 
mintha legalább száz kilométerre Budapesttől üldö-
gélnék a kisvendéglő teraszán. Pedig csak húszpercnyi 
hévútra vagyok a Batthyány tértől. Gallai Máté ófalui 
lokálpatrióta invitált meg, hogy töltsek egy délutánt Bé-
kásmegyer-Ófaluban.
– A fővárosban valóban kuriózumnak számít, hogy egy 
egész negyed megőrizze eredeti, falusi jellegét. Békás-
megyer első említése 1368-ból való, a 
terület ekkori tulajdonosai az óbudai 
apácák voltak – meséli a település 
történetét Máté. – A falu a török hó-
doltság végére, a XVII. század máso-
dik felére szinte teljesen elpusztult. 
Az 1740-es évek körül kezdték német 
telepesekkel ismét benépesíteni, és 
hamarosan virágzó községet építet-
tek itt. Az épen maradt parasztházak, 
köztük négy műemlék és az utcák 
ennek a kornak az arculatát idézik. 
Arra is büszkék vagyunk, hogy a 
tudomásunk szerint az egyetlen ma-
gánkézben lévő budapesti műemlék-
ház szintén Ófalut gazdagítja.

Falurombolás és elűzetés

Persze, ez az arculat is sokat változott. Amit az évszá-
zadok megőriztek, azt a huszadik század néhány tíz év 
alatt szétrombolta. Ám ezúttal senki ne gondoljon a II. 
világháború kegyetlen pusztítására! A fővárosra zápo-
rozó bombatámadásoknak, szinte a csodával határos 
módon, Békásmegyeren egyetlen kápolna esett áldoza-
tul. A többi hatot az ötvenes években dózerolták el.
– A sváb falu otthonainak igazi megsemmisítése még 
hátra volt: az a hetvenes évek panelprogramja során 
történt meg, ekkor épült Békásmegyer óriási lakótele-
pe – folytatja Máté. – Ófalu Fő utcájának egyik oldalát, 
házak sokaságát tették a földdel egyenlővé, hogy helyet 
adjanak a szovjet mintára készülő házgyári lakásoknak, 
egészen a Dunáig, még a mocsár területét is bekebe-
lezve. Békásmegyer nevében is őrzi egykori természeti 
környezetének emlékét: a környező települések lakói ál-
lítólag nem tudtak az itt élő békahadak soha sem halku-

ló kuruttyolásától aludni. Ezt a területet törmelékkel és 
sittel töltötték fel, ma is ezen áll a lakótelep.
– A németajkúak háború utáni kitelepítése Békás-
megyer svábságát sem kímélte. A háromezer lelket 
számláló sváb közösség kétharmadát Németországba 
toloncolták 1946-ban – idézi fel Gallai Máté a sorstra-
gédiát. – Kétezer, magát magyarnak valló, háromszáz 
éve magyar gyökerekkel rendelkező honfitársunkat 

terelték marhavagonokba. A szétsza-
kított családok itthon maradottjai a 
lakótelep-építést megelőző falurom-
boláskor veszítették el házaikat, és a 
főváros különböző kerületeiben szét-
szórt panellakásokba kényszerültek 
költözni, a korábbitól teljesen idegen 
életformára ítélve. Mi itt, ebben a 
mesterségesen szétzilált, gyökérte-
lenné tett faluban kezdtünk az új év-
ezredben közösséget építeni…

Mezítlábas Nagybánya Békásmegyeren

Az ötvenes években a megbízhatat-
lannak ítélt művészektől, értelmiségiektől – belső emig-
rációba kényszerítve őket – igyekeztek megszabadulni. 
Így került Kassák Lajos Békásmegyerre, ahol egy kitele-
pített család házát utalták ki neki.
– Ám az akkori hatalom elszámította magát – meséli 
Máté. – A hallgatásra ítélt Kassák művészbarátait maga 
köré gyűjtve, köztük a szintén itt élő Gadányi Jenő fes-
tő-grafikust, valódi szellemi műhelyt alapított. „Mezítlá-
bas Nagybánya”, csak így emlegetik művészettörténészek 
az akkori Ófalut, utalva arra, hogy Kassákék a legendás 
nagybányai festőiskola hagyományait folytatták, amely 
a modern magyar festészet bölcsője volt. „Hogy ne kelljen 
meghasonlanom a külvilággal, nyugtalan energiáimnak 
ismét a festészet adott kiélhetési lehetőséget” – így ír Kas-
sák a Békásmegyeren töltött nyolc évről. Egykori ottho-
nát a Kőbányai utcában ma is lakják.
Ófalu népe tehát megpróbáltatásai ellenére is mindig 
helytállt emberségből, befogadta és közösséget vállalt a 
számkivetettekkel. Plébánosaik példája is erre kötelezi 
őket: Heisenberg Richárd atya 1946-ban nem hagyta ma-
gára a nyáját a szülőföldről való elűzetéskor, maga is be-fo
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szállt a Németországba induló vagonok egyikébe, hogy 
híveivel tartson. A szent hivatalban Zámolyi László 
plébános követte, aki 47 esztendőn át szolgálta a közös-
séget, ő több börtönből szabadult paptestvérének adott 
otthont. A hatalom által „száműzött” művésznek, Wra-
bel Sándornak szintén ő segített. Az ’56-os forradalom 
és szabadságharc festőjeként emlegetett alkotó Radnóti 
Miklós halála című festménye és a forradalmat ábrázoló 
grafikasorozata miatt állandó zaklatásoktól, majd mellő-
zéstől sújtva Ófalu plébániáján lelt menedékre.

Szent József és a jóga

„A bújtatást, az anyagi és erkölcsi támogatást képekkel 
hálálta meg.” Ez a mondat már az ófalui Szent József Ház 
Wrabel-termében olvasható, ahol állandó kiállítással 
emlékeznek a külföldön elismert, hazájában perifériára 
szorított festőóriásra. A minigaléria azonban nemcsak 

főhajtás Wrabel Sándor zsenije előtt, az itt látható alko-
tások művészettörténeti különlegességnek is számíta-
nak, ugyanis még a munkásságát jól ismerő szakértők 
sem találkozhattak velük korábban. Ezen művek közül a 
békásmegyeriek számára talán a legbecsesebb Zámolyi 
László plébános portréja és a mester önarcképe.
– Ahogyan az már lenni szokott, egy különleges sorsú 
művész alkotásainak is megvan a maguk különleges 
sorsa – mondja Máté, ahogyan körbesétálunk a terem-
ben. – A nélkülözés éveiben Wrabel olykor dióbélből 
készített festékkel, farostlemezre kényszerült festeni, 
s képei sokáig a plébánia padlásán hevertek a porban. 
Aztán az özvegye, Dr. Gulla Etelka összegyűjtötte és 
elvitte őket. Majd egy év múlva újra megjelent, hozta a 
festményeket, valamennyit restaurálva, bekeretezve, s a 
plébániának adományozta a műveket.
– Elnézést kérek a kisebb felfordulásért, holnap ba-
ba-mama klub lesz – mutat körbe Máté a teremben, az 
összetolt bútorokon. Merthogy a Szent József Ház – azaz 

az Ófalu szíve, ahogyan találóan fogalmazott egy hely-
béli – nemcsak az emlékezet őrzője, hanem a jelen szol-
gálója is. Hiszen jól megfér itt például a mesekuckó – 
bábsimogatással, maszatolással – a könyvbemutatókkal 
és időszaki képzőművészeti kiállításokkal. De mediátor 
is várja a családi vagy iskolai konfliktusaikkal egyedül 
megbirkózni nem tudókat, ahogyan a Születés Hete 
rendezvény és újabban hatha jóga tanfolyam is helyet 
kap a Szent József Házban. A közös munkára, amelynek 
e sokszínű kulturális élet is a gyümölcse, Máté először 
itt lakó barátait hívta meg, majd egyesületet is alapítot-
tak céljaik megvalósításához.

Petőfi körtefája

– A Szent József Ház valahogyan mindig közösséget 
tudott maga köré gyűjteni. Anno a falu svábjai azzal a 
céllal építtették és adományozták a plébániának, hogy 
iskola működjön itt, és még az államosítás után is ak-
ként funkcionált, de aztán az enyészeté lett – idézi fel 
Máté az 1865-ből való romantikus stílusú épület törté-
netét. – Tizenöt éve, amikor elhatároztuk, hogy helyre-

hozzuk, egy kicsit mi magunk is kilátástalan küldetés-
nek láttuk, annyira rossz állapotban volt. A padláson 
bokrok nőttek, egyszer alattam is beszakadt, az egyik 
lábam beszorult a mennyezeten tátongó lyukba, úgy 
kellett kihalászni… De azért csak haladtunk: még nem 
volt se ajtónk, se ablakunk, amikor adventkor már kará-
csonyi vásárt és koncertet tartottunk itt. A ház megint 
csodát tett: nemcsak közös teret adott nekünk, hanem 
a közös munkálkodás során valamennyiünkben meg-
született az együvé tartozás érzése is. Innen már nem 
volt megállás, egyik feladat hozta a másikat, vagy ha 
éppen nem, akkor valaki egy újabb ötlettel állt élő.
– Tenk László festőművészt kiállítással köszöntöttük a 
hetvenedik születésnapján, amelyre ellátogatott hoz-
zánk Szarvas József színművész is. Tudtam, hogy a Tün-
dérkert-mozgalom elkötelezett híve, amely iránt magam 
is nagyon érdeklődtem, így odaléptem hozzá: „Jóska, 
van egy perced?” Aztán az egy percből három és félórás 
beszélgetés lett – emlékezik vissza Máté, hogyan is szü-
letett Tündérkert az óriási lakótelep árnyékában.
Bevallom, korábban nem tudtam, mit is jelent a huszon-
egyedik században tündérkertet telepíteni, később azon-
ban megismerhettem Kovács Gyula kezdeményezését. 
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A pórszombati erdész elhatározta, megmenti a kipusztu-
lástól a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáit: amolyan 
génbankot hozott létre. Kevesen tudják, hogy csak ősi 
körtefajokból legalább hatszázféle létezik. 
– A fővárosban mi alapítottunk először Tündérkertet 
– büszkélkedik teljes joggal Máté, amikor körbekísér a 
Szent József Ház melletti gyümölcsösben. – Itt minden 
fának külön története van, s mindegyiket örökbe fo-
gadta valaki. Így ültettünk mi például batur almafát, 
amely a Kárpát-medence egyik legrégebbi almafajtája, és 
nevelünk egy példányt Petőfi körtefájából is. Ez annak 
a székelykeresztúri fának a leszármazottja, amely a le-
genda szerint árnyékot adott a poétának utolsó költemé-
nye születésekor. Megható, ahogyan megfigyelhetjük, 
amint a kicsiny vesszőből fa növekszik, s egy almányi 
termésről már be is számolhatunk. A Tündérkertben sé-
tálva mutatja Máté az egész Ófalut behálózó vízelvezető 
árokrendszert, amely hajdan megoldotta az esővíz elve-
zetését. Ezért minden telektulajdonost arra biztattunk, 
keresse meg ő is kertjében a régi árkot, tisztítsa ki. A régi 
tudás így szolgálja a modern kor emberét.
– Közösségi kertünket is igen szeretjük – mutatja Máté 
a következő utcában a termetes cukkinikat és az érett 
paradicsomoktól pirosló palántákat. – Ez nem felülről 
szerveződött, ezt a falu legaktívabb civil szervezete, az 
Óbor-kör kezdte el, és működteti a mai napig. Itt, a közös 
kertben segítséget kap bárki, hogy megtanulja a kertész-
kedés fogásait, teljes családok csatlakoztak már. Éppen 
ezért nagyon elkeserítő volt szembesülni a ténnyel, ami-
kor valaki megelőzte a gazdálkodó családokat, és lelop-
ta a kert termését. Ekkor határozták el a kert művelői, 
hogy elektromos csősszel, azaz kamerával védik meg a 
közösségi kertet. Mert valljuk, a helyi problémákat hely-
ben kell megoldani. Ugyanezen elv alapján igyekszünk 
az egykori kamionparkoló helyén létrehozott játszótér és 
a pihenőpark kapcsán a szomszédos családi házak tulaj-
donosaival is egyeztetni.
– Tanulunk egymástól, és tanulunk egymás mellett élni. 
Tudom, ha egyszerre húsz-huszonöt kisangyal hancúro-
zik, vagy egy falka kamasz focizik önfeledten, azt nem 
mindig boldogság a szomszédos kertben pihenve hall-
gatni – mondja Máté, ezért lerövidítették a nyitvatartási 
időt, a focipályát hálóval fedték be – így védekezve az 
átrepülő labdák ellen –, és megemelt kerítésekkel igye-
keznek biztosítani a környékbeliek nyugalmát. 

Budapest legrégebbi működő orgonája szól 
a Szent József templomban

– Pedig nem is ide épült – mutat rá Máté. – Ezt a hangszert 
1792-ben vásárolták, s hogy ide beférjen, egész egyszerű-
en derékban kettéfűrészelték. Hányattatott sorsa ellenére 
Budapest legrégebbi működőképes orgonája szépen szól 
értő kezekben. Templomunk másik büszkesége Szent Fló-
rián, Óbuda védőszentjének képe, amelyen a naiv festő 

az 1792-es békásmegyeri tűzvészt örökíti meg. Nemcsak 
művészettörténeti, hanem helytörténeti kincs is, hiszen 
szépen ábrázolja a korabeli házak, utcák elhelyezkedését.
– A templom mellett álló eklektikus plébániához pedig 
különleges emlékek fűznek, ugyanis kamasz koromat 
töltöttem itt. Volt idő, hogy nem volt plébánosunk, és az 
akkori plébániai kormányzó megbízott bennünk, szü-
leink szintén, így szinte itt laktunk, és a barátaimmal 
felejthetetlen éveket tölthettünk a plébánián. Így talál-
kozhattam például elsők között a padláson az elfeledett, 
a későbbi állandó Wrabel-kiállítás képeivel. Talán innen 
ez az erős kötődés Ófaluhoz, és persze onnan is, hogy 
három hónapos korom óta élek Békásmegyeren. 

betemetett stációk

– Sokat elértünk, élvezzük is, de azért még mindig nem 
kell azon gondolkodnunk, milyen hobbit válasszunk 
– mondja Máté. – Ilyen feladat, egyben fájdalmas kor-

rajz a békásmegyeri keresztút története is. A kálvária 
1897-ben a helyi lakosok kezdeményezésére és ado-
mányaiból állíttatott fel. A kádári időkben, 1962-ben 
a Kálvária-hegy új tulajdonosa, az Óbudai Téglagyár 
ledöntette a három keresztet, azokat helyben elásták, 
majd a gyárban keletkező agyagot egy hosszú szállító 
szalagon a keresztek helyére, a domb tetejére szórták. 
A stációk tégláit széthordták, és házakba, disznóólak-
ba építették be. A bronzöntvényeket, amelyek a ke-
resztút jeleneteit ábrázolták, szintén széthordták. A 
kő timpanonok közül többet sikerült megmentenünk, 
s következő tervünk, hogy a hegy gyomrába temetett 
kőkereszteket megkeressük. Helyükön most egy fából 
ácsolt feszület áll, a hívek maguk készítették.
Annak, hogy a fenti történetek nem merültek fele-
désbe, hogy a közösségi élet itt oly eleven és gazdag, 
oroszlánrésze van vendéglátómnak, Gallai Máténak. 
A fiatal, háromgyerekes édesapa családja és munkája 
mellett a motorja Békásmegyer-Ófalu színes hétköz-
napjainak és varázslatos ünnepeinek. Amikor több-
ször is arról kérdeztem, hogyan bírja idővel, energiával 
és kedvvel, azt vártam, a közösség erejéről, az elvég-
zett munka öröméről vagy valami hasonló fennkölt, 
kevéssé megfoghatóról beszél majd, ám mosolyogva 
azt válaszolta:
– Akkora bulik vannak itt! Szinte mindenhez kap-
csolódik valami vidám emlékünk. Amikor például 
nekiláttunk, hogy a kálvária megmaradt nyolc, dara-
bonként háromszáz kilós timpanonjait az Óbor-körrel 
lementsük a Kálvária hegyről, tanácstalanul álltuk kö-
rül a kőtömböket, hisz a háromszög alakú kőóriások 
sehogy sem akartak szépen, hordóként legurulni. Vé-
gül valamelyikünk felvetette, hogy kéne valami, amin 
leszánkóztathatnánk a kőtömböket, erre Zsolt barátom 
szó nélkül eltűnt, és pár percen belül megjelent egy, 
a helyszínen talált karosszéria darabbal a kezében, 
amit a szemétdombon talált. De igen emlékezetes volt 
az első közösségi disznóvágásunk is a helyi kultúra 
fellegvára, a Szent József Ház udvarán, ott is pörzsöl-
tünk, és maga a plébános úr szúrta le a malacot!

SZEKERES P. MÓNIKA

Mit keres Boldog Salamon Békásmegyeren?

Korábbi bűneit őszintén megbánó, és hátralévő 
életét az elesettek megsegítésének szentelő Ár-
pád-házi királyunkról kapta nevét a Czakó Gábor 
író által alapított egyesület, amely 2001 óta váltja 
valóra a cikkben említett csodákat. A Boldog Sa-
lamon Kör, amelynek elnöke Gallai Máté, tizenöt 
éves működése során az önkormányzat és a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával újította fel a 
plébániatemplom orgonáját, mentette meg a teljes 
pusztulástól a műemléképület Szent József Há-
zat, és üzemelteti is azóta. Szintén a „Salamono-
sok” álmodták, tervezték meg és önkormányzati 
támogatással hozták létre a kétezer négyzetmé-
teres játszóteret és pihenőparkot, Budapest első 
Tündérkertjét, és a T-Art Alapítvánnyal együtt 
számtalan kiállítást, hangversenyt, kulturális 
programot, falunapot, adventi vásárt, közösségi 
eseményt szerveztek.
2015-ben a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat a Bol-
dog Salamon Körnek ítélte oda az Önkormányzat 
képviselő-testülete. Az indokolás többek között 
arra hivatkozott, hogy az egyesület tagjai aktívan 
részt vesznek a városrész civil életében, és jó kap-
csolatot ápolnak más helyi szervezetekkel. 
Gallai Máté beszélgetésünk során maga is több-
ször említette közös munkájukat az Óbor-kör 
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel. Ba-
rátságuk, összefogásuk érthető, elég ehhez csak 
az Óbor-kör jelmondatát idéznünk: „Élő kultúra, 
élhető világban.”
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MATITS FERENC: WRABEL SÁNDOR FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKEZETE

KÉPZŐ tünkben tovább él a múlt századi realizmus hagyomá-
nya is. Ennek szellemében alkot a békásmegyeri Wrábel 
Sándor, aki a Nagykevély festői hegyvidékén alakította 
ki bensőséges erdőkép-festészetét, mely stílusa révén a 
barbizoni mesterek, kiváltképpen Paál László borongós 
hangulatú vásznaival rokon...”, illetve a művész Erdei táj, 
1953 című festményének reprodukciója is.

Nagy Ferenc 1993-ban az alábbi módon emlékezik 
meg Wrabel Sándor 1991-ben rendezett csepeli kiállí-
tásának előkészítéséről: „… Természetesen, a hatalom 
nem maradt tétlen, megbüntette a bűnösöket. Artnert 
és Wrábelt állandó zaklatások érték, gyakori látogatói 
voltak a Gyorskocsi utcai kihallgató helyiségeknek, s a 
művészeti életből teljesen kiszorították őket. Wrábel bu-
dai műteremlakását elvették, a városból is elűzték. Így 
került Pomázra, ahol lakcímének hiányában a kocsmá-
ban próbálkoztunk az iszogató helybeliektől megtudni 
a szükséges információkat. Jól tettük, mert bár nevét 
nem ismerték, tudták, merre lakik a hallgatag és furcsa 

művész. A szinte lakatlannak tűnő házhoz érve hosszas 
kiabálásunkra előbb kutyaugatás volt a válasz, majd 
megjelent egy borostás arcú férfi, aki bemutatkozásunk 
után közölte, hogy jó helyen járunk, ő maga Wrábel Sán-
dor. Bizalmatlanul fogadott, s még jobban meglepődött, 
amikor közöltük, hogy képeit szeretnénk kiállítani. 
Feszültsége lassan feloldódott, s hosszabb beszélgetés 
után őszintén kitárulkozott. (...) Lassan sor került arra 
is, hogy elénk tárja kiállításra alkalmas festményeit is, 
melyekből azonnal rájöttünk, hogy Dr. Losonci Miklós 
jól választott, amikor Wrábel Sándor műveit ajánlotta...”

Dr. Losonci Miklós művészeti írót személyes ismeret-
ség, barátság fűzte az elfeledett művészhez, aki nagyfokú 
tisztelettel foglakozott művészetével. 2002-ben megjelent 
írásában Wrabel Sándorról az alábbiakat írja: „… Élete 
gyötrelmes volt, művészi felemelkedése nagyszerű, utóé-
lete is késedelmes, de lassan immár tisztuló, igazságosztó. 
Jellem és sors keresztezte életét, sújtotta a történelem, nyo-
masztó teherként nehezedett rá a személyiséget, nemzetet 

Különleges, tragikus fordulatokban gazdag élete volt 
a Budapesten 1926-ban született és ugyanott 1992-ben el-
hunyt Wrabel Sándor festőművésznek. Zenész édesapja a 
II. világháború keleti frontján tűnt el, míg őt a Budapestre 
benyomuló Vörös Hadsereg elfogta és a Szovjetunióba in-
ternálta, ahonnan keserű tapasztalatokat szerezve három 
év múlva tért haza. Wrabel Sándor hirtelen vált felnőtté, 
hiszen 1944-ben, amikor Magyarországon a világháború 
harci eseményei zajlottak, lett 18 éves. A munkatáborok 
embertelen körülményeit is kevesen élték túl, de minde-
zen életveszélyek ellenére Wrabel Sándor hazatért, és el-
határozta, hogy képzőművészeti tehetségét a budapesti 
Képzőművészeti Akadémián fejleszti tovább. Mesterei Pór 
Bertalan és Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak. A végzést 
követő időszakról kevés adatunk van. Segítségül hívtuk 
Bajor Nagy Ernőt, aki a Wrabel Sándorral foglalkozó Te-
hetség – talonban című, 1964. augusztus 9-én a Szabad 
Föld újságban megjelent egész oldalas cikkében elmondja, 
hogyan próbálta a művész a tanulmányait befejezve meg-
élhetését biztosítani: „… Volt már anyagmozgató munkás 
egy kulturális intézményünknél, mázolt hajót az újpesti 
hajógyárban, sőt egyik állami gazdaságunk juhászaként 
is tevékenykedett. A 38 éves Wrábel Sándor viszont már 
négyszer kért alkalmat a Képzőművészek Szövetségétől, 
hogy kiállításon mutat(koz)hasson be a közönség előtt 
– hiába. A helyi tanács, bár megjutalmazta népművelő 
munkájáért, ez ideig nem vette észre, hogy ez a nem min-
dennapi tehetségű művész, megfelelőbb hely híján, egy 
megszüntetett temető ravatalozótermében dolgozik...”

A művész valóban a békásmegyeri – használaton kí-
vül helyezett – temető hullaházában alakította ki műter-
mét, sőt egy ideig lakhelyét is. Befogadta, támogatta őt 
Zámolyi László atya – a békásmegyeri Szent József Plé-
bánia papja –, akinek e barátság révén az évek során egy 
kis Wrabel-gyűjteménye alakult ki. A plébánia tulajdo-
nában álló volt iskolaépületben, amely ma a Szent József 
Ház nevű közösségi tér, Bús Balázs III. kerületi polgár-
mester jelenlétében 2012 húsvétján állandó kiállítás nyílt 
a művész nevét viselő Wrabel-teremben.

Wrabel az 1956-os forradalom fegyveres harcaiban 
nem vett részt, de a magyar nép heroikus harca, illetve 
az azt követő megtorlás festészetéhez témául szolgáltak. 
Nehéz lenne megállapítani, hány forradalmi képet is ké-
szített, mivel feltételezhető, hogy a Legfőbb Ügyészség 
Politikai Osztálya által 1965-ben „ellenforradalmi izga-
tás” címén ellene indított eljárás kezdetén ezekből, amit 
lehetett, bizonyosan megsemmisített. A feljelentés, a 
nyomozás, a büntetőeljárás alapjául szolgáló Forradalom 
(Akasztás), 1956 című festmény, ami Artner Tivadar az 
Évezredek művészete című több mint 18 ezer példány-
ban kinyomtatott könyvének 585. oldalán szerepelt, bűn-
jelként lefoglalásra került, majd miután a művész 1966-
ban visszakapta, egy magyar magángyűjtőnek eladta. 
Artner Tivadar könyvét 1965-ben úgy kapta kézbe az ol-
vasóközönség, hogy az 585. oldalon Wrabel képe helyét 
Ferenczy Béni rajza foglalta el. A könyv 1968-as és 1972-
es „átdolgozott, bővített” kiadásából pedig kimaradtak 
a Wrabel Sándort méltató alábbi sorok: „... Mai festésze-

Forradalom (Akasztás), 1956, olaj, vászon, 70x100 cm, 1956
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sorvasztó vörös despotizmus. Ehhez járult még valami. 
Nem volt szerencsés ember, semmi tehetsége nem volt 
az érvényesüléshez, csak a művészetekhez. Sorsa éppen 
jellemtisztasága miatt az lett, hogy jelentőségét nem kora, 
csak utókora fedezte fel. Nem, nem a pártállam, hanem a 
demokrácia. (...) 1991-ben nyílt meg önálló kiállítása a Cse-
pel Galériában, ahol a kiállítás katalógusába a következőt 
írtam fő művéről, a Magyar Golgota című festményéről és 
művészetéről: Ölyv őrzi külön szobában ezt a megrendí-
tő, 1956-os, mesterművé fokozott emléket Wrabel Sándor 
pomázi műteremotthonában. Bosch, Goya és Vörösmarty 
A vén cigány látomása folytatódik a csontvázak táncában, 
a keresztfára szögezett madár ember-testben. Nemcsak a 
festészet, hanem a történelem ismétlődő szürrealizmusa 
e mű, innen, hogy a rajz expresszív vágtába kezd, a szí-
nek vörös-fekete sávokká, tömbökké forrósodtak. (...) Lát-
szólag paradoxonnak tűnik a megállapítás, mely igaz: A 
magyar 1956 szabadságharc-forradalmának legnagyobb 
festője volt, ő, aki nem volt forradalmár, nem akart forra-
dalmár lenni, egyszerűen csak azzá lett az emberség belső 
parancsából. (…) Ő nem hősködésből festette 1956 magyar 
tragédiáját, ezt látta, és így, ezért így, csak így örökítette 
meg festményciklusában a valóságos képsort. E festői 
ténymegállapításért gyötörték mindvégig. Kivégzés-pszi-
chózisban élt, mint egykor Radnóti, e sorsrokonság okából 
festette meg nagy művét, a Radnóti emlékére címűt.”

Wrabel Sándor pályájának alakulását 1965-ös meg-
hurcolása visszavetette, szó sem lehetett arról, hogy 
műveit itthon a közönség elé tárja, illetve hogy az ál-
lam vásároljon alkotásaiból. Egy út maradt számára 
nyitva – mivel a magyar államnak valutára volt szük-
sége, és az akkori szigorú szabályozás szerint az általa 
„termelt” külföldi fizetési eszközt a MNB árfolyamán 
kellett forintra váltani, népgazdasági érdek is volt –, 
a külhoni érvényesülés. Wrabel Sándor, mint a XX. 
században életre kelt Don Quijote, hatalmas elszánás-
sal a művészetek hazájában, Olaszországban próbálta 
tehetségét kamatoztatni, kibontakoztatni. Ezért nem 
ismert, elismert művészete Magyarországon, mivel a 
vele való foglalkozás a diktatúra éveiben veszélyes 
volt. Ezzel szemben 1965-től két évtizeden keresztül 
változó intenzitással, lehetőségeihez mérten szerepelt 
olasz kiállításokon, önálló tárlata nyílt Milánóban, 
Bertinoróban, Nápolyban, Faenzában. Milánói művé-
szekkel együtt olaszországi tárlatokon kívül dél-ame-
rikai vándorkiállításon is részt vett műveivel, amit az 
olasz állam kitüntető oklevéllel honorált. Míg a mű-
vész életében alig jelent meg itthon méltatás, addig 
Olaszországban tisztelték, díjakat kapott, vásárolták 
festményeit, cikkek kísérték kiállítási szerepléseit, 
munkásságával komolyan foglalkoztak, sőt ő maga is 
írt cikkeket.

Gyermekkora óta természetbúvár volt, különösen 
a vadászmadarak élete érdekelte. Sok időt töltött az ál-
latok, a madarak megfigyelésével, később tartásukkal, 
idomításukkal. A ’60-as évek elején költözött a Budai-he-
gyekkel határos Békásmegyerre, ahol a közeli erdőkben 
töltötte idejét, illetve az ottani élővilággal foglalkozott. 
Az általa vezetett művészcsoport tagjaival vasárnapon-
ként az erdőt, a hegyeket járta. Azért végezte el 1962-ben 
a Magyar Vadászok Országos Szövetsége által szervezett 
vadgazdálkodási tanfolyamot, majd 1964-ben a szintén 
általuk szervezett preparátori tanfolyamot, hogy gyara-
pítsa ismereteit e tárgykörben. A tanfolyamok tagsága, 
tanárai közt hasonló érdeklődésű barátokra lelt, akik se-
gítették, támogatták művészetének alakulását, külföldi 
utazásait és képeladásait.

Özvegye, Wrabelné dr. Gulla Etelka úgy egy évti-
zede azzal a kéréssel keresett fel – akkori munkahelye-
men, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus Úri utcai 
irodájában –, hogy tekintsem át férje hagyatékát, fog-
lalkozzak művészetével. A rendszerváltást követően a 
Lektorátus már nem úgy működött, mint a pártállami 
időkben, amikor osztályharcot folytatva Wrabel Sán-
dor és mások érvényesülését, kiállítási szereplését aka-
dályozta. Amikor áttekintettem a művész családjánál 
őrzött hagyatékát, szembesültem azzal, hogy Wrabel 
Sándor egyedi, gazdag, közreadásra méltó életművet 
hozott létre. Felmértem, hogy habár műveinek egy je-
lentős hányada hazai és külföldi gyűjtőkhöz került, a 
családnál őrzött kollekcióból kiállítások szervezhetők, 
illetve erre, valamint a művészetét dokumentáló, gon-
dosan összegyűjtött anyagra támaszkodva összegző 
tanulmány írható.

A művész halálának 20. évfordulóján két kiállítást is 
rendeztek a III. kerületben. Az első egykori lakhelyén, 
Békásmegyeren húsvétkor nyílt a Szent József Házban, 
a második 2012 novemberében a San Marco utcai Óbu-
dai Kulturális Központban. Az első tárlat egyben a mű-
vész alkotásaiból kialakított Wrabel-terem felavatását is 
jelentette, ahol egy tucat festménye állandó kiállításon 
tekinthető meg. Itt túlnyomórészt tájképei láthatók, míg 
az általam válogatott és rendezett reprezentatív emlék-
kiállításon bemutatott mintegy 26 festmény megpróbálta 
Wrabel művészetének széles palettáját bemutatni. Szere-
pelt az anyagban 3–4 önarcképe, egy, a feleségéről és egy, 
az édesanyjáról készült finom portré, vagy két tucat táj-

Wrabel (Wrábel) Sándor festő

Budapest, 1926. június 28. – Budapest, 1992. június 25.

Díjak, elismerések
1965 • ezüstérem, Bertimoro
1965 • aranyérem, Milánó
1967 • az olasz Minisztertanács kitüntető oklevele
1975 • a római Francia-Olasz Intézet díja
2003 • Pomáz díszpolgára cím (posztumusz)
2006 • ’56-os Emlékérem, Csepel Önkormányzata 
’56-os Emlékbizottsága (posztumusz)

Egyéni kiállítások
1965 • Mostra dei pittori ungheresi, La Rotunda 
[P. Bak Jánossal, Blaskó Jánossal, Fáy Győzővel], 
Milánó (kat.) 
1965 • La Travernetta di Montemaggio [P. Bak Já-
nossal, Blaskó Jánossal, Fáy Győzővel], Bertinoro 
(leporelló)
1966 •  Galleria Totti, Milánó (kat.)
1968 • Fiera d’Oltremare, Nápoly (leporelló)
1978 • Angyalföldi József Attila Műv. Központ
1982 • Villa Prati, Bertinoro (leporelló)
1983 • Galleria Voltone della Molinella, Faenza 
(leporelló)
1985 • Sala Lega, Brisighella (leporelló)
1991 • Csepel Galéria, Budapest (leporelló)
1995 • MDF Székház, Óbuda
1999 • Vadászati napok, Nagymaros
2004 • Magyarok Háza, Budapest 
2004 • Testvérmúzsák Galéria, Pomáz 
2004 • Hotel Pest, Budapest
2005 • Keresztény Múzeum, Esztergom (leporelló)
2008 • Vallomások, Postamúzeum, Budapest
2011 • Csillaghegyi Közösségi Ház, Budapest
2012 • Óbudai Kulturális Központ (San Marco 
Galéria), Budapest
2014 • Magyarországi Németek Háza, Budapest

Állandó kiállítás
Szent József Ház, Békásmegyer-Ófalu

Magyar Golgota, 1984, olaj, 122x255cm
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In memoriam Radnóti, 1969, olaj, 90x192cm
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önarckép, olaj, 125x75 cm

kép, 2–3 csendélet, 2–3 állatábrázolás, egy bibliai tárgyú 
kép, valamint a Radnóti Miklós kivégzését ábrázoló, a 
’60-as évek végén készült, 90 x 192 cm-es méretű, meg-
rendítően monumentális kompozíció. A részben histori-
záló, bensőséges portrék, a lírai tájképek és természethű 
állatképek kifejezésvilágával homlokegyenest ellentétes 
hatású, expresszív nyugtalansággal, feszültséggel ren-
delkező, a vér és a tűz vörösében izzó, a költő életét kioltó 
sortüzet ábrázoló festmény a többi alkotástól elkülönítve 
volt megtekinthető. Wrabel Sándor, aki átélte a háború 
borzalmait, a kiszolgáltatottságot, valamint jogfosztott-
ságot, akire többször is rávetült a halál árnyéka, megélt 
tapasztalatai alapján a kivégzésről autentikus, riasztóan 
naturális képet festett. Ez a megdöbbentő, megrázó fest-
mény, valamint az ehhez hasonló színvilágú, drámaisá-
gú Magyar Golgota, 1984 című, 122 x 255 cm-es méretű 
képe, illetve az Akasztás (Forradalom), 1956 című kom-
pozíciója művészetének expresszív, szürreális vonula-
tához tartozik. Megítélésem szerint – habár műveinek 
többsége tájkép, sok portrét, vadászati témát, állatábrá-
zolást, illetve zsánerjelenetet is festett – ezek a program-
képei jelzik művészetének csúcspontját. Fontos említeni, 
hogy a művész 1969-ben olasz nyelven, Milánóban folyó-
iratcikket jelentetett meg In memoriam Radnóti címmel, 
frissen készült festményéről. Ebben a művész nem csu-
pán festményének reprodukcióját adja közre, hanem leír-
ja a munkatáborba kényszerített, Németország felé eről-
tetett menetben hajtott költő sorsát, akit a háború vége 
előtt nem sokkal Abdán végeztek ki. Wrabel írása közli 
az exhumálásának azon megrázó részletét is, amikor a 
mártír költő zsebében megtalálták azt a füzetet, amely 
utolsó verseit tartalmazza.

Dr. Losonci Miklós művészeti író találóan állapítja 
meg 2007-ben papírra vetett együttérző soraiban, hogy 
„... Wrábel Sándornak mindig beilleszkedési zavarai vol-
tak, melyet a Gulág, az ÁVH, az Ügyészség komponált. 
Kisebb-nagyobb mértékben minden öl, önérzetet sért, 
zavart okoz, eltántorít a személyes küldetéstől. Wrábel 
Sándornak szenvedést okozott, de nem pusztította el – 
sajátos esszenciát adott művészetének, miközben élete 
merő kínlódás lett...”

Vitathatatlan, hogy a magyar társadalom egészét 
sújtó XX. századi megpróbáltatások Wrabel Sándort fo-
kozott mértékben érintették, de a művész életének ala-
kulását áttekintve számos pozitív eseményre is felfigyel-

hetünk. A sors csapásainak elviselését a boldog családi 
háttér, a békásmegyeri otthonból való kilakoltatást kö-
vetően a pomázi lét megteremtése, az erdővel, a termé-
szettel, az állatokkal való szoros együttlét, a művészet-
pedagógusi feladatok ellátása, a művész tehetségének 
olaszországi elismerése tette lehetővé.

Itthoni reputációja csupán 1989 után kezdődött, több 
kiállítása nyílt, azokról írások jelentek meg, és 2001-ben, 
születésének 75. évfordulóján Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata emléktáblát helyezett el egykori otthoná-
nak falán. 2003-ban Pomáz városa az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 47. évfordulója alkalmából „a telepü-
léssel kapcsolatos munkásságáért” Pomáz díszpolgára 
posztumusz címmel tüntette ki, 2006-ban pedig, a forra-
dalom és szabadságharc 50. évfordulóján Csepel Önkor-
mányzata posztumusz ’56-os emlékérmét adományozott 
neki. 2011-ben az Óbudai temetőben található sírját a 
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság, 2012-ben, halálának 20. év-
fordulóján Békásmegyer-Ófalu közösségi háza, a Szent 
József Ház egyik termét róla nevezték el, ahol állandó 
kiállítás fogadja a látogatókat. 

(A szerző művészettörténész)

Önarcképek

Wrabel Sándor alkotómunkásságában nagy szám-
ban található önarckép. Példaképei közül Remb-
randt szintén kiemelkedően sok önarcképet készí-
tett. Érdekes módon Wrabel Sándor saját magáról 
festett képei között többnél a művész különböző 
szituációban, historizáló öltözékben, vagy külön-
böző lények társaságában jelenik meg. Hol Tarta-
rin de Tarasconként, Don Quijoteként, Miltonként, 
szentként tekint reánk. De, mint szőnyegárus vagy 
állataival, illetve bibliai személyekkel együtt is áb-
rázolja önmagát. Ezeken a festményeken saját jel-
lemző, lényeges vonásai, a művész személyisége, 
öntudata meghatározóan érvényesül. 
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önarckép, olaj, 100x75 cm Don Quijote, olaj, 60x49 cm
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önarckép glóriával, olaj, 97x67 cm önarckép a la milton, olaj, 48x33 cm
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Apostol arany háttérrel, olaj, 96x28 cm Szőnyegárus, olaj, 125x75 cm
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ITTHON SÍRI CSEND

Beszélgetés Wrabel Sándor festőművész özvegyével, Wrabelné dr. Gulla Etelkával

Özvegye idézte fel beszélgetésünkben Wrabel Sándor festőművész emlékét, akinek művészete, példaértékű sorsa, erköl-
csi tartása sok tanulsággal szolgál. Hálásak lehetünk, ahogy férje emlékét, hagyatékát őrzi, amely – úgy érezzük – nem 
csupán a III. kerületiek, de az egész nemzet számára jelentős értéket képvisel.

loci color Hogyan ismerte meg Wrabel Sándort, mikor házasod-
tak meg, hogyan alakult közel három évtizedes családi 
életük?

Békásmegyeren éltem egy, a családunk tagjai, Alpár Ig-
nác és Kotál Henrik építészek által 1874-ben emelt va-
dászházban, amely a mai HÉV-megállótól az Ófalu felé 
eső részen húzódó kis erdőben állt. Házunk helyén ma 
lakótelepi épületek sorakoznak. Úgy az 1960-as évek 
elején híre kelt, hogy Békásmegyerre költözött egy fes-
tő, aki szép képeket fest. Wrabel Sándor ekkor – Zámolyi 
László békásmegyeri római-katolikus plébános támo-
gatását élvezve – a használaton kívül helyezett temető 
ravatalozójából kialakított műteremben dolgozott. A 
plébános úrnak kis gyűjteménye is volt alkotásaiból. Ez 
az érdeklődés vezetett el megismerkedésünkhöz. A ná-
lam pár évvel idősebb férfiről kiderült, hogy hasonlóan 
gondolkodik a világ dolgairól, mint én. Nagyon szereti a 
természetet, az állatokat, művelt, sokat olvas, nyelveken 
beszél, jól fotózik, szeret utazni, kirándulni. Kapcsola-
tunk egyre szorosabbá vált, 1964. október 3-án meghá-
zasodtunk. Mivel elég hely volt házunkban, ahol özvegy 
édesanyámmal éltem, oda költöztünk, ott alakította ki 
férjem a műtermét. Ez az idilli állapot azonban csupán 
1978-ig tartott, akkor kivágták a ház körüli kis erdőt, ki-
lakoltattak bennünket, és mi Pomázra költöztünk, majd 
később vissza Békásmegyerre.
Wrabel Sándor a ’60-as évek első felében Csillaghegyen 
egy művészcsoportot vezetett, akikkel többször ki is ál-
lított. Én, elvégezve a jogi egyetemet, a Magyar Postánál 
helyezkedtem el. Fiunk, Alexander György 1966. október 
21-én született. Ezt megelőzően azonban történt egy és 
más dolog, ami mértékadóan meghatározta későbbi éle-
tünket. Férjem közeli barátja, esküvői tanúja, Artner Ti-
vadar grafikusművész, művészeti író megbízást kapott a 
Gondolat Kiadótól, hogy írjon egy összefoglaló művet a 
művészetek fejlődéséről, az őskortól napjainkig. Az év-
ezredek művészete című, 1965 nyarán elkészült könyv-
ben két képet szerepeltetett a szerző Wrabel Sándortól, 
valamint rövid értékelést adott művészetéről. Már nem 
is tudom, hogy a könyv lektorai vagy valaki más, de fel-
jelentette Artner Tivadart és a férjemet, hogy ellenforra-
dalmi uszítók. Történt ugyanis, hogy Artner Tivadar, aki 
ismerte és nagyra tartotta férjem 1956-ban, a forradalom 
idején festett képeit, ezek közül az Akasztás címűt sze-

rette volna Goya A háború borzalmai című sorozatával 
párhuzamba állítani. A szerkesztés során azonban az 
Akasztás reprodukciója a magyar kortárs anyaghoz ke-
rült, az Artner által javasolt Forradalmi jelenet címmel. 
Emiatt indított 1965-ben a rendőrség nyomozást, hallgat-
ta ki többször férjemet, veszélyeztetve családi boldogsá-
gunkat és férjem olaszországi karrierjének alakulását. 
Aki élt ebben a korban, bizonnyal átérzi, hogy rendkívül 
nehéz helyzetbe kerültünk. Tudni kell ugyanis férjem-
ről, hogy apja a II. világháború keleti frontján tűnt el, 
és hogy férjemet 18 évesen a megszálló Vörös Hadsereg 
letartóztatta. Szibériai munkatáborba vitték, ahonnan 
három embert próbáló év után tért haza. Férjem nem 
vett részt az 1956-os forradalom harcaiban, mivel min-
denfajta fegyveres harcot ellenzett. Ő a természetben 
lelt megnyugvást, állatokkal, növényekkel foglalkozott. 
Természetesen felzaklatták az 1956-os események, az, 
hogy a magyar hazafiak megpróbálták az akkori világ 
legerősebb hadseregével szemben hazájukat megvédeni. fo
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f ia és felesége a békásmegyeri vadászkastély előtt
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Az ő fegyvere az ecset volt. A magyar Golgota, A kivég-
zés, majd a Radnóti emlékére című képei, a Don Quijo-
te-sorozata, valamint a bibliai tárgyú festményei mind 
az erőszak, az önkény elleni tiltakozás példái.

Az Artner-könyv kapcsán indult eljárás a művész 
„olaszországi karrierjének alakulását veszélyeztette”. 
Hogyan értette ezt?

Férjem egyik művészbarátja, a nála idősebb Fáy Győ-
ző festőművész az 1960-as évek első felétől szerepelt 
olaszországi tárlatokon. Szólt Sanyinak, és még két má-
sik – szintén idősebb – kollégának, hogy lehetőség adó-
dott arra, hogy négyen együtt Milánóban kiállítsanak. 
A város központjában álló La Rotonda nevű XVIII. szá-
zadi épületben, a magyar festőkkel nyitó új reprezenta-
tív kiállítóhelyen mutatták be 1965 nyarán Fáy Győző, 
P. Bak János, Blaskó János és Wrabel Sándor anyagát. 
A komolyabb anyaggal rendelkező Fáy Győző férjem tár-
saságában hosszabb ideig maradt. Körutazást is tettek 
Itáliában, festettek is, sőt ők ketten részt vettek a milánói 

kiállítás anyagából szeptember elején Bertinoro városá-
ban rendezett második kiállításon is, amelyen Fáy Győző 
és férjem ezüstérem kitüntetésben részesült. A sikeres 
itáliai bemutatkozást követően férjemet felkérték, hogy a 
következő évben önállóan is bemutatkozzon Milánóban, 
illetve arra, hogy a milánói művészek festményei mellett 
ők is szerepeljenek egy dél-amerikai vándorkiállításon. 
Elgondolható, milyen hideg zuhanyként, tragikusan ért 
bennünket az Artner-könyvből adódott helyzet. A kép-
lefoglalás, a kihallgatások, útlevelének bevonása ugyan-
csak megviselt bennünket. Komoly erőfeszítésbe került, 
mindent megmozgattam, hogy Sanyit ne ültessék le, visz-
szakaphassa útlevelét, hiszen ezen múlt egzisztenciánk, 
ugyanis Sanyi valamennyi képét, azokat is, amelyeket 
kivitt és amelyeket ott festett, mind megvették. 1966 ja-
nuárjában megszűnt az eljárás férjemmel szemben, visz-
szakapta útlevelét, de itthon a rendszer ellenségének te-
kintették, nem szerepelhetett kiállításokon, nem vett tőle 
az állam képeket, sőt senki sem mert vele kapcsolatba 
kerülni. Sanyi egyedüli esélye a külföld volt. Szerencsés 
módon a következő év júniusában férjem ott lehetett a 
milánói Totti Galériában rendezett, 28 olajfestményét be-
mutató tárlaton. Talán felfoghatatlan, de így történt: itt-
hon nem állíthatott ki, míg külföldön – Olaszországban, 
Dél-Amerikában – igen. Úgy hallottam, Kassák Lajossal 
is így bánt a rezsim, sőt őt még ki sem engedték a Párizs-
ban nyíló kiállítására. Tudni kell azonban arról, hogy a 
Kádár-rendszer súlyos valutahiányban szenvedett. A va-
lutaszerzés miatt a művészek, ha meghívták őket, kaptak 
nyugati útlevelet, műveiket eladhatták, de a befolyt ösz-
szeget kötelező volt a MNB – rendkívül alacsony – árfo-
lyamán forintra váltani. Férjem két évtizeden keresztül 
változó intenzitással vett részt kiállításokon Itáliában, 
legtöbb képét ott adta el, habár egy idő múlva a magyar 
vadászok, illetve az idelátogató külföldi vadászok is sok 
festményét vásárolták meg.

Miként került kapcsolatba a vadászokkal?

Férjem gyermekkora óta vonzódott a madarakhoz, kü-
lönösen a vadászó életmódot folytató sasokhoz, héják-
hoz, sólymokhoz, ölyvekhez, kányákhoz, vércsékhez, 
baglyokhoz. Amikor lehetősége nyílt rá, tartott is be-
lőlük, röptette, tenyésztette, idomította őket, sőt ezek a 
madarak gyakran festményeinek témájául is szolgáltak. ba
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GYIMESI LÁSZLÓ: A TERMÉSZET KÖLTÉSZETE, A KÖLTÉSZET TERMÉSZETE

Gondolatok Szarka István életéről, költészetéről

OLVASS!

Minden városrésznek megvannak az emblematikus 
figurái, akiket ismernek vagy csaknem ismernek a szem-
bejövők, de mind tudják, hogy nélkülük szegényebbek 
lennének a hétköznapok. Ha pár napig nem látnák őket, 
hiányérzetünk támadna.

Szarka Istvánt igen sokan ismerik Óbudán, pontosab-
ban Békásmegyeren. Az új telep hegyi oldalán őslakosnak 
számít, jellegzetes alakja, férfias megjelenése, gondosan 
ápolt művész-frizurája, sétabotja helyi hírességgé tette, s 
azt is sokan tudják, hogy csak nemrégiben hagyott fel fog-
orvosi hivatásának gyakorlásával, de mellette költőként is 
jelentős műveket alkotott és alkot, immár közel húsz köte-
te joggal vívta ki az olvasóközönség tiszteletét, szeretetét.

Azt már kevesebben tudják, hogy katonaember volt, 
a honvédség ösztöndíjával végezte el az orvosi egyete-
met, katonaorvosként szolgált, s csak nyugdíjazása után 
váltotta ki a fogorvosi praxist.

Akik olvassák munkáit, tudják, hogy Szarka István 
a természet szerelmese. Költői nyelve, verseinek képgaz-
dagsága, látható-tapintható, ízlelhető-szagolható saját 
világa nem egyszerűen a természet leképezése, hanem 
az emberi lét beemelése az életünket fenntartó tenyé-
szet lüktető univerzumába. Minden természeti csoda 
emberi dimenziókat rejt, és a költő minden emberi léleg-
zetnek rokonlelkére lel a természetben. A valóságos és 
virtuális kertek mitologémákként léteznek, működnek a 
Szarka-féle költészetben, sőt, a világ maga is egy emberi 
kertté emelkedik, megművelhető, belakható, szerethető, 
befogadható és befogadandó mindenséggé.

Minden üzenet, amit a költő versekbe rejt, legyen az 
társadalmi lenyomat, erotikus élmény (vagy mindezek 
emléke), virágok, növények képét ölti. Gyökerektől az 
ágcsúcsokig az embert is befogadó lüktető öröklét sza-
vakba bújtatott lehetséges édene köszön ránk, az álomba 
játszó valóság nekünk való földrészeit fedezzük fel.

E cikkre felkészülendő, a lehető legjobb pillanatban 
kértem egy rövid beszélgetésre a költőt. Számítógépén 
éppen az utolsó simításokat végezte készülő válogatott 
kötetén, így a születő-félben lévő könyv kapcsán egész 
életútjáról tudtunk néhány szót váltani.

A költészet nyersanyaga az anyanyelv. És korántsem 
mindegy, hogy hol, kiktől sajátítja el ezt az ember. Szar-
ka Istvánnak szerencséje volt: igen gazdag nyelvi világot 
kapott Dévaványától, ahonnan más szép szavú költők is 
indultak, a szülői, nagyanyai szeretet, a vidéki-paraszti 
környezet máig ható impulzusokat adott a szó- és mon-
datfűzésekhez, a szinonimák közül a megfelelő, a leg-
megfelelőbb szavak kiválasztásához.

A nyelv gazdagságának befogadása együtt történt a 
környezet megismerésével. A növények, a vad- és kerti 
virágok, a vetemények, az erdők, mezők, a folyópartok ná-
das-bozótos berkei az élmények ezrei mellett a megneve-
zés gyönyörűségével is megajándékozták a költészet iránt 
korán fogékonnyá vált gyermeket. A későbbi költözések 
során erre a biztos alapra épültek rá más nyelvi rétegek, 
Tatabányán, Bánhidán a sváb és a szlovák szó is nyomot 
hagyott rajtuk. A későbbi költő páratlan szókincsének ki-
alakulásához ezek éppúgy hozzájárultak, mint az, hogy 

Vadgazdálkodási tanfolyamot végzett, ahol hasonló 
érdeklődésű emberekkel, vadőrökkel, vadászokkal, 
solymászokkal ismerkedett össze, akik közül többen 
segítették őt pályája alakulásában. A Rákosi- és a Ká-
dár-rendszerben csupán nagyon megbízható elvtár-
saknak adtak vadász-, illetve fegyvertartási engedélyt. 
A politikusok, az állami vezetők, az elit és az őket kiszol-
gáló réteg kedvelt passziójának számít a vadászat, így 
a férjem vadászmadarakkal kapcsolatos szakértelmét 
ismerő, művészetét értékelő hazai és olasz vadásztársa-
dalom bizony nagyban segítette karrierjének alakulását. 
Érdekességként említem, hogy egyik madarakat ábrázo-
ló grafikáját Olaszországban borreklámként használták 
fel. Milánóban megvédett doktori értekezésének témája 
a madarakkal történő magyarországi és olaszországi va-
dászat volt. E témában olasz nyelvű cikket is publikált.

Miért nem lehetett itthon egészen 1978-ig kiállítása? 
Miért nem jelent meg róla szakfolyóiratban írás? Ho-
gyan alakult a helyzet a rendszerváltást követően?

Férjem többször szeretett volna itthon is bemutatkoz-
ni, de elutasították kérvényeit. Az Artner-könyv miatt 
mellőzték. A több mint 18 ezer kötet bezúzása miatt 
nem csupán Artner Tivadart érte retorzió, de férjemre 
is mint „másképp gondolkozóra” tekintettek. Emiatt a 
szakmai érdeklődés is elmaradt. Veszélyes idők voltak 
azok, mindenki félt. Szinte hihetetlen, de a Milánóban 
a ’60-as évek végén megjelent nyolckötetes művészeti 
lexikonban hosszan méltatják munkásságát – itthon 
síri csend. A római Il Pensiero Nazionale munkatársa, 
Carlo Capuano 1973-ban eljött hozzánk, hogy riportot 
készítsen férjemmel, amelynek eredményeként több 
oldalas, illusztrált cikk jelent meg a római folyóirat-
ban. A vadászok segítségével jöhetett létre a rendszer-
váltást megelőzően egyetlen önálló kiállítása. Ez, úgy 
emlékszem, volt akadémista társa, a szintén vadászté-
mákat festő Muray Róbert segítségével valósult meg. 
Muray Róbert, aki ekkor a XIII. kerületi Hazafias Nép-
front Képzőművész Baráti Körének titkára volt, illetve 
az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal-
ban töltött be fontos pozíciót, elérte, hogy a vadászok 
támogatásával az Angyalföldi József Attila Művelő-
dési Központban kiállítása lehessen. Erről a tárlatról, 
illetve a rendszerváltást követően rendezett kiállítá-
sairól rendszeresen a Nimród vadászújság hírt közölt. 
Férjem a rendszerváltás körül ismerkedett össze Dr. 
Losonci Miklós művészeti íróval, aki életében 1991 ok-
tóberében a Csepel Galériában, majd a művész halálát 
követően 2004-ben a Magyarok Házában szervezett 
Wrabel-kiállításokat. Több kiállítását nyitotta meg, 
munkásságáról írásokat közölt különböző sajtókiad-
ványokban. Ekkor már lehetett írni Sanyi 1956-os ké-
peiről; és Losonci mellett más szerzők is számos cikket 
szenteltek e témának. Ezen festményeire alapozva ér-
demelte ki az „1956 festője” címet, tüntették ki Csepe-
len ‛56-os emlékéremmel, Pomázon Díszpolgári cím-
mel, jelöli emléktábla egykori békásmegyeri otthonát, 
vált sírja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
határozatával a Nemzeti Sírkert részévé. Örülök, hogy 
mindezt elmondhattam férjem emlékének adózva.
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Szarka István ízig-vérig közéleti költő, ahogy mostaná-
ban mondani illik: az autonóm képviseleti költészet jeles 
művelője. De nem plakátokat fogalmaz, nem jelszavakra 
fecsérli tehetségét, hanem a világ, a természet és a társa-
dalom egységességének tudatában a virágok nyelvén ki-
áltja ki azoknak igazát, akik nem képesek magukért szól-
ni. Csendes szóval, mint Arany János, harsányan, mint 
a Dózsa-koronás Ady Endre, okos érvek képpé formálá-
sával, mint József Attila. Hazaszeretete olyan izzó, mint 
katona-költő elődeié, Balassié, Zrínyié, de sohasem téved 
a gyűlölet útvesztőjébe. Együttérez a kisemmizettekkel, 
a megalázottakkal és megszomorítottakkal, de sosem 
vetemedik romantikus túlzásokra: szolidaritása egyszer-
re feltétel nélküli és igencsak kritikus. A gondos kertész 
vagy a természetvédő vadász példája élteti. Tudnia kell, 
melyik ágat, hajtást kell lenyesni a jövő érdekében, tud-
ni kell, hogy a túltengő vadakat hogyan kell saját fajtájuk 
egészséges fejlődése érdekében gyéríteni.

Szarka István az elmúlt három-négy évtizedben szin-
te észrevétlenül vált Óbuda költőjévé. Nem azért, mert 
állandó résztvevője, sokszoros díjazottja az aquincumi 
költőversenyeknek, nem azért, mert rendszeres szerep-
lője Békásmegyer, Csillaghegy, Óbuda kulturális esemé-
nyeinek, hanem azért, mert szíve ide gyökeresedett, s 
ahogy mi nem tudjuk elképzelni nélküle a Csobánka tér 
környéki sétáinkat, ő sem tudja elképzelni további életét 
Óbuda, Békásmegyer nélkül. És ez így van rendjén.

VÍG ÜZENET

Dél felé zafírrá
        lobban az ónos ég,
platánunk barnáll,
        szinte piroslik az átesőben,
az etető, az itató töltve,
        rebbennek oda-
        vissza a cinkék,
lenn a smaragd
        derengés fölragyog
        Békásmegyer
        nyargaló, boldog kutyáival,
november pompája ez,
        mélyén március neszel,
        szelídek készülődnek.

A FÖLTÉTLEN PARANCS

Categoricus imperativus –
a XIX. Aquincumi Költőversenyre

Immanuel, az emberré-levésben
tőled-véled tanulom a Jóság
föltétlen parancsát,
a Szép Szeretést, az Okos Akarást,
a Tett friss verejtékszagát
a boldog, szabad Valami felé.

Az emberré-levésben
házunk, sétánk, ligetünk, padunk,
rózsafabotunk, Alzheimer-sorsunk
igen hasonló, Immanuel!
(Így, így. A Kedves? Fotózza pipacsait
az aquincumi szélben.)

MAJÁLIS

Tudj róla, itt a Csobánka tér
zöldjén a délelőttbe
bőrkötényesek műhelye települt,
kovácsoké,

s fuvallatos fészkén kékellt a tűz,
üllődallam, kalapács-ritmus,
gyöngéd-erős fogó
ragadta táncba a piros vasat,

víg legények mutattak
valami fontosat a mesterfokú
gyakorlat nyelvén, hogy honnan hová,

ifjú apákon tevegelt a gyereknép,
a vaskos gyűrűt anyukák beragyogták,
távoli padokon elmerengtek a vének.
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még gyermekként kívülről megtanulta a Toldit, sőt az Egri 
csillagokat is, ma is oldalakat idéz ezekből a munkákból. 
Középiskolás korában jött ehhez A helység kalapácsa és a 
rengeteg Petőfi-, Ady-, József Attila-vers. Nem, nemcsak a 
kötelezők, hanem minden, ami megszólította.

Középiskolás és egyetemi évei a választott polgári-ka-
tonai hivatás és az irodalom kettősségének jegyében teltek, 
fegyelmezett és becsületes emberként igyekezett megfelel-
ni minden vállalásának, életre szóló barátságokat, szerel-
met, szép családot köszönhet ezeknek az esztendőknek. 
Kiskőrös volt az az újabb helyszín, ahol mind magánembe-
ri, mind költői kiteljesedése új dimenziókat kapott.

És ezek után jött Óbuda, pontosabban Békásmegyer. 
Az új lakótelep első honfoglalói között érkezett ide, ak-
kor már a tiszti kórház főorvosaként, s immár harmincöt 
éve lakik ugyanabban a Gulácsy Lajos utcai lakásban. 
Magánéleti örömök, tragédiák egyaránt jellemezték eze-
ket az éveket, a honvédségtől megvált (vagy ők váltak 
meg tőle, mindegy már), a híres Római-parti rendelőin-
tézetben immár „civil” fogorvosként dolgozott évekig, 
aztán – az intézet megszűnte után – magánpraxist folyta-

tott. Hozzá járt a mai magyar irodalom jelentős része, így 
– lehetett bár a legjobbak egyike – nemigen gazdagodott 
meg rajtuk. Mára már visszavonult, a munka elmaradt, a 
barátságok jó része azonban él.

A gyermekkori kertek élményeit a felnőtt-, sőt idős-
kori kertekbe mentette át, a valahai kertész, a vadakat 
terelő juhász versvilága ma is együtt lélegzik a vegetá-
cióval. Rendszeresen megjelenő köteteiben szinte nap-
ról napra mintegy „versnaplóként” követhetjük élete, 
gondolkodása minden rezdülését, örömeit és fájdalmait, 
élvezhetjük világa felemelkedését, letisztulását. A mí-
tosszá emelkedett emberi kert vadakkal, madarakkal, 
virágokkal ma már más, mint volt évtizedekkel ezelőtt. 
A nyugalom kertje? Nem hiszem. Inkább a nyugalom 
akarásának kertje, a befogadó mindenség új minősége.

Ha az eddigi mondatok azt sugallták volna, hogy Szar-
ka István költészete a természet leképezésére szorítkozik, 
elnézést kérek a félrevezetésért. Anélkül, hogy vissza-
vonnék egy szót is a kert mítoszát megteremtő, a vege-
tációt hadrendjébe állító költőről, azt ki kell jelentenem, 
hogy mindezek ellenére, vagy éppen mindezekkel együtt 
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Bors Richárd: Csúzlikirály

séta

Szeptember volt… Az iskolákban már becsönget-
tek, de a fejekben még a nyári emlékek bódító zama-
ta zsongott, duruzsolt. Persze vártuk már az iskolát, 
mert a sok jóba is bele lehet unni. Táborozások, nyara-
lás a szülőkkel, nyaralás a nagyszülőknél. Mind-mind 
csupa élményekkel, kalandozásokkal teli lehetőség. 
Mert mi más is lehetne a nyár egy ötödik-hatodik osz-
tályos kisdiák számára? A gondok kapuja még nem tá-
rult fel előttünk, csak a felhőtlen nyaralás, vakációzás 
lebegett akkor még a szemünk előtt. A Kádár-korszak 
utolsó lépcsői felé közeledtünk, mi, a párizsin, zacs-
kós kakaón és vizeszsömlén nevelkedett generáció. 
De akkor még erről mit sem sejtettünk, és az igazság-
hoz hozzátartozik, nem is nagyon érdekelt minket.

Perzselt a levegő, lüktetett a betondzsungel. Az 
ember azt hihetné, hogy ilyenkor egy panelrenge-
tegben nem sok mindent lehet csinálni. Nem tudom, 
hogy más lakótelepeken ez hogyan működött, de 
Békásmegyeren – rövidebb és használhatóbb nevén: 
Békáson –, annak is a hegy felöli, vagyis a bal olda-
lán számtalan lehetőség közül választhattunk. Akkor 
még – szerencsére – nem élhettünk a fészbúk és egyéb 
közösségi portálok fényűzésével, meg kellett eléged-
nünk azzal, hogy szemtől szembe találkozunk egy-
mással, élveztük egymás társaságát, és eszünkbe sem 
jutott – volna – a négy fal között gubbasztani és holmi 
gépet nyomkodni barátkozás címszó alatt.

Foci! Vagyis a focipálya… Ez volt a mi közösségi 
találkozóhelyünk. És valljuk be, igencsak el voltunk 

kényeztetve, ugyanis nagyon sok jó minőségű pályán 
rúghattuk a bőrt. Elsőnek említeném törzshelyünket, 
a Lukács György utca 5. mögötti részt. (Ezen ház alatt 
működött a nagyon jó hírű és kiváló konyhájú Csülök 
Csárda. Ragyogó volt a milánói és mexikói bordájuk. 
De mint minden jónak, ennek is vége lett, egyik nap 
bezárt, és bár volt azóta néhány próbálkozás az újra-
élesztésére, eleddig sikertelenül.) Ezt szerettük a leg-
jobban, de ha éppen foglalt volt, akkor megpróbálhat-
tuk a Pais iskola udvarát vagy a Margitliget utcánál 
lévő kettős pályát is.

A pályák mellett a játékosokról is meg kell emlé-
keznem: Papa, Lala, Lecsó, Csibe, Röné, Mezge, Far-
kinca, Dugó, Botyi, Kéri Dodó vagy éppen Sebike… 
Mind, mind nagy tehetséggel bíró aszfaltbetyárok, 
akik a nap minden szakában képesek voltak a bőrt 
rúgni. Különös előnyt élvezett közülünk az, akinek 
használható bőrlabdája vagy éppen köztéri gyepek 
öntözésére szolgáló csapnyitó kulcsa volt. Rájuk min-
dig megkülönböztetett figyelemmel tekintettünk. 
Ennek a legfőbb oka az volt, hogy a nyolcvanas évek 
közepén még a műbőr labdák diktálták a divatot, pont 
úgy, mint az azóta szintén használaton kívülre helye-
zett, minden tornacipők megcsúfolója, a torna dorkó. 
Itt kell megjegyeznem, hogy ezek a labdahasonlatok 
úgy csíptek, mint a veszedelem. Ha ezzel valakit is-
ten igazából eltaláltak, az sokáig emlegette a műbőr 
labdák összes felmenőjét. A csapnyitó kulcs hasz-
nosságában nem mélyednék el, hiszen akkoriban is 

gyakoriak voltak a plusz 30 fokok, és a frissen feltörő, 
szomjoltó hideg víz mindennél többet ért.

Így tengettük tehát nyári mindennapjainkat, és 
egy cseppet sem gondoltunk a tanulásra, iskolára. 
Ám a csapat soha nem volt teljes, mert valaki mindig 
nyaralt valahol, így a szeptember eljötte nemcsak az 
iskolát jelentette, hanem, hogy végre valahára össze-
állhat a focicsapat.

Történetünk gördülékenységének érdekében min-
denképpen meg kell említenem, hogy honnan, hon-
nan nem, de az egyik mérkőzés szünetében valame-
lyikünk elővett egy csúzlit. Egy valódi, fából készül 
csúzlit, amit Fekete István szerint a hozzá nem értők 
egyszerűen csak gumipuskának neveznek. Ritkán 
látott szerszám ez egy betondzsungelben, nem is 
igazán tudtunk először mit kezdeni vele. De amikor 
– ki tudja már ki – először megpendítette a majd öt-
ven méterre lévő villanyoszlopot, amely, valljuk be, 
úgy szólt akkor nekünk, mint éjféli misén az orgo-
na, mindenkiben megfogant az elhatározás: kell egy 
ilyen! A fogantatás után – a biológia órákon tanultakat 
meghazudtolva – pár órára jött is a szülés, mert már 
mindegyikünk zsebéből kikandikált ama félelmetes 
szerszám. Ehhez nem kellett más, mit egy Y alakú, jó 
másfél férfitenyérnyi ágas (az akkor még működő kö-
zeli barackosban kedvünkre vághattunk), egy kevés 
drót, vastag, felcsíkozott gumikesztyű és a szerszám 
lelke, maga a lövedéktartó. Ennek megalkotása, létre-
hozása okozta a legtöbb gondot, de hamar rájöttünk, 
hogy a cipő nyelvéből – pláne, ha tiszta bőr – ragyo-
gó készséget tudunk készíteni. Muníció, lövedék volt 
elég, hiszen jó minőségű kavicsot bárhol találhattunk. 
Ettől kezdve azután kissé háttérbe szorult a grund, a 
bőrlabda, és lődöztünk mindenre, ami megfelelő célt 
adhatott. Kresztáblák, fatörzsek, villanyoszlopok, 
szemeteskukák, mind-mind lehetséges céllá neme-
sedtek. Ám a lőgyakorlat az elején nem sok sikerrel 
kecsegtetett. Volt, aki a saját kezét lőtte szét, és volt, 
aki a közelébe sem ért a kijelölt célnak. De nem adtuk 
fel, szorgalmasan fogyasztottuk a rövidnadrág zsebé-
ből a kavicsokat.

A siker elérése érdekében az ember – pláne ha 
10–11 éves – sok mindenre képes: ha kicsi a cél, akkor 
lőj nagyobbra! Ennek feltalálásához nem kell nagy tu-
domány, úgyhogy egyszer csak ott álltunk a Lukács 

György és a Táncsics Mihály utca közötti fák tövében, 
és vártuk a 143-as, menetrend szerint közlekedő au-
tóbuszt. 

Ez elég bizarrul hangzik, de mi ezt ott akkor nem 
tartottuk lehetetlennek. Jön a busz és mi oldalba csúz-
lizzuk. Ennyire egyszerű!

Tehát feszülten várakoztunk, a csúzlik felajzva, 
a kilövési pontok – nehogy egymást zavarjuk – előre 
egyeztetve, amikor lassan és komótosan megjelent az 
öreg 143-as. A feszültségünk szinte tapintható volt, 
remegett minden porcikánk, és úgy éreztük, hogy mi 
most történelmet csinálunk, és amikor a busz lőtávol-
ba ért, megfeszültek az izmok és a gumikesztyűsza-
lagok…

Fölé célozzatok! – kiáltotta el magát az utolsó utáni 
pillanatban Papa, aki a legjobb tanuló volt nemcsak a 
Paisban, hanem az egész lakótelepen, és ebből kifo-
lyólag vezérünknek tekintettük őt.

Fölé?! – hasított belém az elfogadhatatlan vezény-
szó. Hülye ez? Végre itt ez a hatalmas busz, én bizony 
fölé nem lövök – tagadtam meg gondolatban a paran-
csot –, hanem bele a közepébe…

És én kihúztam magam, délcegen megfeszítettem 
a lőkészséget, és útjára engedtem a visszavonhatatlan 
lövést. Ennek folyománya az lett, hogy a busz találko-
zott a kaviccsal, majd további következménye, hogy 
egyik ablaka hangos robbanással apró szilánkokra 
szakadt.

Fékcsikorgás, káromkodás, rohanó „kollégák”, és 
bevallom férfiasan, magam is köztük voltam. Nem 
tudtam örülni sikeremnek, nem tudtam megtárgyal-
ni a haverokkal csodálatos lövésemet, mert – szégyen 
ide, szégyen oda – rohantam, mint az inaszakadt a Bib-
liából. Amikor elértem a Pabló Neruda utcát, ami test-
vérek között is jó párszáz méter, akkor jutott eszembe, 
hogy hova is rohanok én? Mert a világból kifutni nem 
tudok. Lassítottam, talán még le is ültem egy közeli 
padra, és fújtattam, mint egy gőzmozdony, ám amikor 
már rendes ütemben tudtam a levegőt venni, akkor – 
mi bajunk lehet alapon – elindultam hazafelé.

A kapu alatt ért az újabb sokkhatás. Két baj- és 
csúzlitársam – mivel nem tudták pontosan, hogy hol 
is lakom – böngészte a postaládákat. Engem kerestek.

– Jó, hogy jössz! – ragadtak meg két oldalról, és 
már a cipeltek is a „megsebzett” busz felé.
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Ekkor már éreztem, hogy nagy a baj, de még nem 
értek véget a megpróbáltatásaim. Szembesítés, szem-
rehányó nyugdíjasok, a buszon szétgurult csomagok, 
és ennek tetejébe az üresen tátongó ablakkeret. Mind 
vádlón néztek rám – legfőképpen az ablakkeret –, és 
ekkor jött a kegyelemdöfés: – Te voltál? – kérdezte 
meglepő nyugalommal a buszvezető.

– Én – feleltem megsemmisülve, de azért némi 
büszkeséggel.

Egyedül a többiek vádló tekintetével nem tudtam 
mit kezdeni, bár volt köztük pár cinkos pillantás.

– Mindegy – gondoltam, az ablak betört, és ezen 
már nem tudunk változtatni. Miután lediktáltam a 
buszvezetőnek az adataim mellett az iskolám címét és 
az osztályfőnököm nevét – mit is tehettem volna mást 
–, hazaballagtam.

Otthon a történtek ismertetése után – saját biz-
tonságom érdekében pár fontosabb részletet persze 
nem hoztam nyilvánosságra, minek tetézzem a bajt –, 
kiadós kiabálás és pofonok kilátásba helyezése után 
Jóanyám ismét meglebegtette a javítóintézet újbóli le-
hetőségét számomra. (Persze ez csak szóbeli fenyege-
tés volt, hiszen mindennél jobban szeretett engem és 
a húgomat.) Majd a „nem lesz belőled rendes ember 
sohasem” kijelentéssel zárta le a beszélgetésünket, és 
sírva elvonult a kisszobába. 

Én meg csak álltam, mint akit otthagytak.
Túl sokat nem tátogathattam, mert ismét megje-

lent Anyám és…
– Öltözz! – mondta szomorúsággal telt szigorral.
– Na, ebből mégis javító lesz – gondoltam, és már 

majdnem könyörgőre fogtam a dolgot, amikor meg-
láttam Jóanyám kezében a bontatlan pálinkás üveget, 
és a borítékot.

Kár lenne tovább ragozni, megkerestük a buszt, 
Anyám könyörgött, sírt a buszvezetőnek, hogy ne 
árulja el a történteket, és ennek a pálinkásüveggel és 
a pénzes borítékkal próbált meg nagyobb nyomatékot 
adni. De már mindenről lecsúsztunk. A sofőr megírta 
a jegyzőkönyvet…

Mindennek vége.
Másnap iskolába kell mennem, és csodás lövésem-

ről be kell számolnom az osztályfőnöknek. Ez annyit 
jelent, hogy önszántamból ballagok a vérpadra, de így 
jár, aki felelőtlenül lövöldözik.

Mondanom sem kell, hogy amikor bekopogtam a 
tanári ajtaján, Ili néni, vagyis az osztályfőnököm már 
mindent tudott. Morcosan végighallgatott, majd anél-
kül, hogy bármit is mondott volna, kiküldött a folyo-
sóra.

Ott – mi mást tehettem volna – megálltam, és vár-
tam az ítéletet. Nem féltem, nem remegtem, pedig lett 
volna rá okom. A „kollégák” bajtársiasságuk jeleként 
tisztes távolból próbálták meg figyelemmel kísérni az 
eseményeket, de az ő kíváncsiságukat is derékba tör-
te a szünet végét jelző csengő. Mindenki beszaladt az 
osztályába, én meg csak álltam egyedül, elhagyottan, 
és vártam az ítéletet. Ekkor nyílt a tanári ajtaja, lábam 
kissé megremegett, most jön a vég – gondoltam –, de 
nem ő jött, hanem Liebscher tanár úr, aki tornát taní-
tott, és nem mellesleg igazgató-helyettes is volt.

Most – gondoltam ismételten, de ő csak rám nézett, 
elnevette magát, majd hóna alá csapva az osztály-
könyvet, csak annyit mondott: – Na, mi van Csúzli-
király?! Tünés az osztályodba! Mivel többször töltöt-
tem – ügyes-bajos dolgaim miatt – a szünetet a tanári 
előtt, elég tapasztalt voltam már ahhoz, hogy kijelen-
téséből tudjam: megmenekültem, a vihar elmúlt, és 
én boldogan rohantam végig a folyosón. A következő 
tízpercben azután összejött a csapat – közülük páran 
csodás lövésem után valódi hősként tekintettek rám –, 
és megbeszéltük, hogy szép és jó szerszám ez a csúz-
li, de mi inkább – biztos, ami biztos – visszatérünk a 
bőrlabdához.

Azóta eltelt harmincegynehány év. Idejét sem tu-
dom, hogy mikor fociztam utoljára, pedig az említett 
focipályákat nap mint nap látom. Csúzlim sincsen, 
nem is lőttem be több buszablakot, de amikor megszó-
lal a régi iskolám csengője – amit minden nap hallok, 
hiszen itt lakom mellette –, akkor én megint ott állok 
a tanári előtt, újra kijön Liebscher tanár úr, és csak 
annyit mond: – Na, mi van Csúzlikirály?!
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NYOLCEZER MÉTER FÖLÖTT HALDOKOLNI KEZD A TEST

Az óbudai jogász olimpikonként készült a Mount Everest megmászására

Dr. Neszmélyi Emil egy sikeres ügyvédi iroda megbecsült jogásza, az Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémia egyik 
vezetője, és nem mellesleg idén május 20-a óta ő az első magyar hegymászó, akinek sikerült az északi oldalról meg-
hódítania a Mount Everest 8848 méter magas csúcsát.

loci color Született óbudai?

Négy éves koromban költöztünk ide, tehát lényegében 
igen.

Óbuda melyik részéhez kötődik leginkább?

Sokáig Békásmegyer éltem, az Árpád Gimnáziumba 
jártam, sok időt töltöttem a kerület klasszikus központ-
jában, ami város a városban. Ami-
kor lehetőségem nyílt rá, ide is köl-
töztem Óbuda szívébe. A földrajzi 
jellemzők miatt akkorát nem tud-
tunk bővülni, mint Pest és Buda, 
viszont van belvárosunk, hegyünk, 
külvárosaink, Dunánk. Mivel 21 
évig versenyszerűen kosaraztam, a 
sporton keresztül sok olyan barátra 
tettem szert, akik vidékről költöz-
tek a fővárosba. Észrevettem, hogy 
legtöbbjük Óbudán érzi jól magát e 
különlegességei miatt.

Ön ügyvéd, aki hegyet mászik, 
vagy hegymászó, aki ért az örökö-
södési joghoz is?

Jogász vagyok, nem hegymászó, inkább felfedező. Az 
Everest-kalandot általában hegymászás kategóriába szok-
ták sorolni, de én egyáltalán nem hegymászóként készül-
tem erre. Már huszonéves korom óta érdekelt az Everest, 
sokat olvastam róla, kíváncsi voltam, hogyan működik az 
ember agya alacsony légnyomáson, nagy hidegben, ala-
csony oxigénszint mellett; érdekelt, milyen lehet oda fel-
mászni, és ez miért nem sikerül sok tapasztalt mászónak 
sem. Arra a tényre is rábukkantam, hogy az északi oldal-
ról magyar még soha nem ért föl. Hárman meghaltak az 
expedíciók során, sokan visszafordultak. Délről már meg-
másztuk mi magyarok is. Mind a kettő életveszélyes, de 
nem véletlenül próbálkoznak északon kevesebben.

Mitől nehezebb az északi oldal?

Egyrészt azért, mert Kínához tartozik, ahol a bürokrá-
cia a legdurvább kommunista időket idézi. Ha valahogy 

mégis bejutunk az országba, a túloldalinál meredekebb 
területtel találkozunk, ahol folyamatos a mínusz 20 °C 
alatti hideg és a viharos szél. Továbbá a két alaptábor 
kétnapi hegymászásra van egymástól. Egy komplett in-
diai expedíciós csoport már ott visszafordult, pedig ta-
pasztalt hegymászók alkották.

A kettő között hol pihennek?

Közben van egy ideiglenes kis tá-
bor, ami leginkább egy jakfarmra 
hasonlít. Az út a csúcsig majdnem 
végig hegygerincen halad, ahol 
mindig fúj a szél – sodort már le 
sátorral együtt embert, akit utána 
soha nem találtak meg. Ráadásul 
ezen az oldalon nincs gépesített 
mentés. Délen, Nepálban – mint 
volt angol gyarmaton – végig ta-
lálható GSM szolgáltatás, ha va-
laki bajba kerül, telefonon hívhat 
segítséget. Északon ilyesmi nincs, 
de felesleges is lenne, mert heli-
koptert csak a hadsereg használhat, 
ami egyébként fizikailag sem tud-

na 6000 méter fölé emelkedni. Ha valaki bajba kerül, 
két-három nap, amíg lekerül az alaptáborba, és onnan 
még két nap a kórház. A sérülteknek ezek nem jó kilá-
tások, sokan már ezért sem vállalják.

Milyen időjárás kell a sikeres mászáshoz?

Folyamatosan figyelni kell a hétezer méter feletti úgyne-
vezett időjárási ablakokat. Amikor például csak mínusz 
20 °C van, és harminccal fúj a szél, az a jó idő a mászásra. 
Ilyen ablakok, ilyen napok északon ritkábban fordulnak 
elő, mint délen, ezért is jut föl kevesebb ember.

Hogy készült az Everest meghódítására?

Megnéztem, hogy mi magyarok eddig miért nem értünk 
fel. Az egyik oka az lehetett, hogy a profi próbálkozók 
is hegyről-hegyre edzettek. Én a testnevelési egyetem 
szakedző hallgatójaként másképp terveztem a felkészü-
lésem, és ebben megerősített Ács Zoltán barátom is, aki 
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Magyarország egyik legjobb hegymászója, és aki a 8000-
esek közül hármat már oxigén nélkül megmászott. Arra 
jutottunk, hogy az Everestet ilyen értelemben nem egy 
hegynek tekintjük, hanem egy konkrét célnak, ami más-
hoz nem hasonlítható. Itt ritkán kell speciális sziklamá-
szó technika, viszont folyamatosan olyan fizikumra van 
szükség, amiről mások azt mondják, hogy a szupermen 
kategória. Úgy készültem fel a mászásra, mint egy olim-
piára. Ennek a sportágnak a neve „Everest hegymászás” 
volt a számomra. Az átlagosnál jobb az állóképességem, 
nagyon jól bírom az interval-terhelést…

Ez miféle terhelést jelent?

Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy ideig tel-
jes erőből dolgozunk, majd szünetet tartunk kimerült-
ség miatt, a pillanatnyi feltöltődés érdekében. Majd 
ismét jön a munka, amit szintén rövid pihenés követ. 
Oxigénhiányos állapot már 6000 méternél is előfor-
dulhat, ám ahogy akklimatizálódunk, legközelebb 
már jobban bírjuk, mert jobban megköti a szervezet az 

oxigént, emelkedik a vörösvértestszám, nő a hemoglo-
binszint. Nyolcezer méteres magasságban a test lassú 
haldoklásba kezd, elkezdi lebontani a fehérjét, és szép 
lassan elfogyunk. Aki nem elég edzett, a kimerültség 
miatt leül, és akár az is előfordulhat, hogy örökre el-
alszik… Edzettségemnek és az elméleti tudásomnak 
köszönhető, hogy én ezeken a részeken a többiekhez 
képest sokkal felkészültebb és magabiztosabb voltam. 
A magabiztossághoz hozzájárult az is, hogy előző év-
ben – a felkészülés részeként – megmásztam a közel 
6000 méter magas Kilimandzsárót, így innen voltak 
behívható emlékeim. 6000 méter fölött a hegyi veze-
tőmre hagyatkoztam. A felkészülés idején rengeteget 
futottam. Meg kellett győződnöm arról is, mit bírnak 
a lábaim, ezért 2013-ban, a felkészülés második fél-
évében végigjártam a Camino de Santiagót. Meggyő-
ződtem arról, hogy a lábaim 800 kilométert tudnak 
gyalogolni, tehát bárhová elvisznek, ha csak rajtuk 
múlik. De ott fent nem csak rajtuk múlik. Futottam 
egy maratont is, holott korábban soha nem futottam 
egyben 10 kilométernél többet. Arra voltam kíváncsi, 

hogy ha leáll a testem, újra tudom-e indítani. Van egy 
mentáltréning technika, amit az olimpikonok is hasz-
nálnak. Azzal dolgoztam, működött, végigfutottam a 
negyvenkét kilométert.

Miben áll ez a technika?

Az a mentáltréning megoldás, amit én alkalmaztam, ar-
ról szól, hogy ismerni kell a területet, ahová készülünk. 
Én például szinte méterről-méterre kielemeztem a mara-
ton útvonalát. A Google-Earth segítségével megnéztem 
minden részletet, minden méteren tudtam, mire számít-
hatok. Amikor kimerültem, ezeket az emlékeket hívtam 
be, és átlendültem a holtpontokon. Jó tapasztalat volt. És 
hogy ez miért kellett? Mert tudtam, hogy az Everesten a 
csúcs után visszafelé le fog állni az izomzatom. Addig-
ra már több mint húsz órája mászunk majd, alig eszünk, 
alig iszunk, gyakorlatilag nem mozognak az izmok. 
Amikor lefele jöttem, és el is fogott az a borzasztó érzés, 
akkor arra gondoltam: ez pont olyan, mint a maraton, 
húzzuk csak be azokat az emlékeket! Segített, újraindult 
az izomzatom, mentem tovább.

Ilyenkor mi lendíti át a holtponton?

Rengeteg belső tartalékunk van, amelyet aktivizálni 
kell, így ez segít átlendülni a holtpontokon. Lényeges ez 
a momentum például akkor, amikor az ember azzal ta-
lálja szembe magát, hogy lefelé 7500 méternél az utolsó 
oxigénpalackja nagyrészt üres.

Ön ráadásul asztmás is.

Mivel 21 évig versenyszerűen kosárlabdáztam, ez úgy 
felkészítette a szív- és érrendszeremet, hogy számomra 
nem volt megerőltető az intervall jellegű megterhelés, 
ezt reaktiváltam a felkészülés évei alatt. Azt viszont 
nem tudtuk, hogy bírom a hétezer méter fölötti ma-
gasságot. Azért másztam meg Afrika csúcsát, a Kili-
mandzsárót közepesen akklimatizált állapotban, hogy 
kiderüljön, rosszul leszek-e. Vittem magammal egy má-
szótársat, egy magyar barátomat, és azt láttam, hogy ő 
rosszul volt szinte végig, viszont nekem semmi bajom 
nem lett. Az pedig tény, hogy aki asztmás volt, az is 
marad, és a tünetek bármikor megjelenhetnek a nagy 

magasságban. Utólag kiszámoltam: az oda-vissza úton 
öt asztmás rohamom volt 8000 fölött, komoly fulladásos 
tünetekkel.

Olyankor mit tudott tenni?

Megvártam, amíg elmúlik. A másik lehetőség ugyan-
is az lett volna, hogy végleg ott maradok. Nekem négy 
éves korom óta nem volt asztmás rohamom. A vizsgála-
tok szerint nyugalmi állapotban erőltetett légzéssel élek, 
ám amint elkezdek sportolni – ezt a teszteken ki tudták 
mutatni a testnevelési egyetemen –, az asztmás tünetek 
megszűnnek. Viszont amikor nincs oxigén, és a tüdő fo-
kozottan dolgozik, beszűkül a légcső, megjelenhet a ro-
ham. Az első borzasztó volt, a második sem volt egy fák-
lyás menet, de akkor már tudtam, hogyan kezeljem, és 
meddig fog tartani. Ezt is túl lehetett élni pánik nélkül.

Ki segítette feljutni a csúcsra?

Kértem egy biztonsági szakvizsgás serpa vezetőt. Lu-
xusellátásra nem volt szükségem, nekem ne tegyenek a 
fenekem alá széket, igazi élményt akarok, ellátom ma-
gam. Ételt kértem, mert tudtam, hogy ahhoz nem lesz 
erőm, hogy főzzek, a sátrakat verjék fel alaptáborokban. 
Följebb nyilván én is részt akartam venni az ételhordás-
ban stb. Nem engedték annyira, de azért törekedtem rá. 
Szépen, megfontoltan mentem, többnyire már nem volt 
felvert sátor, mire elértem a táborokat. De nem volt baj, 
felvertük a sátrat 7700 és 8300 méter magasságban is, 
amikor alig álltam a lábamon. Tehát kényelmi szem-
pontok nem motiváltak, a biztonságiak viszont annál 
inkább. Tudjon valaki segíteni, ha mondjuk ott lógnék 
a hegyoldalon kiszolgáltatottan. Többször kerültünk 
életveszélyes helyzetbe, olyan is akadt egy alkalommal, 
amikor a vezető volt bajban, és én segítettem neki. Kis 
csoporttal másztunk öten, de egymásra csak a hegyi ve-
zetőinkkel figyeltünk igazán. Általában mindenkinek 
egy hegyi vezetője volt, kivétel egy agyonszponzorált, 
nagyon szimpatikus japán úriembert, akinek hiányzott 
közel a fél tüdeje, de 60 százalékos tüdőkapacitással 
jobban mászott, mint mi valaha fogunk. Megszállott 
amatőr hegymászó volt 53 évesen. Neki ötfős csapata 
volt, kamera, mentő – mindent adtak, mert a szponzo-
rok fizették.
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Mindenki külön mászott a saját csapatával?

Mindenki a saját ritmusában mászott, a hegyi vezetőm 
nyilván hozzám igazodott mint mászótárs.

Melyik volt a legveszélyesebb szakasz?

Egyik sem volt könnyű vagy veszélytelen. Három lép-
cső van a csúcstámadásnál, ahová 8300 méterről, a 3-as 
táborból indulunk. Még előtte van egy nagyon nagy hó-
fal, úgy néz ki, mint egy hatalmas sípálya. Utána sziklá-
kat kell mászni. Feljutunk a kettes táborba, 7700 méter-
re, onnan pedig a hármas következik, szintén sziklákon 
keresztül. Van közben néhány erős sziklamászós sza-
kasz is biztonsági kötéllel. A hármas tábor az úgyne-
vezett halálzónában van. Ott ugyanis már tényleg hal-
doklik a szervezet az említett okokból. Ott pihentünk 
pár órát, de aludni nem tudtunk, nem is nagyon lehetett 
az oxigénmaszk miatt.  A csúcsra a következő éjszaka 
indultunk.

Mekkora az utolsó táv?

Az utolsó táv magaslatban 8300-tól majdnem 600 méter 
szint, de borzasztó rossz terepen. Itt van a híres egyes, 
kettes és hármas lépcső. Az egyes lépcsőnél már holttes-
tekkel lehet találkozni korábbi expedíciókból.

Ezt fölfelé sötétben kellett leküzdeni?

Lámpa volt rajtunk, de nem is baj, hogy sötét volt, így 
legalább nem láttuk, hova zuhannánk le. Ezt követően 
jött a kettes lépcső. Az hegygerinces, de borzasztóan 
nehéz szakasz. Mintha a világ legcsúszósabb, összetört 
hullámpaláin másznánk, vagy csak sima palán, szöges 
bakancsban. A kicsúszások miatt be voltunk kötve. Sú-
lyos összegeket fizetnek az expedíciók, hogy minden 
szakaszon legyen kötél, de nem mindig van meg, mire 
odaérünk. Ezt követte a harmadik lépcső, egy igazi ha-
vas mászás, aminek a végén 40 méter sziklafal várt ránk 
8800 méterig. Onnan még egy rövidebb, de nehéz távot 
kell megmászni, amikor már szinte helyben tapossuk a 
porhavat. Nagyon energiaigényes, és ha elfáradunk, baj 
van, ilyen közel a csúcshoz is be lehet fuccsolni. Rendsze-
rint a csúcstámadás alatt úgy volt, hogy tízet léptem, utá-
na egy percet pihentem, és így teltek az órák. Ráadásul 
engem oxigénpalack nélkül 7000-től 7200-ig még tesz-
teltek az expedíció szervezői. Akklimatizációs körnek 
mondták, de pontosan tudtam, és meg is beszéltük per-
sze, hogy azt nézik, kapok-e asztmás rohamot. Ugyanis 
palackot csak innen kaphatnak a hegymászók, így én is.

Még az expedíció közben is volt tesztelési szakasz?

Igen, fel kellett menni hétezer fölé, utána vissza az előretolt 
alaptáborba 6400-ig. Akklimatizálni kell a testet, mert 
egyébként az agyvíz kilép az agyüregekből, és szélsőséges 
esetben leállítja az agyat,  vagy tele lesz a tüdőnk vizenyő-
vel. Mindkettő halálos. Az akklimatizáció miatt én kétszer 
mentem végig 5200 méterről 7000 méterig, és éreztem, hogy 
harmadszor nem akarok. Borzasztóan nehéz volt a tudat, 
hogy 6000 méter fölött meg kell állnom tíz-húsz lépésen-
ként, de félelmet soha nem éreztem. Még az is megterhe-
lő ilyenkor, amikor alszunk, hiszen energiát veszítünk, 
még ha keveset is. Amikor megvan az akklimatizációs 
kör, egyszer csak azt mondják: gyerekek, hat nap múlva 

ablak, akkor indulunk. Nyolc nap alatt kell visszaérni a 
csúcs érintésével.  Az előretolt alaptáborból 6400-tól 7000-
ig nagyrészt jég- és hófalas mászással hat óra alatt kellett 
felérni. Aki nem ért oda ennyi idő alatt, az ment vissza az 
alaptáborba 5200 méterre, nekik véget ért az expedíció. Ezt 
nagyon komolyan vették a vezetőink, tehát itt is kőkemé-
nyen teszteltek. A szerződésben szerepel, hogy a vezetők 
bármikor megtilthatják az expedíció folytatását, ha túl ve-
szélyesnek ítélik számunkra. Én öt és félóra alatt másztam 
viharban, teljes felszereléssel a hófalon 7000 méterig. Azt 
mondták, hogy ez jó szint. Utána volt reggel az asztma-
teszt, és kiderült, hogy az is rendben van, és onnantól oxi-
génnel folytatom majd, ha visszatérünk a csúcstámadásra. 
Örültem, hogy egyáltalán így lehetett, és nem vágtak ki a 
rendszerből, asztmásként palack nélkül borítékolható lett 
volna a halálom. A mi oxigénpalackjaink tartalma körül-
belül 7000 méteres magasságon lévő légsűrűségnek felelt 
meg, tehát azokkal sem tengerszinti sétagalopp a mászás. 
Ezért ha valaki 7200 méterig nem megy fel oxigén nélkül, 
annak a palack sem segít, ő is mehet haza. Ha tengerszinti 
oxigént használnánk, akkor húsz palack is kevés lenne, de 
ember nincs, aki annyit fölvinne oda. Nyilván erre is figyel-
ni kell. Így ezzel az 5–7 palackkal kell mászni oda és vissza 
csúcstámadáskor. Amikor én fenn voltam 8848 méteren, 
akkor azt mondták, hogy már csak 7600-as levegőnk van. 
Visszafelé 7500-nál teljesen fáradt voltam, amikor kiderült, 
hogy nem jó a palackom, már csak külső levegőt szívok, 
az pedig ott nekem nagyon nem tett jót. A hegyi vezetőm 
előrement, már sötét volt, senki nem mászott, csak én. Né-
hányan fönnmaradtak 8300-on aludni, de annak nagyjából 
50 százalék az esélye, hogy valaki ezt túlélje. Mondtam, 
hogy lejjebb mennék 7000-ig, az 1-es táborba, mert ott 90 
százalék a túlélés éjszaka. Amikor 7500-nál rájöttem, hogy 
nincs oxigénem, nem tudtam mást tenni, fogtam a bizton-
sági kötelet, és lecsúsztam a hegyi vezetőm mellé, akinek 
hiába kiabáltam volna, úgyse hallotta volna meg. Berántott, 
megkérdezte, mi van, mire elmondtam, hogy ebben a pa-
lackban biztos nincs oxigén. Megnézte, tényleg nem volt. 
Összenéztünk: 8000 fölött holttestet sem hoznak le, de itt 
még mutatkozott elég esély. Megcsináltuk.

A csúcson mit érzett?

Mint az élethez alapvetően, az agyi tevékenységhez is 
oxigén kell. Ott fönt gyönyörű, és tényleg gyönyörű, de 

mosolyogni sem tudunk hozzá. Belül van egy borzasztó 
jó érzés, hogy vége, följebb nem lehet menni. Aztán jön a 
következő: akkor lejjebb kéne menni. Az egy picit elszo-
morított. Összesen 20 percet töltöttünk a csúcson, majd 
indultunk lefelé. Ekkor történik a balesetek és a halálos 
balesetek 80 százaléka. Azt mondják, hogy az eufória és 
a kimerültség miatt. Azt gondolom, hogy hogy ez inkább 
a kimerültség okán lehet, szerintem a szupermenek szu-
permenje az, aki ott fönn energiával rendelkezik arra, 
hogy eufóriát érezzen. Mire felértünk, nyolc órát mász-
tunk, előtte nyolc órát nem aludtunk, tehát tizenhat órája 
voltunk fönt úgy, hogy előtte sem voltunk kipihentek. 
Tehát sötétben lefelé, 7100-nál jött az oxigén, és onnantól 
45 perc alatt beértem az 1-es táborba. Kizárólag a követ-
kező lépésre figyeltem. 8000 méter fölött a következő lé-
pés szó szerint a következő lépést jelenti. Kiszámoltam, 
hogy arra kell menni, nyolcat lépek, és nagyon fontos, 
hogy közben erősen lélegezzek ki. Amikor kevés az oxi-
gén, akkor soha ne befele, hanem kifele lélegezzünk, 
mert a befele légzést a rekeszizom magától is megold-
ja. Sok hegymászó nem ismeri ezeket a technikákat. Én 
élettant, biokémiát és mindennemű olyan tudományt 
tanultam a Testnevelési Egyetemen, ami a halálzónából 
kisegít, ezért iratkoztam be szakedzőnek.
Magyar egyetemeken tanultam, itt lettem jogász, itt spor-
toltam, tevékeny vagyok a Kosárlabda Akadémián, a TF-
en lettem szakedző, és büszke óbudai vagyok. A csúcsra 
felvittem hét különböző zászlót (mindegyikből egy na-
gyot és egy kicsit), és visszahoztam a nagyokat. Ezeket a 
számomra fontos szervezeteknek, köztük az óbudai ön-
kormányzatnak ajándékoztam. 

VIG GYÖRGY
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TÁROGATÓ – A MEGSZELÍDÍTETT FÉLVAD HANGSZER

A kortárs zeneszerzők személyre szóló darabokat írnak Kiss Gy. Lászlónak

A tárogató tavaly óta hungarikum. Legjelesebb megszólaltatója, interjúalanyunk a tárogatójátékot újradefiniáló, 
sokoldalú muzsikus. Klarinéton és szaxofonon is kiválóan játszik, de missziójának az egykori kuruc hangszer nép-
szerűsítését tartja. Novemberben folytatja júniusban telt ház előtt megkezdett sorozatát az Óbudai Társaskörben.  

Hallgass! A Liszt Ferenc-díjas Kiss Gy. László egyedülálló a ha-
zai zenei életben. Míg a legtöbb zenész egész életében 
egyetlen hangszerrel foglalkozik, addig ő klarinétosként 
a hangszercsalád minden tagján magas színvonalon ját-
szik, szaxofonon is elsőrangú előadóművész, tárogatójá-
tékosként pedig zenetörténeti jelentőségű muzsikusnak 
számít. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a közel 
harminc, tárogatóra íródott zenemű, amit a kortárs zene-
szerzők neki dedikáltak.

Beszéljünk először legfontosabb hangszeréről, a táro-
gatóról! Ha jól tudom, hungarikumról van szó, mégis 
sokan keverik a klarinéttal.

Valóban, tavaly óta hungarikum a tárogató. A ma 
használatos hangszert Schunda Józsefnek köszönhet-
jük, aki körülbelül 120 évvel ezelőtt megreformálta a 
kuruc kori tárogatót, amely még töröksípszerű volt, és 
vélhetően már a Honfoglalás óta a magyarság tulajdo-
nában volt. A megreformálásáig nehéz utat járt be ez 
a hangszer, a Rákóczi szabadságharc után betiltották, 
de a ’48-as szabadságharcot követően sem preferálták, 
ezért jelentősen visszaszorult a használata. 1850 után 
Fáy István gróf megpróbálta újra divatba hozni, min-
denféle megoldással próbálkoztak, hogy megújítsák a 
hangzását, azonban akkor még nem tudta levetkőzni 
az erős, harci hangszínt a tárogató. Schunda József vi-
szont már öblösebbé tette a hangszert, billentyűkkel 
látta el, klarinétszerű fúvókát tett rá, így aztán egy 
olyan hangszínt nyert, amely az oboa, a klarinét és a 
fagott hangjának keveréke. Ezzel már komplikáltabb 
dallamokat is lehet játszani.

Mégis, a klasszikus zenében nem igazán lehet találkoz-
ni ezzel a hangszerrel, sokkal inkább az asztali cigány-
zenével azonosítjuk a tárogatót. Mi az oka, hogy eddig 
nem hódított teret a komolyabb zenei műfajokban?

Schunda József szándéka épp ez volt, hogy a tárogató 
szervesen beépüljön a klasszikus zenei hangzásba, a ze-
nekari hangszerek közé. Azonban az a fajta rusztikus, 
erős vibrátós játékmód, ahogyan az asztali cigányzené-
szek használták, nagyon erősen rárakódott a hangszer-
re, ez pedig a kor zeneszerzőit és zenészeit nem igazán 
hatotta meg.

Most viszont, 100–120 év elteltével Önnek köszönhető-
en mégis kinyíltak bizonyos kapuk a tárogató számára 
a klasszikus zene felé. Mesélne erről?

Igen, az utóbbi években a kortárs zeneszerzők – töb-
bek között Vajda János, Dubrovay László, Hollós Máté, 
Könczei Árpád, Tóth Armand – név szerinti ajánlások-
kal írtak nekem kompozíciókat. Mostanra összegyűlt 
egy körülbelül 26–28 műből álló komoly repertoárom, 
amiben szóló- és kamaradarabok, triók, vonósnégyesek, 
kvintettek, valamint zenekari versenyművek is szerepel-
nek a népi ihletésűtől az ultramodern darabokig. Most 
érkezett el az idő, hogy a magyar zenei élet elővegye eze-
ket a műveket, máskülönben a tárogató megmarad múlt-
idéző nosztalgiahangszernek.

Amikor elkezdett tárogatón játszani, volt olyan misszi-
ója, hogy lehántsa a hangszerről a rárakódott sztereo-
típiákat?

Igen, ahogy Balassa Sándor tanár úr fogalmazott, „ezt a 
félvad hangszert meg kell szelídíteni”. Azt gondolom, 
hogy mára ez sikerült is, nagyon sok szép koncert van a 
hátam mögött. A hangszerrel közös történetem egyébként 
úgy kezdődött, hogy fiatal koromban sokat hallottam a rá-
dióban az akkori híres cigánymuzsikusokat tárogatózni, 
köztük Kecskés Sándort, Kállai-Kiss Ernőt, Burka Sándort. 
Akkor már a fülembe ült ez a hang, amit Bartók és Kodály 
„csokoládészínű hangnak” nevezett. Személyesen akkor 
találkoztam először a hangszerrel, amikor az Opera zene-
karában játszottam: kezembe akadt egy régi, jó minőségű 
Stowasser tárogató eredeti fúvókával, tehát bele tudtam 
kóstolni. Én mindig is egyedi voltam abból a szempontból, 
hogy szerettem minden új fúvós hangszert kipróbálni, a 
klarinét-szaxofon hangszercsaládot végigjátszottam, így 
egyértelmű volt, hogy a tárogató is érdekelt. Fölvettem a 
hangszerparkomba először csak kuriózumként, majd any-
nyira beleszerettem a hangjába, hogy ma már szinte kizá-
rólag ezen gyakorlok és játszom.

Hatalmas érdemei vannak a tárogató újrapozicionálá-
sában, de ahogy mondani szokás: egy fecske nem csi-
nál nyarat. Van-e esetleg utánpótlás, aki már Önhöz 
hasonlóan egyfajta klasszikus zenei játéktechnikával 
tudja megszólaltatni a hangszert?Fo
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Ez egy kényes kérdés, ugyanis jelenleg még mindig nincs 
Magyarországon tárogatóoktatás: a népzenei iskolákban 
még elvétve akad egy-egy tárogató szak, de a klasszikus 
zenei oktatásban semmilyen szinten nincs jelen, holott 
a két világháború között a Zeneakadémián a klarinéto-
soknak fakultatíve oktatták a tárogatót. Ugyanakkor an-
nak, aki autodidakta módon szeretne rajta megtanulni, 
nagyon nehéz dolga van, mivel ez egy nagyon speciális, 
kényes, labilis intonációjú, nehezen megszelídíthető inst-
rumentum. Ha valaki magas szinten akarja megszólal-
tatni, akkor nem elég másodlagos, hobbihangszerként 
tekinteni rá; nagyon sok gyakorlást és kísérletezést igé-
nyel a zenész részéről, mire megszületik a kívánt hang-
minőség. Én magam húsz évig a Fesztiválzenekarban ját-
szottam és – bár emellett folyamatosan kézben tartottam 
a tárogatót – csak azóta sikerült komolyabb sikereket 

elérnem vele, amióta nem vagyok zenekari tag, és teljes 
figyelmemmel a tárogatóra tudok koncentrálni. Tehát az 
utánpótlás szempontjából egyelőre azt az egy utat látom 
lehetségesnek, hogy valaki hozzám hasonlóan beleszeret 
a hangszerbe, és rááldozza az életét.

Milyen érzés egy hangszer szinte kizárólagos képvise-
lőjének lenni?

Nagy felelősség. Ez egy ingadozó pálya. Addig, amíg az 
ember otthon készül, a szobában gyakorol, és bízik, ad-
dig nagyon jó érzés. Majd gyakran következik egy olyan 
időszak, amikor nem megy a gyakorlás – ilyenkor az em-
ber esetenként elveszíti a hitét. És mivel nincs egy külső 
fül, egy mester, saját magamnak kell megítélnem, hogy 
jó úton járok-e, megfelelő színvonalú lesz-e, amit csiná-

lok. Nekem a legtöbb konfliktusom a fülemmel van, hi-
szen belül hallom, hogy mit szeretnék, de sokszor nem 
sikerül ugyanazt a hangot létrehoznom. Azt az érzést 
viszont senkinek nem kívánom, ami napokkal a szólófel-
lépés előtt következik: ilyenkor óriási nyomás nehezedik 
rám. Én még bírom ezt a terhet, és annyira szeretem ezt 
a hangszert, hogy képtelen volnék róla lemondani. Érde-
kes módon, amikor már a színpadon állok, és elkezdődik 
a játék, leesik rólam ez a teher. Amiért megdolgoztam, 
és amit hónapokig gyakorol-
tam, annak ott már meg kell 
születnie. De mindig azzal a 
felelősséggel lépek színpadra, 
hogy nyomot kell hagynom a 
jövő generációja számára. Te-
hát most már tudom, hogy ha 
nehéz is a koncertezés, egy-egy fantasztikus hangulatú 
koncert után olyan ajándékot érez az ember, amit semmi 
mással nem lehet megkapni.

Külföldön mennyire ismerik a tárogatót, illetve Ön ho-
gyan vitte hírét a hangszernek?

Nem túlzok, ha azt mondom, a Hollywood Bowlban 
egyszer húszezer ember előtt is játszottam egy világí-
tótoronyból erdélyi népdalokat, a régi fesztiválzeneka-
ros turnékon pedig többször tárogatóztam ráadásként. 
Ahova lehetett, mindenhova magammal vittem a táro-
gatót, és persze játszottam is rajta. Egyébként pedig a 
Vajai Tárogatós Világtalálkozó a bizonyíték arra, hogy 
minden országban van egy-egy nagyon jó képviselője 
a hangszernek. Ilyenkor Dániától Norvégiáig, Svájctól 
Angliáig mindenhonnan jönnek zenészek. Valaki a saját 
népzenéjét, valaki klezmert játszik rajta, valaki magyar 
muzsikákat, valaki pedig inkább a dixieland vagy a jazz 
felé mozdul, ahogy arra nagyon jó példa Scott Robinson, 
a kiváló, New Orleans-i zenét játszó jazzmuzsikus, aki 
nemrég a Müpában is megfordult. Kinek mihez van affi-
nitása, arra használja a hangszert.

Ön viszont több zenei stílust is magas színvonalon 
képes megszólaltatni, ahogy az a júniusi koncertből is 
kiderült. A soron következő, novemberi koncerten mit 
hallhatunk?

Ezt egy három részes sorozatnak terveztem, amely 
ugyanarra a koncepcióra épül: az első félidőben mindig 
a nekem dedikált kompozíciók közül játszom, a második 
félidőt pedig a népzenének és egy kis jazzmuzsikának 
szentelem. Júniusban a koncert első felében szólódarabok 
hangzottak el, novemberben pedig Dubrovay László vo-
nósnégyesre és tárogatóra írt kvintettjei közül mutatunk 
be kettőt, illetve műsorra tűzök egy Balassa Sándor-szó-
lódarabot is a koncert első felében. A tavaszi koncerten 

pedig a kamarazenekarra és 
tárogatóra írt művek hangza-
nak el, így Vajda János: Inter-
mezzo, Kovács Béla: Eine kle-
ine Balkan Musik és Könczei 
Árpád: Ördöngös Székelyek 
című műve. Tehát gyakorla-

tilag ez alatt az egy év alatt egy keresztmetszetet adok 
azon művekből, amiket nekem komponáltak. És még 
van a tarsolyban, hiszen körülbelül két-három koncertre 
való muzsika van, ami csak felvételen van meg.

Milyen a kötődése Óbudához?

Harminc éve itt élek a kerületben. A Római lakótelepen 
lakom, és tulajdonképpen lokálpatrióta vagyok. Kapu-
váron, a Dunántúlon születtem, és vidéki emberként 
azóta érzem magamat otthonosan Budapesten, amióta 
itt élünk. Az Óbudai Társaskör gyönyörűen szól akusz-
tikailag, elképesztően alkalmas egy ilyen különleges 
szólóhangszer megszólaltatására. Mivel én végigkonfe-
rálom a műsoraimat, nem mindegy, hogy milyen terem 
áll rendelkezésemre: a Társaskör nagyterme méretéből 
adódóan egy csodálatos hely, ahol nagyon könnyen 
lehet tartani a kontaktust a hallgatókkal, ráadásul na-
gyon jó törzsközönségünk van. Egyszer majd meglesz 
talán a helye a tárogatónak a Zeneakadémián vagy a 
Müpában is – utóbbiban már zenekari muzsikaként 
volt lehetőségem megszólaltatni a tárogatót, illetve egy 
versenyművet is játszottam a Fesztivál Színházban. De 
most elsősorban az a tervem, hogy ez a három koncert 
újra megpezsdítse a hangszer jelenét, és bízom benne, 
hogy ameddig én tudok játszani, addig a zenekari tör-
ténetbe is bekerül a tárogató.

SZÁSZ EMESE

Az Óbudai Társaskör gyönyörűen szól 
akusztikailag, elképesztően alkalmas 
egy ilyen különleges szólóhangszer 

megszólaltatására.
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NAGY SZÜKSÉGÜNK VAN A SÉTÁRA ÉS AZ ÖLELÉSRE

D. Horváth Piroskával, a 3K vezetőjével beszélgettünk

A Kaszásdűlői Kulturális Központ – rövidebb nevén 3K – az Óbudai Kulturális Központ hálózat legfiatalabb háza, 
hiszen mindössze három éve nyílt meg az újjáépített egykori MDF székház helyén. Vezetője D. Horvát Piroska vi-
szont már évtizedek óta a kerületben dolgozik.

INTÉZMÉNY Mielőtt a 3K vezetője lett, már sokan ismerték a ne-
vét, mint a csellengő fiatalok javára létrehozott Éjféli 
Sportbajnokság egyik alapítóját. Az óbudai ötletből 
azóta országos hálózat lett, önből pedig a legfiatalabb 
óbudai központ irányítója. Mióta dolgozik Óbudán?

Több, mint 25 éve, egészségügyi pályán kezdtem, a 
rendelőintézetben védőnőként. Ezt a mai napig nagyon 
fontos dolognak tartom. A magyar-
országi védőnői hálózat ugyanis 
valódi hungaricum, Európában 
egyedül Magyarországon van ilyen 
jellegű, preventív hálózat, ahol a 
családdal, a várandós édesanyával, 
a csecsemőkkel, sőt még az iskolás-
korúakkal is foglakoznak. Mindig 
is szívügyem volt az elesettekről, a 
védelemre szorulókról való gondos-
kodás. A főiskola befejezése után, 
az 1980-as évek közepén kerültem 
a Vörösvári úti gyermekrendelőbe. 
Ott rengeteg problémával találkoz-
tam, a rendszerváltás után pedig 
már az addig mélyen elhallgatott té-
máról, a droghelyzetről is lehetett beszélni.

Később a csellengő fiatalokkal kezdett foglalkozni – 
először önkéntes alapon.

Már pályakezdőként is feltűnt, milyen sok fiatalt látunk 
– főleg a lakótelepeken, de másutt is –, akik éjszaka is 
az utcán kóborolnak, és egyszerűen nem tudnak mit 
kezdeni magukkal. Szabó András, a Kapocs alapítvány 
vezetője Amerikában látta azt a drog- és bűnmegelőző 
programot, aminek a mintájára épült ki Óbudán a mára 
sokak által ismert Éjféli Sportbajnokság. Ezzel eredetileg 
is az volt a célunk, hogy olyasmivel kössük le a fiatalo-
kat, ami tartalmat ad az életüknek. Az üresjárat általá-
ban hétvégenként a legnyomasztóbb, amikor se suli, se 
munka, pénzük pedig általában nincs.

Mikor indult ez a kezdeményezés?

1993-ban. Akkoriban ráadásul egy peremkerületi isko-
lában dolgoztam a Bécsi út legvégén, ahol nagyon sok 

deviáns és hátrányos helyzetű gyerek élt. Készítettünk 
egyszer egy felmérést arról, mit csinálnak ezek a fiatalok 
hétvégenként, és ijesztő statisztika állt össze. Nem tu-
dom, hogy hányan drogoztak közülük, mert számunk-
ra a prevenció volt a lényeg akkor is. Az Éjféli Sportbaj-
nokság abban a gyermekrendelőben indult, ahol nappal 
gyógyítással és gyermekvédelemmel foglalkoztak, hét-
végente pedig sporttal, pingponggal, jó szóval vártuk a 

csellengő fiatalokat. 2003 óta a Jövő-
barát Alapítvány szervezésében fut a 
program, a mai napig működik Ka-
szásdűlőn egy fiataloknak kialakított 
klubban. Azok, akik az induláskor 
odajártak, most már a gyerekeikkel 
jönnek.

Az alapítvánnyal kapcsolatos fel-
adatokat a védőnői munkája mellett 
végezte?

Eleinte igen, aztán megpályáztam 
és elnyertem egy ösztöndíjat. Ennek 
révén nyílt lehetőségem arra, hogy 
három évig csak az alapítvánnyal 

foglalkozzam. Mindenes voltam, a pályázatírástól a ta-
karításig. Közben tulajdonképpen autodidakta módon, 
gyakorlat teszi a mestert alapon megtanultam pályázatot 
írni, pénzt szerezni, szervezni – egy nonprofit szerveze-
tet vezetni. Ha valahol kidobtak az ablakon, visszamen-
tem az ajtón, vagy fordítva. Nagyon hálás vagyok azért, 
hogy mindezt megélhettem, megtanulhattam, mert eze-
ket a tapasztalatokat a mostani munkámban is felhasz-
nálhatom. Az alapítvány ma is működik; én már nem 
veszek részt a napi munkában, de ma is azt gondolom, 
hogy az életem meghatározó része.

Mindezek után hogyan lett a Kaszásdűlői Közösségi 
Központ vezetője?

A szociális munkám elismeréseként megkaptam az ön-
kormányzattól a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat, 
ami 500 ezer forint pénzjutalommal járt. Ekkor láttam 
meg a Pesti Estben egy pindur kis hirdetést arról, hogy 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámapedagógiai 
másoddiplomás képzést indít. Világ életemben imádtam Fo
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a színházat, és azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon 
hasznos lenne, hiszen a színházra nevelés, a drámajáték 
szintén egy jó alternatíva a csellengő gyerekek szabad-
idős programjában. Negyvenévesen jelentkeztem az 
egyetemre, ami azért volt vicces, mert mind a két gyere-
kem odajárt tévés rendező, illetve műsorvezető szakra. 
A kisebbik gyerekem fölöttem, a nagyobbik alattam és 
középen az anyuka, ezen kacagott az egész egyetem.

Megérte tandíjra költeni a jutalmat?

A szakdolgozatomat A drámajáték szerepe a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős programjában 
címmel írtam. Tanultam színháztörténetet, rendezést, 
beszédtechnikát, drámajáték vezetést, színházi életre ne-
velést, és rengeteg gyakorlati órám is volt. Nagyon sze-
rettem, életem legjobb döntései között tartom számon, 
hogy belevágtam... Végül kaptam egy szép kis témába 
vágó diplomát, amiről néhány év múlva kiderült, mi 
mindenre lesz még jó. Felkérést kaptam ugyanis a ka-
szásdűlői volt MDF székház helyére tervezett kultúrház 
beindítására. Nagy merészen igent mondtam, holott ak-
kor még nyakig voltam az alapítvány ügyeiben, és persze 
a fejemben nem állt össze, hogyan is fogom ezt egyedül 
csinálni. Két évig húzódott a jogi eljárás, amelynek révén 
visszakapta az önkormányzat az épületet. Ebben az idő-
szakban a Kolosy téren található Civil Ház kialakításába 
kezdtem, mellette pedig felügyeltem a 3K felújítását.

Közben kialakult a fejében, hogy milyen legyen az 
új ház?

Sokat gondolkodtam. Kaszásdűlő egy nagy alvó telepü-
lés panelházakkal, vonzáskörzetében körülbelül 10 ezer 
lakossal. Akkoriban nem is akadt sok lehetőség a szó-
rakozásra, volt itt egy-két kocsma, egy-két iskola meg a 
rendelőintézet. Csillaghegy messze, Békásmegyer mesz-
sze, tehát arra gondoltam, hogy rengeteg helybelit talá-
lok, aki örül a kezdeményezésünknek, az új lehetőség-
nek. Amikor elkezdtük felújítani a házat, adott volt két 
terem, egy előtér széles, világos ablakokkal, közvetlen 
kapcsolatban a térrel. A nagyobbik teremből kamara-
színházat alakítottunk ki, a másikban, a tükrös terem-
ben mozgással kapcsolatos programokat lehet tartani 
minden korosztály számára.  A mai napig azt gondolom, 

hogy a mozgás és a kultúra a két legfontosabb tényező az 
ember szabadidejében. Tehát miközben épült a ház, már 
azon törtem a fejem, milyen tartalommal tölthetnénk 
meg, ehhez formáltuk az egész helyszínt. Mára úgy tű-
nik, hogy ez bejött.

Mit kínálnak a kaszásdűlőieknek?

Pénteken és szombaton délutáni és esti programokat 
szervezünk, hétköznap tanfolyamok zajlanak. Szinte 
minden korosztály talál magának megfelelőt. Viszonylag 
alacsony bérleti díjat kérünk az oktatóktól, és ők maguk 
szervezik a tanfolyamokat.

Beleszólnak abba, hogy minek adnak teret, vagy a 
tanfolyam sikere bizonyítja, hogy életképes ötletről 
van-e szó?

A minőségből nem engedünk. Az indulásunk óta kö-
rülbelül három-négy tanfolyam nem talált elegendő 
érdeklődőt, viszont van olyan is, ami a kezdetektől vi-
rágzik. Tánctanfolyamok például minden korosztály 
számára rendelkezésre állnak, hatéves kortól nyugdíj 
utánig. Az emberek szeretnek táncolni. Nagyon sikeres 
a tangó tanfolyamunk, aminek azért örülök különösen, 
mert az egyik munkatársam történetesen tangóoktató, 
és én magam is tangózom. Szerintem nem baj az, ha az 
ember olyat kínál, amit ő maga is szeret, hiszen azt jól 
tudja képviselni. Sokan nem is tudják, mit jelent való-
jában a tangó. Nekem is furcsa volt először, amikor azt 
mondták, hogy séta, ölelésben. Szerintem manapság igen 
nagy szüksége van mindenkinek a sétára és az ölelésre 
is. A Welldance tánccsoportban a hét évesektől a fiatal 
kamaszokig mindenki talál neki tetsző műfajt, oktatójuk 
bajnoki címet visel. Kezdetektől működik több korosz-
tálynak a harcművészeti tanfolyamunk is, amit Szénási 
Zsolt, nemzetközi önvédelmi szakértő vezet.
Általában ragaszkodunk ahhoz, hogy olyan oktatóink 
legyenek, akik már bizonyítottak, akik garantált mi-
nőséget jelentenek. Én magam is minden foglalkozásra 
bemegyek, kipróbálom őket, mert azt gondolom, hogy 
így tudok legjobban tájékoztatást nyújtani az érdeklő-
dőknek. Sokféle tanfolyamunk van még a nyelvektől a 
drámajátszóig, fejből föl sem tudnám mindet sorolni. 
A díjak nálunk kifejezetten alacsonyak, az önkormány-

zattal együttműködési szerződéssel rendelkező foglal-
kozások pedig ingyenesek. Köztük például az Etka jóga, 
amelynek révén hatvan-hetven idős ember jógázik a 
nagyteremben. Így keletkezik a ház bevételének egy ré-
sze, és ott alapozódik meg a ház közösségének nagy része 
is. Aki bejön hozzánk egy tanfolyamra, és ott jól érzi ma-
gát, azt is megnézi, milyen programok lesznek hétvégén. 
Pénteken és szombaton különböző jellegű programokat 
kínálunk minden korosztálynak. Van családi, színház, 
koncert és gyerekeknek szóló programunk. Sikeresek az 
új sorozataink is, mint például a Lelki fröccs. Ide olyan 
előadókat hívunk, akik fontos, mindannyiunk életében 
felmerülő témákról beszélgetnek, adnak elő, utána pedig 
kérdésekre válaszolnak. Olyan előadóink voltak, mint 
Bagdy Emőke, Almási Kitty, Réz András, Szendi Gábor, 
Soma, Csernus Imre, Schäffer Erzsébet. Emblematikus 
személyek, akiknek van mondandójuk, mondanivaló-
juk. Akkor is érdekes a véleményük, ha megosztó, hi-
szen nem az a jó előadó, akit hallgatva végig bólogatunk. 

Ezekre a programokra általában két héttel az előadás 
előtt elfogynak a jegyek. Pál Feri atya szintén teltházas 
előadásokat tart. A másik népszerű új sorozatunk az Ízek, 
érzések, lépések, ahol a kultúrát és a gasztronómiát kap-
csoljuk össze. Volt már argentin napunk tánccal, zenével, 
ételkóstolóval, előadásokkal; nepáli napunk hangutazás-
sal összekötött programmal. Most ősszel indul az Arcmás 
nevet viselő sorozat, amit Barabás Éva vezet. Ő egyébként 
is sok szerepet vállal Óbudán, sok rendezvény háziasszo-
nya és az Egészségkörút arca. Az ő estjein ismert emberek 
személyiségének, tevékenységének ismeretlen oldalait 
mutatja meg, kéthavonta egyszer, péntek esténként.

Három év alatt kialakultak a főbb irányvonalak, létre-
jött a végleges arculat?

Az irányok kialakultak. A tavalyi év volt az áttörés. Már 
olyan programjaink vannak, amiket egyáltalán nem kell 
hirdetni, ahová nem kell vadászni az embereket. Az első 
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évben egyáltalán nem tudták, hogy létezünk. Nagyon jó 
ez a központi hely, sok programmal ki is települünk a ház 
előtti térre. Második éve csinálunk utcaszínházat. Idén 
Shakespeare halálának 400. évfordulója kapcsán előad-
tuk a Sok hűhó semmiért című darabot, amelyben nyolc 
vezető színész szerepelt, és Barabás Évi is fontos szerepet 
játszott. Tavaly is fellépett a Szentivánéji álomban, remek 
tündér volt, ezért idén is úgy gondolta a rendező, hogy ki-
próbálja Margit szerepében is, és nagyon jól bevált.

Az említett rendező a fia, Dicső Dániel, aki televíziós 
rendező szakon végzett, de azóta olyan nagysikerű szín-
házi rendezései voltak, mint pl. az Equus a Tháliában?

Történetesen igen.

Visszatérve a nagysikerű nyári utcaszínházhoz, hány 
előadás volt?

Egy, viszont készült róla egy elég jó videó, reméljük, 
hogy jövőre utaztathatjuk az előadást.

Az jó lenne, hiszen nagy kár, amikor ennyi munka 
eredményét mindössze egy este láthatja a közönség.

Igen, ez is óriási munka volt, úgy ahogy mondja. A nor-
mális hathetes próbafolyamat helyett nekünk két hét 
jutott, így alakult. Mindent bedobtunk, a színészek is 
imádták, és azt gondolom, nagyon sikeres lett az előa-
dás. Regisztrálni kellett a jegyekért, már a beharangozó 
után két héttel beteltek a helyek. Szerintem három-négy 
előadásra is lett volna igény.

Akkor miért csak egyszer adták elő?

Ennek mindenféle szervezési és anyagi oka van. Ná-
lunk nagyon-nagyon mérsékelt gázsiért dolgoztak a szí-
nészek. Viszont akik a tavalyi előadásban részt vettek, 
most is első szóra igent mondtak, mert nagyon szeret-
ték. Ráadásul a nézőtér berendezését, a székek kicipe-
lésétől az összes létező feladatig mindent a ház mun-
katársai végeztek el, ami nagyon nehéz munka ennyi 
embernek. Az előadás az Óbudai Nyár sorozat egyik 

programja volt, egy előadással fértünk bele, de valóban 
el kell gondolkodnunk azon, hogyan folytassuk. Tavaly 
például óriási szél volt, és ha esik az eső, tönkremegy az 
előadás. A lényeg, hogy idén szerencsénk volt az időjá-
rással, és imádjuk a színházat. Hozzánk olyan alkotók, 
illetve olyan színészek is eljöttek már kamara előadá-
saikkal, mint Vári Éva vagy Béres Ilona. Jó kapcsolat-
ban vagyunk a Rózsavölgyi Szalonnal, és sok sikeres 
Orlai-produkciót is vendégül láttunk már. Általában 
csak olyan előadást veszek meg, amit vagy láttam már, 
vagy olyan valaki ajánlja, aki hiteles. Egyébként ezt ta-
nultam meg az első órán az egyetemen, hogy lehetőleg 
csak olyat adj tovább, amit te magad is láttál. Ez a gye-
rekprogramokra fokozottan igaz. Nemigen nyúltunk 
még mellé, de azért a gyerekprogramok összeállításá-
nál elhatároztam, hogy nagyon sok próbára, főpróbára 
meg bemutatóra elmegyek. Sajnos, ami a gyerekeknek 
szánt programokat illeti, nem olyan egyenletes a minő-
ség, mint a felnőtt programok között. Sokkal többet sze-
retnék tudni a jelenlegi kínálatról, mert a gyerekeknél 
kezdődik a színházra nevelés. Nagyon jó színházaink 
voltak már a Vaskakastól kezdve a Fabula Bábszínhá-
zig, de egy picit szeretnénk újítani.
Ez a felnőtteknek szóló programoknál jól bejött. Nem 
véletlen, hogy olyanokat is meghívtunk már, akik ko-
rábban soha nem játszottak még Óbudán. Tompos 
Kátyának már kétszer volt koncertje Hrutka Robiékkal, 
ráadásul Robi óbudai. Az emberek őrjöngtek, hogy nem 
tudok jegyet adni, de egyszerűen többen nem fértek el. 
Ezek a koncertek például megmozdították Budapestet 
is, nem csak a harmadik kerületet. Csepelről is érkeztek 
rajongók. Nagyon szeretném, hogy ha sok helyen tud-
nának a 3K-ról.
Amire még nagyon büszke vagyok, az a Hangszersi-
mogató klubunk, ami nagy sikerrel működik Bársony 
Bálint és zenekara, valamint a Makám együttes énekes-
nője, Korzenszky Klára vezetésével. Az esemény egy 
koncert, ahol az összes hangszert ki lehet próbálni, a 
furulyától kezdve a zongoráig. Olyannyira bevált, hogy 
a szülők kérték a folytatást, minden hónap első szom-
batján telt házzal megy. Újdonságként ősztől melléra-
kunk egy hangutazást felnőtteknek. Ez tulajdonképpen 
egy hangtálas meditációs program, ami nagyon piciben 
mindig benne volt a gyerekprogramban is, és amit a fel-
nőttek is nagyon szeretnek.

Közben van valami irányítás, vagy csak cseng, bong, 
és mindenki azt csinál, amit akar?

Ha akarsz, magadban elmélkedsz, ha akarsz, beleal-
szol, vagy egyszerűen csak relaxálsz. Ha valaki fogé-
kony az ilyesmire, akkor gyógyító hatást érez. Ezt is ki-
próbáltam többször, zseniális, fantasztikusan jó. Tehát 
mi koncertekre, házi előadásokra, gyerekprogramokra, 
hangszersimogatóra, lelki fröccsre, ízek-érzések-lépé-
sekre, kiállításokra, portrébeszélgetésekre használjuk 
a színháztermünket. Nyitó kiállításunk színházterem 
avatónak is beillett. A nemrégiben 85. születésnapját 
ünneplő Prima Primissima díjas Keleti Éva színész fo-
tóival indult el a kiállítássorozatunk. Színes palettát 
próbálunk nyújtani a professzionális szinten felszerelt 
kamaratermünkben.

Hányan dolgoznak a házban?

Velem együtt öten, két kulturális szervező referens mun-
katárs, egy technikus és egy gondnok, aki mellesleg még 
grafikus is. Én is felmosom az előteret, ha kell, a szervező 
lányok is besegítenek a jegyszedésben, tehát ez egy mul-
tikulturális, multifunkciós feladat. Nálunk nem ér véget a 
nap délután négy órakor, nagyon sokszor hétvégén is dol-
gozunk. A vasárnap az egyetlen biztos szünnap, mert kell 
legalább egy nap pihenő. Mindez olyan lelkesedés nélkül, 
ami ebben a csapatban megvan, nem nagyon működne. 
Most már úgy érzem, hogy akár egy teljes napra is itt tudom 
hagyni a házat, és nem minden percben, csak két óránként 
gondolok arra, hogy vajon minden rendben megy-e…
Sajnos előfordul, hogy a hétvégén rendben itt hagyott te-
ret hétfőre teleszórják csikkel, eltörik a padokat, elviszik 
a gonddal nevelt virágokat. Mi azért is kiírogatjuk, hogy 
ne bántsd a virágot, dobd ki a szemetet. Nagyon-nagyon 
pici hajszálanként, de mindig beljebb kerülünk, neve-
tünk, örülünk, mert nem jó anélkül. Ebben a közösség-
ben megpróbáljuk viszonylag optimistán meg derűsen 
látni a dolgainkat, ami reményeim szerint még inkább 
bevonzza az embereket. „Jó ide bejönni!” – sokszor el-
hangzott már ez a mondat csodálkozó arcok kíséretében, 
akik csak ámultak, mivé változott a régi ház…

VIG GYÖRGy
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TITKOK, NYARAK, SZERELMEK ÉS BARÁTOK 

Barabás Évit befogadta Óbuda

Az RTL Klub népszerű műsorvezetőjét évtizedes kapcsolat fűzi Óbudához. Az Óbudai Nyár rendezvénysorozat házi-
asszonyaként, a kerületi egészségkampány arcaként is kötődik a kerülethez, itt lépett először színpadra Shakespeare 
vígjátékban, és szülővárosán, Bonyhádon kívül itt érzi igazán otthonosan magát. 

Loci color Szép itt a Társaskörben, csak ezeken a macskaköveken 
még óvatosan lépkedek, mert fáj a lábam. 

Mi a baj?

Annyira izgultam a nyári kaszásdűlői Shakespeare-elő-
adáson, amit D. Horváth Piroska, a 3K vezetője álmodott 
a közösségi ház előtti térre, hogy lesántultam. 

Ennyire félt a színpadon?

Nem, inkább ennyire feszülten koncentráltam, de közben 
élveztem is. A tévés kollégák mind azt mondták, hogy eb-
ből tanulhatnék, nem kell a színészkedéssel kacérkodni, 
nem az az utam. Ezzel szemben volt olyan színész, aki-
től megkérdezte az anyukája, hogy én mikor és kikkel is 
végeztem a színművészetin. Szerencsére fel is vettük az 
előadást, amikor visszanéztem, életemben először tudtam 
magam teljesen kívülről figyelni. Nem magamat láttam, 
hanem a Sok hűhó semmiért előadásban szereplő Margit 
nevű nőt. Meg is nyugodtam kicsit, hogy a rendező, Dicső 
Dani nem azért választott engem, mert ismert vagyok a 
tévéből, hanem mert megoldottam a helyzetet, ha bele is 
sántultam. Az vicces, hogy „Kikapós” Margit volt a fél-
relépő nőszemély, és Évi sántikál miatta hónapokig.

Vannak további színpadi tervei?

Vannak. De egyedül hiába tervezgetek. Remélem lesz 
még rendező, aki bizalmat szavaz nekem. 

Tavaly volt az első színészi „félrelépése”, amikor a 
Szentivánéji álomban tündért alakított. 

Teljesen véletlen, hogy Shakespeare ennyire „fogja a 
kezem”. Az is nagyon izgalmas és érdekes kihívás volt, 
idén pedig tulajdonképpen ezzel töltöttem a vakációmat. 
A két hét próbafolyamatra és az előadásra vettem ki a 
szabadságomat.  

Ezt az előadást is D. Horváth Piroska, a 3K vezetője ál-
modta meg. Hogy ismerkedtek meg egymással?

A Jövőbarát Alapítvány révén találkoztunk először. Ő volt 
az egyik vendég a Reggeli című műsorban, amit aznap 

éppen Kokóval közösen vezettünk. Az a 24 órás folya-
matos pingpong bajnokság volt a téma, amit az alapít-
ványuk szervezett a csellengő gyerekeknek. Akkoriban 
én is Óbudán laktam, a Selyem és a Gyenes utca sarkán, 
egy 24 négyzetméteres kis téglalakásban. Imádtam ott 
élni, a sarki zöldséges már úgy hozta, amit kértem, hogy 
tessék Évike. Kialakult egy olyan közeg, ahol ismét olyan 
otthonosan érezhettem magam, mint előtte Bonyhádon. 
A nénikék a házban már mind tudták, hogy ki jött az 
Évikéhez, ki nem. Nagyon aranyosak voltak, persze nem 
azt mondom, hogy ez nem terhes hosszú távon, de azért 
jó volt, mert úgy éreztem, nem vagyok egyedül. Amikor 
följöttem Budapestre, nem volt se kutyám, se macskám. 
Alapvetően az emberek jóindulatában, meg a magam jó 
szándékában bízhattam. Piroskáék az adás után meghív-
tak az alapítvány egyik rendezvényére, próbáltam segí-
teni nekik, így kezdődött a mi több, mint tíz éve tartó 
barátságunk.

Ha jól értem tevékenyen részt vesz az alapítvány mun-
kájában, ami mellett a SOS Gyerekfalu nagykövete is.

Számomra természetes, hogy lehetőségeim szerint pró-
báljak minél többet segíteni. Az említettek mellett még 
több Heves megyei halmozottan sérült gyerekeket neve-
lő családdal van kapcsolatom. Fölhívtam az egyik érin-
tett apukát, akinek még arra is van ereje, hogy a többiek-
re figyeljen, hogy mondják meg a családok, mi kell nekik. 
Volt, aki gumilepedőt kért, másvalaki nagyméretű férfi 
pizsamát a fiának, aki már 40 éves, de magatehetetlen. 
Gyűjtést indítottunk, és rengeteg hasznos holmi össze-
gyűlt a tévétől kezdve a kávéfőzőig. Lett pizsama, lepedő, 
minden. A munkahelyemen a büfénél kiírtuk, hogy mit 
kérünk, és a kollégák hozták a cuccot. Olyan sok holmi 
jött össze, hogy három alapítvány között osztottuk szét. 

Miért tartja ennyire fontosnak a karitatív munkát?

Ez nem fontos, hanem természetes. Lehet, hogy nem 
mindenki számára, én meg azt nem értem. Talán még 
iskolás sem voltam, amikor az anyukámtól hallottam 
egy mondatot: „Évikém, ha ezt a szomszédnak csinál-
juk, az még szebb legyen, mint a miénk.” Anyukám 
bőrdíszműves volt, gyönyörű szép dolgokat gyártott, 
de sütni is fantasztikusakat sütött. Egy hasonló hangu-Fo
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latú udvarban nőttem fel Bonyhádon, mint ahol most 
beszélgetünk itt a Társaskörben, óriási diófákkal, hárs-
fákkal. Óbuda úgy fogadott be engem, mintha Bony-
hád lenne. Rátaláltam a kisvárosias hangulatra, arra a 
nagyon természetes közegre, ahol otthonosan érzem 
magam. Furcsa, de itt még a lakótelepen is ilyen érzés 
fog el, mert látom, hogy mindenki igyekszik megtar-
tani a fákat, virágokat és kerteket. Én úgy nőttem fel, 
hogy adni jó, hogy attól én leszek boldog. Lehet, hogy 
ez a legnagyobb önzés, nem tudom. Bonyhádon tizen-
egy család lakott az udvarunkat körbeölelő házakban, 
volt hat-nyolc velem egykorú gyerek, velük csináltunk 
színházat a garázsban. Autónk ugyan nem volt, de volt 
egy üres garázsépület, amit a szüleim meg tudtak ven-
ni. Ott rendeztünk színházat vasárnaponként, kiplaká-
toztuk a diófákat, kiírtuk, hogy milyen előadás várható. 
Egyetlenegy diplomás ember lakott az udvarban, egy 
latin-orosz szakos tanár néni, ő mindig pilóta kekszet 
hozott, amit nagyon szerettem, mert mindenki más házi 
süteménnyel érkezett. Az volt a belépő, süteménnyel 
jöttek a szomszédok, és hozták a kis sámlijukat. Lehet, 
hogy megmosolyogták az előadásainkat, de mi nagyon 
komolyan vettük őket, úgy éreztem, hogy ezzel meg-
ajándékozzuk az udvart. Anyuval jelmezeket gyártot-

tunk, apuval meg díszleteket. Apukám géplakatos volt, 
vasból alkotott csodadolgokat. Van három szobrom ott-
hon, amiket ő készített, érdekes lenne utánajárni, hogy 
egy menő pesti galériában milyen helyet kaphatnának. 
Lehet, hogy meg is mutatom egy szobrásznak. Nagyon 
vigyázunk rájuk, ez a legértékesebb örökségünk. Ezek 
a szobrok anyu és apu együtt. Én valahogy ebből jövök. 
Mindig kérdezik, miért fontos ez nekem, meg mit póto-
lok, miközben a rászorulók ügyeiért rohangálok, szer-
vezek. Semmit, így nőttem fel, ez a természetes. 

Rengeteg időt és energiát fektet ebbe, miközben a te-
levíziós munkája, nyaranta az óbudai rendezvények is 
folyamatos elfoglaltságot jelentenek.  

Látszólag sok az az idő és energia, de én sokkal többet 
tudnék. Szervezettebben, hatékonyabban kellene ezt is 
csinálni. Magyarországon még mindig gyanús, ha vala-
milyen karitatív ügyre sok pénzt kérsz, pláne, ha egy ré-
széből óriásplakátot csinálsz, pedig ez lenne az egyik útja 
annak, hogy fölhívd a figyelmet valamilyen jó ügyre. 

Ön mindezek mellett az Óbudai Nyár és számos fontos 
kulturális rendezvény háziasszonya is.

Ezt részben Rábóczki Zsuzsának, az Óbudai Kulturális 
Központ igazgatóhelyettesének, a Békásmegyeri Közössé-
gi Ház vezetőjének köszönhetem, aki meghívott az első 
alkalommal. Bonyhádon 19 éves koromban képesítés nél-
küli népművelő voltam. Koromnál fogva ügyesen fel tud-
tam borítani a hagyományos programszerkezetet – persze 
néha a házirendet is, viszont teltházas programokat csi-
náltam, tehát ismerős volt számomra ez a terület is.  

Emlékszik az első Óbuda Napjára, amin részt vett?

Persze, én akkor már sok ilyen jellegű eseményen dol-
goztam, családi napokra, sokezres rendezvényekre 
hívtak. Hogy itt Óbudán honnan tudtak rólam, arról 
fogalmam sincs. Talán a tévés munkáim miatt gondol-
hatták, hogy esetleg alkalmas lehet ez a nő, mert moz-
gok, jövök-megyek, a Balatonnál vízbe ugrok, mindent 
csinálok. Arról tehát fogalmam nincs, miért esett rám a 
választás, de felkértek, és örömmel vállaltam. Számomra 
is megdöbbentően jó volt az az első Óbuda Napja, én is 
rácsodálkoztam, hogy ilyen létezik Budapesten. Tobzód-
tam, lubickoltam a feladatban. Akkor még három szín-
pad volt, szaladgáltam a Fő téren az egyik helyszíntől a 
másikig, illetve be a Zichy-kastély udvarára és a Kobuci 
kertbe.  A szervezők is elégedettek voltak velem, látták, 
hogy jó dolog történik a színpadon, zökkenőmentesen 
bonyolódnak a rendezvények.  Zsuzsa azt mondta, hogy 
mostantól nincs nélküled Óbuda Napja. 

Tapasztalt televíziós szakember, de ekkora tömeg előtt 
dolgozni egész más, mint egy stúdióban beszélgetni. 
Nem félelmetes kicsit?

Gyerekkorom óta élvezem azt a helyzetet, amikor nagy 
tömegek figyelmét vonhatom magamra. Ez valahogy 
mindig érdekelt. Nyolcadikos koromban Montágh Imre 
könyvét olvastam úgy, hogy senki sem volt a közelem-
ben, aki színházzal vagy kultúrával foglalkozott volna, 
ilyesmit csak a tévében láttam. Ez a kihívás indított el 
ötödikes koromban is, amikor az általános iskolában azt 
mondták, hogy én leszek a diáknap műsorvezetője. Gon-
dold el, egy fiús külsejű ötödikes lány a tornasor végéről 
az egész iskola előtt, miközben a nyolcadikosok hozzám 
képest felnőtt nők és férfiak voltak! Akkor ébresztettem 
fel az érdeklődésüket, amikor ott álltam a hatalmas map-

pába csomagolt szöveggel, és nem értem fel a mikrofont. 
Mit volt mit tenni, az orrommal húztam lejjebb. Ezzel a 
gesztussal győztem, röhögtek egyet, és onnantól kezdve 
mindenki figyelt. 

Nem hozza zavarba a figyelem?

Nem, inkább pozitív visszajelzésnek érzem. Még akkor 
is, amikor megtörtént, hogy tizenhét évesen 400 ember 
előtt belesültem Radnóti Nem tudhatom című versébe 
Bonyhád várossá avatási ünnepségén. Rövidzárlat, nem 
jutott eszembe a következő versszak. Szerencsére valami 
ösztönös mentőötletként elmondtam Illyés Gyula Bony-
hádi ég című versét, ami nagy sikert aratott. Szerintem 
életemben nem szavaltam ilyen jól semmit. Aztán lejöt-
tem, és úgy éreztem, hogy megnyílt alattam a föld. 

Ez volt az első kudarca nyilvános fellépésen?

Soha nem éltem át hasonlót sem, rendszeresen jártam 
szavalóversenyekre. Szerintem abban az időszakban 
nagyon túl voltam terhelve, nem ismertem ilyen hely-
zetet, és alapvetően minden sikerült addig, amit csinál-
tam. Ez egy rémálom volt. Utána a Mézga család Máris 
szomszédjára emlékeztető igazgató behívott és gratu-
lált: ő még nem látott embert, aki így kivágja magát. Én 
persze őrült kudarcként éltem meg. Nagy taps is volt, de 
hát megsemmisítő a helyzet. Az volt az első ilyen élmé-
nyem, hogy hoppá, az nem megy csak úgy, és az ember 
agya – mostanában is szembesülök vele nap, mint nap – 
csúnyán meg tud tréfálni, amikor már azt hiszed, hogy 
mindent tudsz. 

Volt olyan időszak, amikor szinte az egész nyári sze-
zont óbudai rendezvényeken töltötte. 

Nagyon élveztem, hogy a hagyományos programok mel-
lett a Kobuci kertmozijában a Bujtor István-filmek után 
az alkotókkal, szereplőkkel, családtagokkal is beszélget-
hettem. Legtöbbször a Fókusz után tekertem ide ezerrel, 
az volt az egyik legmozgalmasabb, kedvenc nyaram. 
Nagyon-nagyon sajnáltam, hogy Bujtor Istvánt már nem 
ismerhettem személyesen, mert miközben róla beszél-
gettünk a filmjeihez kötődő emberekkel, elvarázsolt a 
személyisége, szinte beleszerettem.
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Mik a kedvenc helyei Óbudán?

Több is van, ilyen például a Fellini a Rómain. Nagyon sze-
retem, mert telitalálat olyan helyet nyitni, ahol szinte egy-
gyé tudsz válni a természettel. Ráadásul a megálmodója, 
Ruskó Sanyi régi kollégám, rengeteget dolgoztunk együtt 
a tévében, nagyon szerettem, ahogyan operatőrként látott 
és láttatott. Most eszembe jutottak azok a reggeli műsorok, 
a Novák Péter, Csonka Pici, Alföldi Róbert, Stohl András 
féle csapat. Szerettem velük dolgozni. Sokat számít, ami-
kor egyszer csak érzed, hogy szeretnek, elfogadnak, föl-
nősz a társasághoz és a feladathoz. 
Lehet, hogy meglepő, amit mondok, de az Óbudai Hospice 
Ház is nagyon fontos az életemben. Egy hozzám közelálló 
sokgyerekes család itt tudott szeretetben, méltósággal elkö-
szönni a negyvenkét éves apukától, a szüleim halála után 
pedig én is itt találtam válaszokat a kérdéseimre. Nemrég el-
végeztem a hospice önkéntes képzést. Polcz Alaine-nel csak 
egyszer találkozhattam személyesen, de hálás vagyok, hogy 
a magyarországi Hospice mozgalom másik alapítójával, az 
orvos-igazgató Muszbek Katalinnal összeér az életünk.  Azt 
hiszem, minél többet tudunk a halálról, annál bölcsebben és 
talán boldogabban tudunk élni. 

Említette Bonyhádot, a családja onnan származik? 

Apukám történetesen a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumban született. Van olyan fotónk, amin 
ott ül egy lavórban. Nagyapám volt ott a hivatalsegéd, 
a második világháború vége felé Magyarországra me-
nekítették a múzeum kincseit, a vonatot azonban a 
zalaegerszegi vasútállomáson bombatalálat élte. Kész 
csoda, hogy az a vagon, amelyikben apuék voltak, 
nem robbant fel. Egyszer felhívott a bonyhádi múze-
um igazgatója azzal, hogy talált valamit, ami érdekes 
lehet számunkra. A Házsongárdi temető sírkövei című 
kötet utószavában említenek egy bizonyos Barabás Je-
nőt. Nem lehet, hogy közünk van hozzá?  Valóban ott 
szerepelt a szövegben a múzeumigazgató Herepei János 
és hűséges hivatalsegédje, Barabás Jenő. Így ismertem 
meg a családom múltjának egy fontos részletét. Apu 
60. születésnapjára összeállítottam egy fotóalbumot 
mindenféle régi képekkel, és ezt is beleraktam. Reg-
gel korán adtam oda neki, délig ott ült az album fölött, 
fölnézni sem tudott. A család története addig ugyanis 

számára is ott kezdődött, hogy Bonyhádon egy kitele-
pített sváb család házát kapták új otthonul az Erdélyből 
jött szülők és kisgyerekeik. Hidasi papám, aki Zentáról 
származik, a sváb nagymamát vette el feleségül, ezért 
nem telepítették ki őket. Nemrég vált teljesen világossá 
számomra, hogy a világháború végén a nagyapámat is 
elvitték munkaszolgálatra, hogy hová, azt most fogom 
kinyomozni, onnan szökött haza. 
– Barabáska, maga tipikus közép-európai, üljön le! – mond-
ta annak idején a gimnáziumi magyartanárom, és egyre 
jobban kezdem érezni, és nem csak érteni, amit akkor mon-
dott. Nagyon sok mindent ki kellene az embernek deríteni 
a saját múltjáról, mert elég hallgatag társadalomban élünk, 
ritkán beszélgetnek a szülők és a nagyszülők a gyerekek-
kel, így viszont eltűnnek a titkok, eltűnik a múlt. Ezért sze-
retek beszélgetni a Portré című műsorban. Éjjel mennek a 
beszélgetések, olykor van visszhangjuk is, de megesett már 
az is, hogy utcán vagy étteremben szólított meg valaki csak 
azért, hogy megköszönje az élményt. 

Ősszel indul pódiumbeszélgetés sorozata a 3K-ban. 

Halálosan izgulok is miatta. Ismert embereket hívunk 
meg, többségében óbudai kötődéssel, akiket olyan olda-
lukról szeretnék bemutatni, amiről kevesen tudnak. Iz-
galmas lesz, várom! 

Melyik a kedvenc étterme Óbudán?

Már második évtizede a Harapó Mókus – ami nekem csak 
Harapós. Oda rendszeresen járunk a párommal, nagyon 
közel lakunk hozzá. Jöhet velünk a kutyám, Hugó is, mi 
még be sem érünk, de neki már ott van a víz. Múltkor ép-
pen jöttem ki, amikor hívott a tesóm, fölvettem így sán-
tikálva, aztán egyszer csak nem láttam sehol a kutyám. 
Hallom, hogy nevetnek a kerthelységben; visszament 
Hugó a Harapósba, és végiglátogatta a vendégeket. 

A párja és kedvenc étterme: ismét két fontos óbudai 
kapcsolat. 

Érdekes, hogy Óbuda ajándékba ad nekem olyan embe-
reket, közösségeket, akik befogadnak, és tessék, itt van 
a szerelem is! 

VIG GYÖRGY
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Péntek Orsolya: ÉVSZÁZADOK HEGY ÉS FOLYÓ KÖZÖTT

6. rész: Az ódonságok városától a legsötétebb évig

séta

Krúdy Gyula az Ódonságok városának utolsó pilla-
natait rögzítette. A negyvenes években már megkezdő-
dött az a változás, amely a mai Óbuda kialakulásához 
vezetett – a folyamatot pedig felgyorsította a második 
világháború.

Krúdy Gyula nem sokkal 1933-ban bekövetkezett ha-
lála előtt költözött a Margitszigetről a Templom utcába. 
Abban az időben a régi Óbuda, az Ódonságok városa, 
ahogy ő nevezte,  utolsó óráit élte. A harmincas évekre a 
lakók nem fértek el a Filatorigát és a Nagyszombat utca 
között, így új házak jelentek meg a külterületeken, a mai 
Szérűskert utca helyén, majd a Bécsi úton túl. Benépesült 
a Remetehegyi út – ide költözik majd 1937-ben Hamvas 
Béla feleségével, Kemény Katalinnal – és a Vörösvári út 
és a Bécsi út közti terület is, míg Csillaghegy és a Ró-
mai-part üdülővárossá vált. 1938-ban bontani kezdték a 
Királydombon álló házakat is, hogy pár év alatt kiássák 
az alattuk megbújó amfiteátrumot.

Hogy Óbuda ekkoriban mennyire volt német és 
mennyire magyar, arról nem egységes a forrásanyag. 
Annyit mindenesetre megjegyeznénk, hogy a nyelv-
használat, sőt a név alapján sem mindig lehet dönteni: 
Gulyás Miklós Óbudai utcák című kötetében leírja, hogy 
az Árpád Gimnázium tanulói még az ötvenes években 
is pontosan tudták, hogy osztálytársaik közül kik a ma-
gyarosított nevű németek. A területen jelentős neológ 
zsidó közösség is élt, s a környező településekről alkal-
mi munkákra be-bejártak a szlovákok, ezen felül éltek itt 
bolgárkertészek is zárt közösségben a városrészen belül.

Óbuda Janus-arculatú városrész volt: míg az újra-
telepített szőlőkben módosabb magyar és német lakók 
dolgoztak, akiknek saját házuk, falusias háztáji gazdasá-
guk volt, a gyárak munkásai egyszoba-konyhás, rosszul 
fűtött munkáslakásokban éltek. A hosszú házakban az 
egy-egy udvar mentén kétoldalon húzódó lakássor kis-
lakásaiban háromgenerációs családok húzták meg ma-
gukat. Ezek a komfort nélküli, dohos, nem egyszer föld-
padlós lakások még az ötvenes években is megvoltak. 
Az egyik legismertebb nyomortanya a mai Lajos utcában 
állt. Az állapotokról sokat elárul, hogy abban a fennma-
radt jegyzőkönyvben, amelyet az elöljáróság emberei 
készítettek az óbudai gyári munkások lakásairól, a jelen-
téstevők már a negyvenes években sürgetik a változást. 
A kis magánházak és a szegénynegyedek között ekkori-
ban már állt egy-két nagyobb bérház is, például a Kiscel-
li utca 66.-ban, amelyek azonban csak óbudai mércével 
mérve voltak előkelőek – cselédszoba volt a lakásokban, 
de cseléd nem. És itt van a kulcs ahhoz is, hogy miért 
kétféleképp él az óbudaiak emlékezetében a panelépítés 
kora. Azok, akiktől elvették a kisházaikat, a generációk 
alatt megteremtett egzisztenciájukat, szőlőműves-gaz-
dálkodóból, mesteremberből tették őket panellakókká, 
apokalipszisként élték meg a hetvenes évek elejét. Min-
denük pusztult: a ház, a kert, a nagyszülők, dédszülők 
által rájuk hagyott tudás, a szőlő, az állatok, a közösség. 
A munkáslakások tüdőbetegei, akiknek száradni tett ru-
háin kivirágzott a penész ősztől tavaszig, akik lavórban 
fürödtek a konyhában, míg az udvar végén álló közös 

vécéhez ki kellett gyalogolniuk, máshogy emlékeznek: 
nekik az új nagyházakban lévő fürdőszobás lakások a 
menekülést jelentették.

Az Óbudai Helytörténeti Füzetek sorozatban jelent 
meg Gálosfalvi Jenőné visszaemlékezése, amelyben az 
Óbudán a negyvenes években töltött gyerekkoráról írva 
feleleveníti a városrész német kultúráját, míg Gulyás 
Miklós már említett, Óbudai utcák című kötetében egy 
tipikus óbudai zsidó család negyvenes-ötvenes évekbe-
li sorsába pillanthatunk bele. Gulyás visszaemlékezését  
tovább színesíti a 2B Galéria pár évvel ezelőtt az interne-
ten még fellelhető, azóta sajnos már nem megtekinthető 
virtuális kiállítása. A tárlaton a Zichy utcai zsidó általá-
nos iskola egykori diákjainak élettörténete volt olvasható 
a negyvenes évekből.

Gálosfalvi Jenőné visszaemlékezése azért is érdekes, 
mert választ kapunk arra a kérdésre, mennyire magya-
rosodtak el a helyi németek a huszadik század közepére.
Nos, bár a nyelvet őrizték, és csak egymás között háza-
sodtak – amikor a szerző 1956-ban bemutatta a vőlegé-
nyét otthon, aki nem óbudai német volt, szülei megdöb-

bentek –, jelentős részük magyarnak vallotta magát már 
az 1840-es évektől. Életmódjukban, foglalkozásaikban 
mégis őrizték a német gyökereket, kötődésük a német, 
katolikus nyelvterülethez pedig nem szűnt meg: a szer-
ző családja, a Wittmann–Weber család például tartotta a 
kapcsolatot a bécsi rokonokkal, és évente elzarándokol-
tak Mariazellbe, de az egyházi ünnepeken magyar ru-
hában vonultak végig az óbudai zárda növendékeiként 
a Kórház utcán. A helyi németek nagy része vagy kis-
kereskedő volt, vagy szakmunkás, a legtöbben azonban 
még ekkor is szőlőművelésből, illetve kocsmatartásból 
próbáltak megélni.

Az óbudai kocsmák száma megfogyatkozott a negy-
venes évekre, de a megtermelt bor még azoknak sem volt 
elég, amelyek megmaradtak, így hamar megjelentek a 
borkereskedők az egykori óbudai szőlőtulajdonosi kör-
ben – a negyvenes években mások mellett Prósz György 
és Weber József látták el borral a városrészt. „A Flessert” 
is, amelynek tulajdonosát egyszerűen csak Szent Flesser-
nek nevezte Óbuda: a legenda szerint nem bírta a ron-
da beszédet, így mindenkit kidobott a kocsmából, aki 
káromolni merte a teremtőt. Rá is szoktak az óbudaiak, 
hogy miután beittak, verekedést provokáljanak, majd a 
megfelelő pillanatban szitokáradatban törjenek ki, ami 
miatt azonnal az utcán találták magukat, anélkül, hogy 
fizettek volna.

Bár Óbudát a kiskocsmák és kisvendéglők tették hí-
ressé, volt egy igazi kávéháza is a harmincas években: 
a Csortos Gyula, Fedák Sári, Karinthy Frigyes, Molnár 
Ferenc és Somlay Artúr, valamint Krúdy Gyula által is 
sokat látogatott Bródy.

„Egy óbudai sváb és katolikus, hitték a svábok. Pe-
dig mi sem voltunk kevésbé azok” – írja Gulyás Miklós, 
a helyi zsidó órás Svédországba szakadt fia visszaemlé-
kezésében, aki  otthon németül beszélt az édesanyjával. 
Tartották nyelvüket a szlovákok is, így – ahogy Gulyás 
fogalmaz – a lingua franca a magyar lett: az óbudai pia-
con „magyarul beszélt a tót a svábbal”. Arról, hogy Óbu-
dán, ahol egyébként neológ – nemrég újranyitott – zsi-
nagóga is áll a katolikus templom közvetlen közelében, 
milyen erős volt a zsidóság jelenléte, az is tanúskodik, 
hogy külön héber és jiddis nevei is vannak a település-
nek: Ofen Jásán, Oven Jósén, Alt Ofen, Alt Ovn.

Ez az örökség aztán majdnem nyomtalanul semmisült 
meg a magyar történelem legsötétebb évében, 1944-ben.fo
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ZEKE GYULA: A K-HÍD ALATT

A világvárosokat általában folyóvizek szelik át, ar-
cuk, hívóképük (ha magyaríthatom így a „logó” szót) 
ennélfogva a különféle nyomtatott és mozgóképes rek-
lámokban (s ezek nyomán a kollektív emlékezetben) 
igen gyakran híd. Gondoljanak csak a Towerre London, 
a Golden Gate-re San Francisco, a Sóhajok hídjára Ve-
lence kapcsán, vagy épp a XIX. (és részben még a XX.) 
századi Pest-Buda, majd Budapest esetében a Lánchídra. 
A hidak ráadásul nem csupán városokat, de tájegysé-
geket is megjeleníthetnek, mint mondjuk a kilenclyukú 
híd a Hortobágyot, és nagy erejű szellemi toposzokat is 
megidézhetnek, mint Mostar hídja a gyönyör és a gyű-
lölet örök ölelkezését. Vajon gondolunk-e rá, hogy a mi 
Óbudánk kicsiny K-hídja is erős üzenetet hordoz, erő-
sebbet, mint a XIX. századi városmagot szétütő Árpád 
híd, s a maga módján, technikatörténeti értelemben ar-
chaikusabbat is, mint a HÉV megállójánál a Hajógyári 
szigetre ívelő hidacska. Hisz ez egyszerű formájával már 
1969-ben feledtette az 1858-ban épült, majd 1884-ben is 
látványos technikai megoldást alkalmazó üzemi toló-, 
majd felnyitható hidat, a mi K-hidunk azonban 1955 óta 
karmolja szakadatlan szorgalommal Óbudához a vízi 
kószálásra ősidők óta hajlamos szigetet.

Én, amióta megláttam, szeretem. Igaz, erre személyes 
okom is van, hiszen szinte egyszerre születtünk. Mind-
össze egy esztendő van köztünk, ám mindkettőnket 
ugyanabban az évben, 1957-ben adtak át a forgalomnak. 
Komolyan tevékenykedtünk kezdettől fogva, a K-híd vo-
natokat engedett át magán, melyek a hajóépítéshez szük-
séges vasakat szállították az üzembe, én meg takaros 
puttonyomban trágyát szállítottam egy keramitköves 
józsefvárosi udvar egyik végéből a másikba. Ő többet 
vitt, ez kétségtelen, én viszont többre vittem, amennyi-
ben írásórán nem ragadtam meg a K betűnél. Azóta is 
szívszorulva nézem őt, a kortársamat esőben és szélben, 

mint Tom Cruise Dustin Hoffmannt. A szerkezete elbű-
völő, és nincs nézőpont, ahonnét ne látnánk szépnek. 
A szemközt forduló, egymásra mászó K-alakzatok úgy 
kapaszkodnak össze, mintha szerényebb osztályok gyer-
mekeiből toborzott tornacsoport tagjai, akik lélegzetelál-
lító mutatványukért külföldi utazásban reménykednek.  
Nos, ferdén futó hidunk ugyan egyelőre nem kapott 
vízumot, itt ragadt a víz felett, ám a nagy utazás még-
sem maradt el. Amióta létezik a Sziget Fesztivál, vagy 
ahogyan nyelvenként váltakozó kiejtéssel ismeretes: „a 
Sziget”, Európából és a világ minden végéből érkezett 
fiatalok milliói keltek már át rajta öles hátizsákjaikkal 
augusztus elején, hogy Woodstock hű gyermekeiként 
adózzanak érzékeik és (élet)koruk vágyainak. Számukra 
a K-híd a maga öregedőn is kecses testével a szabadság 
lebegő átjárója, s így nem csupán Óbudának, de egész 
Budapestnek is erősebb szimbóluma már, mint az Or-
szágház vagy a Lánchíd. Három ízben magam is feszti-
válozóként kelhettem át rajta, különös élvezettel tapodva 
a sötétedő síneken, melyeken az utolsó vonat még vala-
mikor a múlt évezred végén kalimpált át.

Nem csupán a szerkezet kecsének alsó, elhanyagolt bája 
miatt választottam Önöknek most ezt az alulnézeti képet, 
de azért is, hogy felhívjam a figyelmüket: az idő vasfoga 
ugyan nem rágta még darabokra a szépség (sz)ívét, ám lát-
hatólag kedvére való falatra akadt. K-hidunk – így remélem 
és várom – nem lesz a helyszíne semmiféle bajnak vagy 
tragédiának, a hidászok komoly emberek. Azt azonban a 
rozsdás rétegekben, lepedékesen enyésző anyag láttán 
nem gondolom, hogy egy ilyesmi hidat ki lehetne javítani 
vagy újjáépíteni. Új anyagokból újraépíteni pedig nyil-
ván nem fogja senki, és ez helyes is így. Az időt (időnket) 
el kell engedni. Ám, mondottam, egykorú vagyok vele, 
a sorsát így némi aggodalommal követem, ha söröz ni 
indulok májustól a szigeti Sportvendéglőbe.
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DÖRY JENŐ: A SZÉCHENYI-ÉLETMŰ ÓBUDAI VONATKOZÁSAI

2016 – Széchenyi-emlékév

Loci color itt készült fatestű gőzhajót Árpád névre keresztelték. 
A gyár gyorsan fejlődött, vontatóhajók és uszályok gyár-
tását is megkezdték. 1839-ben megépítették Európa első 
vastestű hajóját, amit Sophie névre kereszteltek. A gyár 
– hála a piaci igényeknek és a magas színvonalú szakem-
bergárdának –  gyorsan fejlődött, és néhány év alatt az 
ország egyik legnagyobb iparvállalatává nőtte ki magát.

A gyár történetében jeles dátum 1844. augusztus 10. 
Ezen a napon bocsátották vízre a Széchenyi névre ke-
resztelt gőzhajót, és ez alkalomból csendült fel először 
nyilvános ünnepségen a Himnusz az Erkel Ferenc által 
komponált zenével – a Nemzeti Színház énekkarának 
előadásában.

Az Óbudai Hajógyár a későbbiek során politikai 
rendszereken átívelve, változó cégnevek alatt, változó 
feltételek között több mint másfél évszázadon keresztül 
működött. A legújabb kori rendszerváltozás után a piaci 
viszonyok és a gazdasági szabályozók változásai miatt 

működése fokozatosan ellehetetlenült, míg végül 1999-
ben megtörtént a gyár bezárása és végelszámolása.

Az Óbudai Hajógyárral és a Széchenyiekkel kapcso-
latosan feltétlen meg kell említeni az itt készült Hableány 
nevű gőzbárkát, illetve Széchenyi István második fiának 
teljesítményét. Széchenyi Ödön az 1867-es párizsi világ-
kiállításon egyedülálló utazással hívta fel a figyelmet az 
európai folyami hajózás fontosságára és lehetőségeire. 
A Hableánnyal Pestről a Duna–Majna–Marne–Szajna 
útvonalon, vízi úton eljutott Párizsba. Jelzésértékű volt, 
hogy ott elsőként a nagy újító-gondolkodó író, Jules Ver-
ne üdvözölte őt. A rendkívüli érdeklődést mutatja, hogy 
a gőzössel III. Napóleon császár és Eugénia császárné is 
kirándulást tett. A Hableányt a világkiállítás aranyérmé-
vel jutalmazták, Széchenyi Ödön pedig a kontinens első 
áthajózásáért megkapta a francia Becsületrendet. Hiába, 
az alma nem esik messze a fájától...Az idei évben ünnepeljük gróf Széchenyi István szü-

letésének 225. évfordulóját. Az évforduló alkalmából 
az Országgyűlés határozatot hozott a „legnagyobb ma-
gyar” emlékének ápolásáról, és deklarálta, hogy ma is 
követendőnek tartja Széchenyi szellemi örökségét.

Szinte mindenki ismeri Széchenyi István hatalmas 
életművének legfontosabb eredményeit, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia megalapítását, a Lánchíd megépítte-
tését, a folyamszabályozásokat, a 
balatoni gőzhajózás beindítását, a 
Budapesti Kaszinó létrehozását, a 
hazai lóversenyzés beindítását és 
természetesen írott műveit – a Hi-
telt, a Világot és a Stádiumot, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. 
Az életműnek azonban van egy 
igen jelentős, szűkebb pátriánkat, 
Óbudát érintő vonatkozása is.

Az óbudai Hajógyári szigeten, 
az egykori Első Duna-Gőzhajó-
zási Társaság épületének falán 
emléktábla készteti megállásra 
az arra haladókat. A Széchenyi 
István bronz domborművét is tartalmazó táblát halálá-
nak 150. évfordulója alkalmából Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és az Óbudai Széchenyi Kör állíttatta 
2010-ben, emlékezve a nagy újítóra, az Óbudai Hajógyár 
létrehozásának kezdeményezőjére.

Az Óbudai Hajógyár

Széchenyi korán felismerte, hogy a magyar gabo-
naexport fejlődését a hagyományos szállítási formák 
gátolják. A hazai gabonaszállítmányok jó részét lóval 
vontatott fahajókkal bonyolították, szemben az osztrák 
oldalon gyorsan terjedő gőzhajókkal. Széchenyi az Első 
Duna-Gőzhajózási Társaság (DGT/DDSG) részvénye-

sévé, majd igazgatósági tagjává 
tudott válni. Ebben a minőségé-
ben a fejlesztés legaktívabb szor-
galmazója lett. Felismerte, hogy a 
hajózás fejlesztésének előfeltétele a 
folyók szabályozása. (1830 nyarán 
egy evezős bárkán maga is végig-
hajózott a Dunán Pesttől egészen 
a folyó torkolatáig, így szerezve 
személyes tapasztalatokat). A sza-
bályozási és medermélyítési mun-
kák irányítására Vásárhelyi Pált 
nyerte meg. Még ebben az évben 
Londonba utazott, ahol kotróhajót 
és egyéb gépeket vásárolt. A Vidra 

névre keresztelt első folyamkotró itthoni összeszerelésé-
re Angliából egy fiatal szakembert hívott meg, aki nem 
más volt, mint Clark Ádám, és aki aztán a későbbiekben 
a Lánchíd építésének vezetője is lett.

A következő lépés az Óbudai Hajógyár létrehozá-
sa volt, amely 1837-től kezdte meg működését. Az első 
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Az Óbudai Egyetem és Széchenyi mérnöki hagyatéka

A főként műszaki tudományokat oktató Óbudai 
Egyetem (elődje a 2000-ben három főiskola, a Bánki Do-
nát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 
és a Könnyűipari Műszaki Főiskola összevonásával lét-
rejött Budapesti Műszaki Főiskola volt) kezdettől fogva 
fontosnak tartotta a Magyarország modernizálását gyors 
léptékkel megindító Széchenyi-életmű oktatását. Ennek 
érdekében 2016-ban beindította a Széchenyi István mun-
kássága című tantárgyat, amely minden karon, minden 
szakon szabadon választható tantárgy. Természetesen 
kiemelt hangsúlyt kapnak a Széchenyihez köthető mű-
szaki alkotások, amelyeket egyébként a kor legnevesebb 
mérnökeinek bevonásával valósított meg.

Az Óbudai Egyetem, csatlakozva a Széchenyi Ist-
ván születésének 225. évfordulóját ünneplő Széche-
nyi-emlékév programjaihoz, 2016. július 9-én konfe-
renciával és kiállítással állított emléket a „legnagyobb 
magyar” életművének. A konferencián neves tudósok 

tartottak előadásokat Széchenyi műszaki alkotói te-
vékenységéről, személyiségéről és magánemberi ví-
vódásairól is. Egyetértettek abban, hogy Széchenyi 
munkásságának köszönhetően Magyarország az inf-
rastruktúra, a közlekedés, a gazdaság és nem utolsó 
sorban a kultúra területein soha nem látott gyors fejlő-
désen ment keresztül a XIX. században. Az előadások 
egyértelműen rámutattak, hogy Széchenyi gondolatai, 
törekvései ma is időszerűek.

A Széchenyi-életmű hungarikum

A Hungarikum Bizottság 2014. március 18-án Széche-
nyi István szellemi hagyatékát mint egyedülálló nemzeti 
értéket hungarikummá nyilvánította. Széchenyi életmű-
ve nemcsak saját korában volt kiemelkedő, hanem az utó-
kor számára is fontos értékeket hordozó forrás is. Csodá-
latra méltó állandó és kitartó munkálkodása a jobbítás 
érdekében. Cselekvő hazaszeretete minden magyar szá-

mára példaértékű. Szinte páratlan dolog, hogy személye 
nem osztja meg a magyarságot, ma is általános tisztelet 
övezi. Életműve a magyarság csúcsteljesítményei közé 
tartozik. Írásai, szellemi hagyatéka, megvalósult fejlesz-
tései révén kezdődött a modern, polgári Magyarország 
kiépítése.

Az Óbudai Széchenyi Kör és hagyományőrző tevékenysége

Az Óbudai Széchenyi Kör 2000. október 4-én ala-
kult meg dr. Varga László, a KDNP országgyűlési 
képviselője és vezéralakja kezdeményezésére, dr. 
Szabados Pál tanár úr, a KDNP III. kerületi elnöke 
ösztönzésére. Kitűzött célja természetesen Széche-
nyi emlékének ápolása és egy olyan civil szervezet 
működtetése, amelyben a hasonló – Széchenyi szel-
lemében gondolkodó – emberek rendszeresen talál-
kozhatnak, véleményt cserélhetnek. Támogatni kíván 
minden olyan kezdeményezést, amely a nemzet egy-
ségét és hazánk felvirágoztatását szolgálja, különös 
tekintettel a III. kerület vonatkozásában. Tiszteletbeli 
elnöke a megalakulás óta Tarlós István, Budapest fő-
polgármestere.

A szervezet jelenleg Csom István olimpiai bajnok 
sakk nagymester vezetése alatt folytatja munkáját. A Kör 
havonta (minden harmadik szerdán 18 órakor a Szalézi 
Rendház kultúrtermében – 1032 Budapest, Bécsi út 175.) 
tartja összejöveteleit, melyekre vendégelőadónak neves 
közéleti személyiségeket – a tudomány, a művészet és a 
sport jeles képviselőit – hívnak meg.

 Hagyományőrzés, az I. Széchenyi sakk emlékszimultán

Kevesen tudják Széchenyiről, hogy szenvedélye-
sen szerette a sakkot. Az 1850-es években figyelemmel 
kísérte a nagy nemzetközi versenyek eredményeit, sőt 
sok esetben azok játszmaanyagait is tanulmányoz-
ta, elemezte. A bécsi uralkodói levéltárból előkerült 
iratok tanúsága szerint 23 sakk-könyv és számos 
sakk-kiadvány volt a birtokában, ami az akkori idők-
ben párját ritkító gyűjteménynek számított. Hozzáér-
tését jól mutatja, hogy az akkori élsakkozókról leírt 
értékelései ma is helytállóak. A Magyar sakktörténet 
(Budapest, 1975) I. kötete szerint: „Ő a sakkirodalom 
első nagy és műértő barátja a magyarok között”, majd 
máshol: „Ő a mi sakkbölcselőnk, a sakk hasznáról, ká-
ráról, értékéről szóló gondolatoknak első, filozofikus 
mélységű megszólaltatója”.

Széchenyi döblingi évei alatt egészségi állapotá-
nak javulásával gyakran sakkozott. A halála előtti 
napon – ami nagyszombatra esett – délelőtt fogadott 
fiával, gróf Zichy Gézával, este pedig titkárával, Kiss 
Mártonnal több játszmát váltott, és majd mindet meg 
is nyerte. Alig pár órával később, Húsvétvasárnapra 
virradóan oltotta ki életét a gyilkos golyó. Hogy ön-
gyilkosság vagy gyilkosság történt, mind a mai na-
pig vitatott kérdés, amelynek elemzése természetesen 
nem témája jelen írásnak.

Az idei Széchenyi-év keretében, április 9-én Csom 
István, az Óbudai Széchenyi Kör elnöke az Óbudai 
Kulturális Központtal közös szervezésben, Bús Ba-
lázs III. kerületi polgármester támogatásával emlék-
szimultánt játszott. A szimultán megtartásával Csom 
nagymester emléket kívánt állítani a „legnagyobb ma-
gyarnak” mint sakkozónak, és egyben hagyományt is 
kívánt teremteni egy évente, április hónapban meg-
tartandó szimultánnak abban a reményben, hogy az 
emlékezés mellett az hozzájárulhat Óbuda sakkéleté-
nek fejlesztéséhez is.

(A szerző közgazdász, nemzetközi sakkmester, 

az Óbudai Széchenyi Kör tagja)

Széchenyi gőzhajó (forrás: dka.oszk.hu)

Vidra (forrás: www.hajocsavar.hu)
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PILLANATKÉPEK AZ ÓBUDAI HAJÓGYÁR HŐSKORÁBÓL

Volt mire büszkének lenni

Az Első Duna-gőzhajózási Társaság a főváros egyik legrégebbi és legtöbb munkást foglalkoztató nagyüzeme volt. 
1835-től 2000-ig működtek utódvállalatai az Óbudai-szigeten, ahol számtalan – a kor műszaki színvonalát is meg-
haladó – teher- és személyszállító hajó, uszály, daru, tolóhajó és egyéb úszó jármű készült el. Fellapoztuk a régi 
újságok digitalizált változatait, s ezekből választottunk Óbuda büszkeségéről néhány érdekes cikket.

VÁROS Közlemények

Ha ki Budapesten (!) volt, s az ó-budai hajógyárat nem lát-
ta; az a fővárosnak főbb, mondhatni legfőbb díszét nem 
látta. Oda kell menni, ki egy nagyszerű intézetet látni 
akar, és megismerni a gyárvállalatok kellékeit, s többek 
között azt is, minő vasat kellene készítenünk, hogy az 
országnak napról napra növekedő részbeni szükségét mi 
magunk fedezhessük. Találjuk a tökélyt, melylyel ezen 
gyár dolgozik, a rendet, melly az egész roppant intézeten 
elterül, s melly szerint az egésznek minden részlete mint 
az óramű kerekei egymásba vágnak: lehetetlen hogy a 
derék gyárigazgató Rau úr iránt a leghőbb tisztelet, s 
méltánylat ne támadjon kebelünkben. Illy férfiak azok, 
kikre a honnak szüksége Van. 

(Pesti Hirlap, 1842. 806.)

Fővárosi ujdonságok

Múlt hónap 27-én bocsáttaték vízbe az ó-budai hajó-
gyárban „Hercules” nevű 200 lóerejű, s eddig Dunán-
kon legnagyobb gőzös. Örömmel jelentjük a nagyszerű 
s közhasznú vállalat újabb gyarapulását; de lehetetlen 
ez alkalommal némely észrevételeket elhallgatni, me-
lyeket nem is annyira mi, hanem az egész magyar kö-
zönség már régen tett. Bár honunkból van a gőzhajó 
társaság legnagyobb haszna, itt van gyára, mégis pél-
dátlan hanyagsággal viseltetik nyelvünk iránt. Miután 
hírlapjaink unszolására magyar jelentéseket kezde 
kiadni, mily magyarsággal valának ezek szerkesztve? 
Az idei tavasz elején több napig fityegett falainkon 
egy hirdetése, mellyen többi közt nyelvünk gúnyára 
ezen szavak állottak: „utazók való hajó”. Avagy nem 
érdemli meg e haza, hogy a nagyrészt általa és belő-
le élő társaság legalább egy nyelvet jól tudó egyént 
tartson számos hivatalosai között. S kell annak lenni, 
hogy a hajók neve mindkét oldalukra talán csak egy-
két kivétellel csupán németül legyen írva, még azon 
gőzösöknél is mellyek hazánkban járnak? Nem kíván-
hatjuk e joggal, hogy legalább az egyik Duna-partnak 
magyar oldalt mutassanak gőzöseink? S e felett, hogy 
e tárgyban mindent elmondjunk, minek azon Hercules 
és Samson nevek? A hajók ereje kijelentésére? Ezt talán 
mással is el lehetne érni. Árpádnak, Zrínyinek neveivel 

megkezdé a társaság azon nevek sorát, kiket élve szere-
tünk, halva dicsőítünk, s midőn a hajóra léptünk, neve 
is tiszteletet gerjeszte bennünk. Ártana e, ha gőzöseink 
magyar neveket is viselnének? Hogy a hazánkat gyak-
ran csak gőzösön átszelelő, s róla mégis areopaguszi 
ítéletet hozó idegenek emlékeztetve legyenek, mikép-
pen magyar folyamon utaznak. Minek ezen zsidó és 
görög emberek? Ha már csakugyan erőt jelentő nevet 
akarnak hajóiknak adni uraságtok, mivel derekabb le-
gény Samson és Hercules, mint a roppant ereje mellett 
még humoristicus Toldy Miklós? Ezek csekélységek, 
fogják önök felelni, nemzetiségnek, nyelvnek belsőleg 
kell erősödni, s nem külső czifraságok által. Ne higy-
jék, semmi sem lett még belsőleg nagygyá, mi életének 
külső jeleit nem adta. Beszélhetünk mi erősbülő nem-
zetiségünkről akármennyit, csak nevetni fogják az 
idegenek s elleneink, mig annak külső és szembeötlő 
jeleit nem látják; de mutassuk meg nekik, mihelyt át-
lépik határunkat nagyban kicsinyben, hogy itt magya-
rok laknak; s ők hinni fognak, s mi üdvözülünk; mert 
igen sokszor igaz, hogy: „vestis facit monachum.” (nem 
a ruha teszi az embert) 

(Pesti Hirlap, 1843. 409.)

Fővárosi hirtár

A gőzhajózási társaság a munkások számára egy nagy 
közlakházat szándékozik állítólag építtetni, hogy azok 
jutányosb és jobb szállásokat nyerhessenek, s ezen tervet 
hallomás szerint már a legközelebbi tavaszon akarja élet-
be léptetni. A hajógyári munkások száma 1400-ra rúg, s 
mégis e jelentékeny lakosságrész, mely Ó-Budának leg-
több hasznot hajt, közkényelmei és szükségletei tekinte-
tében csaknem egészen el van a város által hanyagolva. 

(Pesti Napló, 1852/12. 18.)

Közlemények

Az óbudai hajógyári személyzet olly tetemesen megsza-
poritá Ó-Buda népességét, hogy szükségesnek találták a 
várost is küljebb terjeszteni, melly czélból az uradalmi 
igazgatóság 49 uj házhelyet fog kijelölni azon kötelezés-
sel, hogy az uj házakat még egy lábbal föntebb kell épite-
ni, mint a legmagasabb vizállás volt.

(Vasárnapi Ujság, 1855. 128.o)A 
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Obudai hajógyár

Az ő cs. k. Fensége Hildegarde főherczegnő nevét viselő 
ujdonépült nagyszerű gőzös vizrebocsátása az obudai 
hajógyárban szombaton délutáni 2 óra tájban ment vég-
hez. Pár perczczel másodfél óra előtt négy gőzös robogott 
el csaknem egyszerre a budapesti partokról, nagyszámú 
vendégeket szállitva az érdekes látványhoz. Midőn ő cs. 
k. Fensége Albert Főherczegkormányzó fenséges nejével 
karján a partra szállt, az összegyűlt mindenrendű vendé-
gek s a hajógyári népség zajos örömkiáltásokkal üdvöz-
lik ő Fenségeiket. Erre, miután ő Fenségeik a számukra 
készitett díszes emelvényt elfoglalták s a többi vendégek 
is elhelyezkedtek, az ünnepélyes fölszentelési szertartás 
ment véghez, mire a hajókötelek bevonatván, a pompás 
gőzös üdvlövések, s a jelenvolt közönség örömrival-
gó zaja közt megindult. Sustorgó robajjal ereszkedett a 
Duna sik tükrére, s annak habjait csakhamar nyilsebes-
séggel szeldelé. Leggyönyörűbb napfény és legenyhébb 
őszi lég kedvezett az ünnepélynek, melyre a hajógyár 
főigazgatósága a vendégeket pompás aranyozott jegyek 
által meghiva, s őket a fönemlitett gőzösökön oda és visz-
sza dij nélkül szállittatni sziveskedett. 

(Pesti Napló, 1852/11. 93.o) 

Napi hirek

Az első cs. k. szabadalm. dunagőzhajózási társulat igaz-
gatóságának 1854. dec.l-től 1855. nov. 30-ig terjedő üz-
let-tudósítása a következő érdekesebb adatokat foglalja 
magában. Az üzlet a lefolyt évben általában kedvező 
eredményű volt. A Pest, Buda és Ó-Buda közti helyi köz-
lekedés kizártával 1854-ben 557,271 utas és 66,935 katona, 
összesen 624,206 személy, 1855-ben pedig 562,572 utas, 
s 26,585 katona, összesen 589,157 személy szállíttatott. 
A hajógyár Ó-Budán mindinkább gyarapodik. Az újon-
nan megkezdett kétemeletes, egy asztalos műhelyt, 
kötélraktárt és rajztermet magában foglaló épület, a 
gépgyár helyiségeinek bővítése, az új kovács- gépmű-
hely, és két gőzhámor fölállítása bevégeztetett, míg egy 
nagyobbnak fölállítása most van munkában. Ezenkívül 
egy szerraktár építése, az ó-budai partnak a hajógyár-
szigettel állandó híd által eszközlendő összeköttetése, 
egy újabb gyaluló és két gőz- fűrészgépnek, végre egy  

fa-szárítónak elkészítését határozta el. 1855-től 1856 már-
cius utoljáig készült el a „Vidra” medertisztító, egy vi-
torlás hajó a cs. k. kincstár számára, továbbá „Magyar, 
Török Becse, Tolna, Pancsova és Brod társulati gőzösök, 
hét csavar-, hét áru- és két sertésszállító hajó, végre 12 
más fahajó Orsovára. – A turnu-szeverini gépgyár na-
gyobbítása szükségesnek mutatkozott. – A közlekedési 
eszközök szaporítása iránt hozott határozat folytán 3 je-
les new-yorki hajóépítész két gőzös mintája elkészítésére 
hivatott fel, melyek közöl Steers úrénak adatott elsőbb-
ség. Ezen kívül elhatároztatott, hogy 50 régibb s roncsolt 
állapotban levő teherszállítók nyílt széntartókká alakít-
tassanak. A Bécs és Pest közti vonalon használatban volt 
„Mária Dorottya „Sófia” és „Nádor” hajók, mint a czél-
nak meg nem felelők, mások által fognak helyettesíttetni. 
A szénre tett tetemes kiadások csökkentését a pécs-mo-
hácsi vasút elkészülésétől, s ezzel párhuzamosan fejlő-
dő szénbányászat emelkedésétől várja a társulat s teljes 
erőfeszítését arra fordítja, hogy e vonal még 1857. elején 
megnyittathassék. 

(Budapesti Hirlap, 1856. június 12.)

Fővárosi élet 

A hajógyárnak óbudai szigete 1851-ben töltés által köt-
tetvén össze az annak felső csúcsán túl terjedő nagy 
szigettel; e töltésre jó anyagul szolgáltak a hajógyárnak 
éppen a fenső részén eltemetett romai épületromok. Ide 
mentünk ki többen azon 1851. évi május 19. stb napjain 
archaeologiai vizsgálatokra. Többször fordultam meg 
e hajógyári ásatásoknál, Nagy István, dr. Szabó János, 
Jerney János, Paúr Iván, Varsány János és mások társa-
ságában, hol előttünk ástak ki két caldariumot, vagy 
izzasztó fürdőt, mint az a Pesti Naplóban (1851. oct. 20. 
485. sz.) volt megemlítve. A töltés kezdeténél oszlopokra 
rakott padolatot, mivel útba esett, ismét eltemették, eh-
hez közel délnek egész csőfalakat ástak ki, mellyeket le is 
rajzoltattam; most a festett csőfalak helyén új épület áll. 
A hátrább keletnek, sűrű fák között fölásott mély épü-
letet jelenleg jégveremnek használják. Hogy az óbudai 
hajógyár szigete hajdan nem volt sziget, hanem annak 
területe egykor Aquincumhoz tartozott, arról azért nem 
kételkedhetni, mert mind e szigetnek, mind az óbudai 
területnek partjain, alacsony vízálláskor épületromok 

tűnnek föl. Mind azon irásos téglák között, mellyeket a 
hajógyárban kiásatott düledékekben bírtunk összegyűj-
teni, azok bírnak legnagyobb érdekkel, mellyeken ez 
olvashatik: LEG II HAD azaz: Legio secunda Hadriane 
(Hadrianus II. légiója); mert általok az épületromokra 
nézve határozott korszakot nyertünk. 

(Magyar Academiai Értesítő, 1854. 228. 
Érdy János felszólalása, részlet)

Az első vashajó építője
 
A fiatal Masjon gróf Széchenyi István figyelmeztetése s 
pártfogása következtében, 1837-ben meghívást kapott az 
akkoriban még bölcsejében ringatózó Dunagőzhajózási 
társulathoz, s Masjon saját nyilatkozata szerint rendkí-
vül erős ösztönül szolgált neki kitűzött ösvényén a nagy 
hazafi pártfogása és figyelme mind arra, hogy napról 
napra haladjon választott pályáján, mind arra, hogy ilyen 
nevezetes férfiú hazájának lehető legtöbb hasznos szol-
gálatot tegyen. Legelső szolgálattétele Masjonnak az volt 
Magyarországon mihelyt megérkezett új állomására 1838. 
elején, hogy ő vezényelte, a hires árvízkor a „Nádor” gő-
zöst, melly a két város közötti menekülő közlekedésre volt 
kirendelve, s első életveszélyes szolgálatában néhány ezer 
pesti lakost szállított az árvízbe merült ifjú városból ős 
Buda biztosabb hajlékaiba. Mielőtt ezen szolgálattételre 
hivatalos parancs érkezett a megdicsőült József nádor-
tól, már nagy szorgalommal működött az ifjú kapitány 
alárendeltjeivel s hivataltársaival az ó-budai utczákon, a 
honnan sok lakost, főképp izraelitákat szállítottak csóna-
kokon Kis-Mariaczelre, melly felebaráti cselekedetökért a 
veszély multával hálaimát tartottak a megmentettek zsi-
nagógájokban. 1840-ben az első vashajó építéssel bizá meg 
Masjont a társulat igazgatósága, a minő hajója jelenleg 
mintegy 5-600 van. 1841-ben azzal bizta meg e jeles férfiút 
a társulat, hogy vizsgálná meg a Vaskapun át vezető vo-
nalat, s a mi eddig lehetetlen volt, ő kivívta, 1842-43-ban 
diadalmasan megfutotta „István” és „Károly” gőzösökkel 
a veszélyes vonalat minden lóvontatás vagy egyéb segély 
nélkül. 1844-ben az ó-budai hajógyár igazgatója lett Mas-
jon. Ezen hajógyár mai európai hirű virágzását különösen 
M. fáradhatatlan munkásságának köszönheti. Itt tág me-
zeje nyilt a gépészet és hajóépitészet két kedvencz tudo-
mányát nagy terjedelemben gyakorolni és alkalmazni, s 

nem csekély érdeméül jegyezte fel az igazgatóság, hogy 
az 1848-49-i zivataros időkben elég ügyes volt a nagyszerű 
gyártelepet minden veszélytől megóvni. 1849-ben pedig a 
társulat összes hajóinak technikai kormányzatát is Mas-
jonra bizta valamennyi birtokában volt vonalon, melyet 
1856 dec. végéig folyvást ő vezetett, s igy el lehet róla mon-
dani, hogy csaknem első keletkezése óta a legközelebb 
mult év végéig egyik legmunkásabb hivatalnoka a társu-
latnak növekedő korszakában. 

(Vasárnapi Ujság, 1857. január 18., részlet)

Események

Az ó-budai hajógyárban jelenleg 1750 munkás foglal-
kozik; április végével, a főmunkaidő lejártával 400 se-
gédmunkás elbocsáttatik, s ekkor az állandó létszám 
1350 leend. Egy ó-budai levelező a „W. Z”-ban (Wiener 
Zeitung) igen találólag nevezi O-Budát classicus föld-
nek, mégpedig kettős értelemben: archaeologiai clas-
sicus és ipar classicus földnek. S miután ez elnevezést 
szellemdúsan értelmezi, a hajógyár nagyszerű eleven 
munkasürgésének leírását e szavakkal fejezi be: Ha a 

Vasárnapi újság, 1857: Masjon J. A.
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vasárnapi újság, 1866: A Hajógyár nyitható hídja (remmel-híd), háttérben a főmérnöki iroda Vasárnapi újság, 1857: Óbuda Hajógyár a Ludwig gőzössel

misenumi hajóhad egykori legénysége ismét fölébredne, 
hogy a kísértetek órájában régi fürdőjüket O-Budán újra 
meglátogassák, mit szólnának e több mint 100 gőzösből, 
s egypár tuczat csavar hajóból, egészben mintegy félezer 
járműből álló flottához, mely egy magán társaság birto-
kában van? Valóban nem szükség az ó-római hajóhad kí-
sérteti alakjait fölidéznünk, hogy azon rémeket elűzzük, 
mintha Duna gőzhajózási társaságunknak a felszabadult 
Duna első nagy lélegzetvételénél meg kellene fúlnia. Aki 
ettől tart, csak hajótárát tekintse meg az ó-budai szige-
ten; amíg egy másik társaság hasonló arsenallal nem bír, 
austriai társulatunk a verseny által mit sem fog veszteni, 
legfeljebb a közönség nyer, és ez nem lesz oly nagy baj! 

(Budapesti Hirlap, 1858. április 16.)

Az austriai első dunagőzhajózási társulat

Az első dunagőzhajózási társulat újabban, kiemelkedve 
előbbi szabadalma szülte kényelmes helyzetéből, a küzde-
lem és a hatalmas versenyzés terére szoríttatott. A folyó 
évvel nyilt meg a Duna folyamnak eddigelé monopolizált 

habjain a szabad versenyzés, kezdődött meg a gőzhajó-
zásnak a fönnállott kiváltság békjóibóli kibontakozása. Új 
járművek megszerzésén a múlt évben szakadatlanul fára-
dozott az e tekintetben párját úgy is egész Europában rit-
kító társaság. Az óbudai hajógyárban, melynek tervszerű 
tágasbítása és tökéletesb fölszerelése a mult esztendőben 
teljesen végbement, úgy hogy az is párját keresi, ugyan-
azon évben nem kevesebb mint 7 gőzös, 4 propeller, egy 
gőz-kotrógép, 10 vontató és számos kisebb hajó ujonnan 
építtetett, három gőzösnek hajóteste elkészíttetett, 402 na-
gyobb és 264 kisebb jármű többet kevesebbet kijavíttatott, 
11 új gőzkatlan gyártatott, számba sem véve ama hajózási 
és állomási készületeket, melyek ez év alatt is úgy mint 
más években nem kis számban kiállíttattak. 

(Budapesti Hirlap, 1858. május 20., részlet)

Jelentés a Dunai hajózásról

Utamnak második czélja volt: Konstantinápoly; hol bora-
ink érdekében kívántam körültekinteni. Mielőtt azonban 
ezt tenném, kötelességemnek tartom tisztelettel emlékez-

ni meg nagy hazánkfiáról, gróf Széchenyi Istvánról, ki 
húsz és néhány év előtt már, közhasznú munkásságának 
egyik fő feladatául a dunai hajózás megalapítását válasz-
totta; s a ki, mint az egész világ tudja, az e folyamon kelet-
kezett gőzhajózásnak életbeléptetése körül oly nagyszerű 
érdemekkel bir. Midőn e messze előrelátó férfiú egyik 
kezével a gőzhajózásnak megalapításán annyi erélylyel 
és kitartással fáradozott; a másikkal a Dunának szirtes 
folyásából, a kormánynak gyámolitása mellett, az akadá-
lyok elhárításán munkálkodott; Mi lett ezen időtől fogva a 
dunai gőzhajózásból? Tudjuk mindnyájan! Méltó lett az a 
nagy férfiú törekvéseihez! Ezen hajózás Európának legna-
gyobb vállalatai közé tartozik ma; pedig azt hiszem, hogy 
kifejlődése határait még korántsem töltötte be. A vállalat 
nagyszerű kifejlődését, ugy hiszem, legérezhetőbbé tehe-
tem, ha elmondom, hogy mi volt az keletkezésekor és mi 
most. 1830 és 1833 között kezdette meg e társaság 550,000 
pfnyi alapon, s egy pár gőzössel munkálkodását. S ezen 
társaságnak van ma összesen mintegy: 130 db. kisebb na-

gyobb gőzöse; 500 db. nagyobb és 80 db. kisebb teherhajó-
ja; 30 db. fadereglyéje az orsovai szolgálaton, s 100 db. álló 
dereglyéje az állomásokon. Van továbbá e társaságnak 
nagyszerű hajógyára Ó-Budán; kisebbszerű Pancsován és 
Turnu-Szeverinen; fiókműhelye : Linzben, Kroneuburgon 
és Galatzon. Személyzete nagyszerű, s számithatni azt 
minden gőzhajó után: 5 matrózra, 6 tüzelőre, 2 gépészre, 
1 ellenőrre s 1 kapitányra. Gyáraiban dolgozik körülbelül 
2000 ember. Főállomásain foglalkoztat állandóan össze-
sen vagy 3-400 egyént. Ugyanennyi embere dolgozik nem 
rég szerzett s nyitott pécsi szénbányájában.
Végül számvevősége egyedül mintegy 150 hivatalnokból 
áll, s ügynöke Európa főbb városaiban van mintegy 20. 
Egy szóval, e társaság egyetemes üzletében foglalkoztat 
jelenleg mintegy 12.000 embert. 

(Budapesti Szemle, 1858. 426–27. Korizmics László 
– Jelentés a dunai hajózásról, részlet)

(Válogatta és szerkesztette: CSONTÓ SÁNDOR)
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A Mocsáros kincsei

Nálunk a gyomlálás is adomány

Mocsáros. Így hívják Óbuda azon szegletét, amely ugyan a római kor óta lakott, mégis úgy érezzük magunkat itt, 
mintha újra meghódíthatnánk a természetet. Aki egyszer végigsétál a Mocsáros-dűlő tanösvényén, az biztosan 
visszatér ide.

VÁROS – Nézd, egy örvös galamb! – mutat egy kövérkés, barna 
madárra Gurin Katalin, miközben az Aquincum-Mocsá-
ros Egyesület családi parkjában sétálunk. – 15 éve még 
nem találkozhattál volna errefelé vele. Tipikus mediterrán 
madár, de ahogy melegszik Európa klímája, ezeknek a 
fajoknak az élettere egyre északabbra tolódik. Sőt, kócsa-
gokat is egyre többször látunk. Viszont eltűntek a gólyák, 
a közel-keleti konfliktus is akadályozza, hogy visszatérje-
nek tavasszal. Így befolyásolják napja-
ink globális folyamatai még a Mocsá-
ros élővilágát is.

Amikor sír a föld

A Mocsáros-dűlő régóta viseli az 
ember keze nyomát. A római korban 
veterán legionáriusok kaphattak itt 
birtokot, ők csapolták le először e 
vidéket, és kezdtek szőlőt és fűszer-
növényeket termeszteni a környező 
dombokon.
– Egykor a Duna ártere volt az egész 
Mocsáros, ma homok és tőzeg uralja, utóbbi az elhalt lápi 
növények maradványaiból halmozódik fel. Mivel ez a ré-
teg nem engedi át a vizet, a csapadékvíz ma is megreked 
errefelé – tudom meg Katalintól, az egyesület egyik ala-
pítójától. – De foltokban állandó vízborítású láp is jelen 
van még, mindennek köszönhető a Mocsáros egyedi ál-
lat- és növényvilága. Majd látni fogja, hogy például ma is 
az erdei béka és a barna varangy kedvelt élőhelye.
A Mocsáros egy részét 2012-ben nyilvánították termé-
szetvédelmi területté, az itt élők szerint az utolsó utáni 
pillanatban, pedig a fővárosban ritkaságnak számít ilyen 
vizes élőhely. A védettség gyakorlati kivitelezése azon-
ban még várat magára, a lakók pedig már korábban úgy 
döntöttek, maguk gondoskodnak szűkebb hazájukról.
– Egyesületünk eredeti célja érdekvédelem és a lakó-
közösség érdekképviselete volt. Először az illegálisan 
lerakott szemét ellen kellett felvenni a harcot, hiszen 
az különösen megterheli a vizes környezetet. Ráadá-
sul évtizedekkel ezelőtti ipari szennyeződés nyomaira 
is bukkanunk, „kéket sír a föld”, ezt szoktuk mondani, 
állítólag az egykori gázgyár hulladéka válik ilyenkor 
láthatóvá – mondja Katalin, aki az elért eredményekre 

is igen büszke. – A szemétszedés és a környék takarítása 
hatással van az itt élőkre is, az utcákról például eltűnnek 
a hulladékkupacok. Amúgy azt tapasztaljuk, minél ré-
gebbi Mocsáros-lakó valaki, annál inkább magáénak érzi 
a környezetét, aktívabb és nyitottabb lesz. Ha pedig már 
ideszületik az első babája is, utána rendszeresen kijár a 
Gladiátor utcai családi parkba. Mert az egyesületben a 
sok közös munka közösséget épít, az új belépőknek azt 

szoktam mondani, nálunk a gyomlá-
lás is adomány, nem csak a pénz.
Az évek során az érdekvédelem ki-
egészült sokféle feladattal: a családi 
park játszótérrel, sportpályával gaz-
dagodott – a környéken az egyetlen 
ingyenes sportolási lehetőséget biz-
tosítva –, de még fűszerkertnek is ott-
hont ad, s egyben a Mocsáros tanös-
vény első állomása, melyet szintén az 
egyesület aktivistái tartanak karban.

Túrázva tanulunk

Aki egyszer végigsétált a tanösvényen, az biztosan 
visszatér ide újra és újra. Tapasztalatból mondom, két 
kislányommal mi is többször jártunk már itt, hogy 
megnézzük, hogyan változik évszakonként a Mocsá-
ros arca. A túrát most is a családi park fűszerkertjében 
kezdjük, s ezúttal túravezetőnk is van, Katalin.
– A kőből rakott kiskertünk nemcsak azért különleges, 
mert itt meg lehet érinteni, szagolni, sőt, kóstolni is a 
konyhába és házi patikába való fűszer- és gyógynövé-
nyeket – hallgatjuk Katalint, miközben nem tudunk be-
telni a menta és a bazsalikom illatával. – Nézzétek meg, 
a kert csigavonalban emelkedik, ez a spirálforma jelkép 
is, a belső felfelé törekvés szimbóluma. Persze, gyakorlati 
haszna is van ennek a kialakításnak: a növényeket eltérő 
fény- és vízigényüknek megfelelően lehet napos vagy ár-
nyékos oldalon, illetve a különböző szinteken elültetni.
Elindulunk a Schäffer-árok felé, a több mint négy kilo-
méter hosszú tanösvény jó darabon e mentén halad.
– Az árok mindig is a lápos terület vízelvezetésére 
szolgált, de burjánzó vízparti növényeivel a békák va-
lóságos szerelmi fészke, hiszen a kétéltűek mindegyike 
vízben szaporodik – magyarázza túravezetőnk nevetve. Fo
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– A békafajok többsége a környező erdők talajában meg-
bújva vészeli át a telet. Ha az ősz végi vagy tavasz eleji 
zarándoklatuk aszfaltozott utat is érint, bizony az elgá-
zolás veszélye fenyegeti őket. Így nálunk se ártana béka-
mentő akciókat szervezni! De nem minden vízparti lakó 
alszik téli álmot, kecskebékával és tarajos gőtével a szem-
füles kiránduló egész évben találkozhat az árok mentén.
Ahogy a nedves rétek széléhez érünk, integetünk egy-
másnak kedves ismerősünkkel, az óbudai juhásszal. 
Huszka Imre két terelőkutyájával most is erre legelteti 
a nyájat. De csapadékosabb időszakokban neki is na-
gyobbat kell kerülnie a birkákkal, mert ilyenkor a rétek 
szintén víz alatt állnak, így azokat is gyakran színesítik 
vízinövények pompás, sárga virágai. A nádas és a sás 
birodalmát magunk mögött hagyva érkezünk meg a Pé-
ter-hegy lábához.
– Ez a Mocsáros legmagasabb pontja, de a szabályozás 
előtt a Duna egészen idáig kiöntött – mutat körbe Ka-
talin. – A Péter-hegynek minden korban fontos szerepe 
volt az itt élők életében. A napfényes déli oldal kiváló 
volt szőlőtermesztésre, de a hegy gyomra is kincseket rej-
tett, agyagot bányásztak itt a közeli téglagyár számára.

Fűzek dicsérete

– Forrás jelenlétét magában a Mocsárosban is gyanít-
juk. Ami azonban biztos: a környező hegyekben és a 
Római-fürdőnél vannak ma is kisebbek-nagyobbak – 
meséli Katalin, amíg egy kicsit szusszanunk, gyönyör-
ködve a kilátásban. – Régen a Péter-hegy keleti lábánál 
négy bővizű, langyos karsztforrás is fakadt. Az Ár-
pád-forráscsoport vizének jótékony hatását már a XIX. 
század közepétől élvezhette a főváros fürdőző közön-
sége a Csillag Strandfürdő elődjének medencéiben. Sőt, 
a II. világháborúig palackozták is, híres plakátján egy 
jellegzetes római kori nőalak tartotta magasba az üve-
get, utalva arra, hogy a rómaiak már az I. században be-
vezették Aquincumba e források vizét. Az Árpád-for-
rások napjainkra, sajnos, már elapadtak, pedig egykor 
oly erőteljesek voltak, hogy malmot is hajtottak. Tudták, 
hogy a malmokban a víz energiáját nemcsak gabona 
megőrlésére, hanem fa felfűrészelésére, sőt, még lőpor 
porhanyósítására is használták?
Ez a lőpor-dolog nekem is újdonság, vallom be, miköz-
ben egy nyárfa ültetvényen átvágva kanyarodunk vissza 

a Schäffer-árokhoz több, itt őshonos lápi fa- és cserjefélét 
megcsodálva útközben.
– Az a füles fűz, védett növény – mutat Katalin egy bo-
kortermetű fára. – Az öregek, igen találóan, okos növény-
ként emlegették a fűzféléket, hiszen több régi mesterség 
űzőinek tettek jó szolgálatot. Puha belsejük könnyedén 
faragható, ezt a tulajdonságukat ismerték és használták ki 
a teknővájók. A ruganyos vessző pedig a kosárfonóknak 
adott alapanyagot, amelyből a környéken nem csak kosa-
rakat, kasokat készítettek. A fűzfavesszőből font kerítések 
és rácsok kiválóan védték a partokat a folyó eróziója ellen, 
az itt élők ugyanis álladó küzdelemben voltak a Dunával, 
amely mindig újabb és újabb területet akart magának ki-
harapni a szárazföldből. Szintén régi tapasztalat, hogy a 
fűzfa kérge kiváló vérzéscsillapító, gyulladás- és lázcsök-
kentő szalicilsav-tartalmának köszönhetően.
– Engem is mindig bámulatba ejt, hogy az élő természet 
a legszélsőségesebb körülményekhez is milyen találéko-
nyan képes alkalmazkodni – magyarázza Katalin, ami-
kor gyerekeim egy fatörzs alsó részén, jódarabon sza-
kállszerű képződményeket fedeznek fel. – Az árterek fái 
ugyanis légzőgyökereket növesztenek, felkészülve arra, 

hogy szinte bármelyik évszakban víz alá kerülhetnek 
valódi gyökereik.
Vissza kell indulunk. Kislányaim méltatlankodnak: 
máris vége a kirándulásnak!? Megígérem nekik, hama-
rosan visszatérünk, hogy megkóstoljuk a kökény kék 
bogyóit, amikor azokat már megcsípte az első dér. Út-
közben a HÉV-megállóhoz túravezetőnket a terveikről 
kérdezem. – Ez a terület sok remek lehetőséget rejt: egy 
erdei iskola közösségi térként is hasznosan működhet-
ne. Épülhetne ide egy kilátó, ami madárlesként is szol-
gálhatna. A tó felélesztése, horgászhatóvá tétele gazda-
ságosan megoldható lenne, a vízforrások felkutatásával 
pedig addig kellene foglalkozni, amíg élnek azok az em-
berek, akik megmutathatnák a lelőhelyeket. S szeretnénk 
nemcsak a természeti, hanem a meglévő kulturális emlé-
keinket is megőrizni. Van például két határkő a rét szé-
lén, ahogy látták, elhanyagoltan hevernek, a felirat alig 
olvasható rajtuk, pedig egykor a főváros határát jelezték. 
Van tennivaló bőven, és mi meg is tesszük, ami rajtunk 
áll! – mondja Katalin búcsúzóul.

Szekeres P. Mónika
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E-BRINGÁZTUNK A PAP-RÉTRE

Izomláz nélkül is egészségesen

A korábbi gyalogtúrák és a nyári evezés után úgy döntöttünk, hogy két kerékre váltunk, és drótszamárral járjuk 
be a környéket. Nagy Andrásnak és a Berguson kerékpárboltnak köszönhetően a szeptemberi kirándulásunk során 
elektromos rásegítésű pedelec bicajokkal hódítottuk meg a Visegrádi-hegységet, és volt részünk valami teljesen új és 
felejthetetlen élményben.

MozgáS! A déli találkozó az Óbudai Társaskörben későinek tűnhet, 
de egy kiadós szombat este után mindenki megérdemel 
pár óra pihenést, mielőtt nyeregbe pattan, és a hegyek felé 
veszi az irányt. A vénasszonyok nyara szerencsére idén is 
a legszebb arcát mutatta, 25 fok és ragyogó napsütés ké-
nyeztetett.  A megbeszélt időponthoz képest alig 10 perces 
késéssel mindenki megérkezett, és nekiálltunk lehordani 
a bringákat az emeleti szerkesztőségből. Jézusom, ez mi-
lyen nehéz! – volt az első benyomásom, aztán ahogy rálép-
tünk a pedálra, a mozdony erejével ugrott meg alattunk a 
kerékpár. Játszi könnyedséggel tekertünk 25 km/órás át-
laggal a Római-part felé. Az elektromos rásegítéses rend-
szert Miskolcon gyártott Bosch-motor hajtja, mely nyo-
matékérzékelő segítségével a pedálra gyakorolt nyomás 
alapján a monoblockot, azaz a hajtómű csapágyat pörgeti. 
A bicajozás élménye tehát megmarad, csupán a haladás 
válik könnyebbé. Ennek köszönhetően a Pünkösdfürdői 
Gátra toronyiránt felhajtani is gyerekjáték volt, és indulás-
tól számítva fél órán belül már a Lupa-révnél szürcsöltük 
a sportfröccsöt. Az Ebihal büfétől az ártéri erdőn át teke-
reg a bicikliút a töltés irányába, ahonnan pazar kilátás nyí-
lik a Pilis és a Visegrádi-hegység bérceire. A gátról jobbra 
lehajtva rövid erdei szakasz következett. Úgy döntöttem, 
kicsit tesztelem a gépet. A nyeregből kiállva közel negyve-
nes tempóval szaggattam végig a fák közötti nyomvályús 
földúton. Hihetetlen élmény! Adrenalin szint az egekben. 
Az elektromos hajtást amúgy négy különféle rásegítési 
fokozat végzi, amit a bal oldali markolat melletti nyomó-
gombokkal tudunk kényelmesen állítani. A kiválasztott 

módot és az összes többi fontos információt (akkumuláto-
rok töltöttségi szintje, megtett út, sebesség stb.) a kormány 
közepén található kijelzőről lehet leolvasni. A Turbo mód 
értelemszerűen ette is a lítium akkukat, de miután vissza-
váltottunk a hátsó fogaskoszorún, a legkeményebb sira-
tófalakon is felsegítette a bicajt. Eco módban tekerve akár 
100 kilométert is megtehetünk, a Tour és a Sport fokozat 
pedig átmenetet képez a két szélső érték között. 
A szolidabb terepviszonyok közé visszaérve, a Dera-patak 
mentén végigfutó kerékpárúton haladva tekertünk tovább, 
mely a Szentendrei-Duna fenséges látványával kísérve ve-
zetett minket a barokk építészetéről híres festők városának 
központja felé. Rövid pikniket tartottunk a Bükkös-patak 
partján, igyekeztünk feltöltődni az előttünk álló hegyi 
szakasz csaknem 400 méteres szintemelkedésére. A pi-
lisszentlászlói leágazásnál hagytuk el a 11-es főutat, majd 
egészen a Szabadtéri Néprajzi Múzeumig egyenesen halad-
tunk, ahonnan már tábla is jelezte a Pap-rétre vezető közúti 
forgalomtól elzárt erdészeti útvonalat, mely a Sztaravoda 
(Öreg-víz) vízfolyással közel párhuzamosan vitt minket 
felfelé. A jelzett kerékpárútként is funkcionáló, aszfalt bo-
rítású pálya a menő országútisok körében is kedvelt, akik 
sokszor meglepődött arckifejezéssel méltatták csapatun-
kat, mikor 15–18 km/órás sebességgel haladtunk el mel-
lettük kényelmes, városi szerelésünkben. A nyárias meleg 
ellenére kisimult arccal vágtattunk a sűrű tölgyerdőben ka-Fo

tó
k: 

Sz
ás

z 
Ma

rc
el

l

Pedelec

Az elnevezést a pedal + electric + cycle szavak 
összekapcsolásával képezték. Ez a bicikli a pedá-
lozás közbeni elektromos rásegítés elvét kamatoz-
tatja a gyakorlatban. Az elektromos rendszer ki-
zárólag tekerés közben nyújt támogatást. A motor 
teljesítménye 250 W és a rásegítés 25 km/h felett 
kikapcsol. Az általunk kipróbált kerékpárokban 
400 wh akkumulátorok voltak, de elérhető ennél 
nagyobb teljesítményű is. Az első teleszkópos vil-
la alkalmassá teszi terephasználatra is.

kölcsönzés a bergusonban

A Berguson kerékpárszaküzlet szerint az elekt-
romos rásegítésű kerékpárok népszerűsége a 
közeljövőben meredeken emelkedni fog. Az ér-
deklődés már most is jelentős, viszont az e-ke-
rékpárok kipróbálására nagyon kevés helyen 
van lehetőség. A Berguson Kft. Óbuda-Békásme-
gyer lakosai részére ingyenes, 1–3 napig terjedő 
tesztlehetőséget biztosít. Így minden érdeklődő 
ki tudja próbálni ezeket a szabadidős tevékeny-
ségre, sportra, de akár mindennapos használatra 
is alkalmas e-bringákat. Az ingyenes bérléshez 
szükséges az előzetes időpontegyeztetés vala-
mint bankkártya a kaució biztosításához. A kau-
ció összege 50.000 forint.
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nyargó emelkedőn közel háromszor gyorsabban, mint amit 
egy hagyományos bicajból kisajtoltunk volna. Rövidesen a 
pap-réti elágazáshoz értünk, majd balra kanyarodva az er-
dészház mellett folytattuk utunkat Pilisszentlászló felé. Az 
emelkedőt természetesen jól megérdemelt lejtőzés követte. 
Ötvenes tempóval száguldottunk lefelé, amit az olajos tár-
csafékeknek köszönhetően ezeknél a megszokottnál közel 
tíz kilóval nehezebb bicajoknál is remekül tudtunk kontro-
lálni. A tesztelt típusoknál a motor 25 km/óráig gyorsítja a 
gépet, utána már olyan lendülete van a kerékpárnak, hogy 
nem érzékelhető az említett súlykülönbség, és a rásegítés 
automatikusan kikapcsol.  
A Szentendrét és a termálvizéről híres Lepencét összekö-
tő főútra kiérve perceken belül elértük a minden oldalról 
hegyekkel körülvett Pilisszentlászlót (Senváclav). A Vi-
segrádi-hegység legmagasabban (360 méter) megbújó te-
lepülése ma is jelentős szlovák kisebbséget tud felmutat-
ni, annak ellenére, hogy az 1947-es csehszlovák-magyar 
lakosságcsere keretein belül legalább négyszázan vissza-

települtek a Felvidékre. A falu határában, a főútról balra 
letérve találjuk a házias ízei és a remek kiszolgálásáról 
méltán híres Kis Rigó Vendéglőt. Mire megérkeztünk, 
korgott már a gyomrunk rendesen. A fedett kerthelyi-
ségben felszolgált remek fogások az utolsó morzsáig el-
fogytak. A jól megérdemelt ebéd után a Dömörkapu felé 
gurultunk tovább, és a lőteret elhagyva a Bükkös-patak-
kal párhuzamos úton tértünk vissza a szentendrei óvá-
ros macskaköves sikátorai közé. 
Mivel későre járt már, a szürkület tette izgalmassá a ha-
zafelé vezető utat, de a rásegítésnek hála, sötétedés előtt 
már Pünkösdfürdőnél jártunk. A harmadik kerület egyik 
kultikus helyén, a Rómaifürdői HÉV-megállóban találha-
tó Szarvas Büfében söröskorsókkal a kezünkben zártuk 
70 kilométeres túránkat. Remek nap volt ez is, méltó foly-
tatása az eddigi sorozatnak.

GALGÓCZI TAMÁS

Magas vízállás a békalencsés Papp-réti dagonyában

Pap-rét

Kis Rigó vendéglő
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A FUTBALLVEZETŐ, AKI NYARALNI IS ÓBUDÁRA JÁRT

Szervezettség és megfelelő lokálpatriotizmus a siker titka

Három helyszín közül választhatott. Végül az döntött Kaszásdűlő mellett, hogy az ablakokból kinézve szemben a 
Hármashatár-hegy, míg jobbra a Pilis és az óbudai FŐTÁV-kémény látványa fogadta. Simon Gábor, aki 522 NB I-es 
mérkőzésen ült technikai vezetőként a kispadon (ha az NB II-es, NB III-as és a Magyar Kupa-mérkőzéseit is beleszá-
moljuk, akkor meghaladjuk az 1500-at), azt vallja, esze ágában sincsen elköltözni a III. kerületből.

Mikor és miért költöztek Óbudára?

1983 nyarán. Lakáskérvényt nyújtottam be, három hely-
szín közül választhattunk. Óbuda mellett Újpesten és 
Újpalotán is körbenéztünk, de az a látvány, ami Kaszás-
dűlőn fogadott akkor, amikor először kinéztünk az abla-
kokon, a család összes tagját magával ragadta. Az is döntő 
szempont volt, hogy már akkor rengeteg barátom, ismerő-
söm volt a kerületben. Nagyon sokszor jártam az óbudai 
pályákra, a kis kocsmákról és az éttermekről nem is be-
szélve. Életem egyik legjobb döntését hoztam meg akkor.

Két gyereke van, ők mit szóltak a költözéshez?

Nekik is tetszett a hely, idővel azt is pontosan megértet-
ték, hogy nagyon fontos szempont volt, hogy Kaszás-
dűlőn egymás mellett volt a lakás, az óvoda és az általá-
nos iskola is. A fiamat például sporttagozatos osztályba 
vették fel, de a lányom is remek képzést kapott az akkor 
még Darvas Józsefről (napjainkban Dr. Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola a neve – a szerk.) elnevezett in-
tézményben.

Az igaz, hogy rendszeresen az Óbudai-szigetre jártak 
nyaralni?

A nyolcvanas években a Vasvári Pál Laktanyában vezet-
tem az éttermet, mellette az ottani Honvéd Osztyapenkó 

SE technikai vezetője voltam. A szigeten volt egy Hon-
véd Üdülő, oda kaptunk nyaranta beutalókat. Nagyot 
néztek ránk, amikor első bejelentkezésünkkor nagy 
csomagok nélkül jelentünk meg, ennél már csak akkor 
volt még erőteljesebb a csodálkozás, amikor mondtuk a 
recepciós hölgynek, hogy azért érkeztünk „üres kézzel”, 
mert szemben lakunk, pár száz méterre.

A Vasas, a III. Kerület és a Honvéd technikai vezetője 
is volt az élvonalban. Melyik gárdánál érezte magát a 
legjobban?

Mindegyiknél más és más miatt. A Kerületnél az volt a 
legjobb, hogy mindannyian óbudaiak voltunk. Kétszer 
jutottunk fel az NB I-be, sajnos mindkétszer kiestünk. 
Amikor először harcoltuk ki az élvonalbeli szereplést, 
a magyar labdarúgás egyik fontos vezetője kijelentette, 
teljesen értelmetlen, hogy lesz újabb, hetedik pesti csa-
pat a legmagasabb osztályban. Mi egyből jeleztük neki, 
nem pestiek, inkább budaiak, de leginkább óbudaiak 
vagyunk, és ez szerintünk nagyon fontos kitétel. Kö-
vetkező lépésként eldöntöttük, hogy vasárnap játsszuk 
majd a hazai meccseinket. Számításunk bejött. A többi 
fővárosi gárda szombaton játszott, így a meccshiányban 
szenvedők vasárnaponként még egy élvonalbeli össze-
csapásra ellátogathattak. A Ferencváros után nálunk volt 
a legtöbb néző abban a bajnokságban. A Kerület-pályán 
átlagban hétezer-hétszázan, míg a többi budapesti léte-
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sítményben két-háromezren voltak ott rendszeresen. Az 
is remek érzés volt, hogy előre lesajnált csapatként be-
bizonyítottuk, szervezettséggel, megfelelő lokálpatrio-
tizmussal sikeresek tudtunk lenni. Lehet, mindkétszer 
kiestünk az NB I-ből, de már azt is csodának tartotta a 
szakma, hogy kiharcoltuk a legjobbak közötti szereplést, 
ráadásul kétszer is. Minden családias és nagyon barát-
ságos volt, a meccseinken soha nem volt rendbontás. 
Kimentünk az utcára, mindenki megismert és szeretett 
minket – soha nem felejtem el ezt az időszakot.

Melyik óbudai csapat pályájára járt még sokat?

A Gázművekre. Ott is mindig nagyon szerettem lenni. 
Szinte az egész lakótelep ott volt, remek időpontban, 
szombat délelőtt voltak akkoriban a hazai meccsek! Így 
már reggel megvolt az indok, miért is indulnak el a férfi-
ak és a fiaik ebéd előtt otthonról. Gyönyörű és nagyon jó 
pálya volt, remek hangulattal. Jókat lehetett beszélgetni 
meccs előtt és után a kerthelyiségben. Finomak voltak a 
borok, a legendás málnás fröccs híre pedig még Óbuda 
határain is bőven túljutott.

Ha jól tudom, amióta Óbudán él, van kutyája.

Tökéletes környezet Kaszásdűlő és szerintem az egész 
kerület a kutyázáshoz. Órákon át el lehet velük lenni az 

Óbudai-szigeten, a kanyargó kis utcákban, a Római-par-
ton és az állatbarát helyeken. De nagyokat barangoltam 
velük a Mocsárosdülő környékén és természetesen az 
óbudai hegyekben is. Nagyon szép tájak, tiszta levegő-
vel, nagy zöld területekkel, örök emlékekkel.

A labdarúgásban a technikai vezetők azok, akik nem 
ellenségeskedtek soha egymással, munkájukból adó-
dóan egymás állandó jellegű segítségére is rá vannak 
szorulva. Tartja a kapcsolatot a régi kollégákkal, bará-
tokkal?

Amikor eldöntöttem, hogy nyugdíjba vonulok, tartot-
tam egy búcsúztatót, amelyre a legfontosabb embereket 
hívtam meg az életemből és a szakmámból. Technikai 
vezetők, edzők, volt szövetségi kapitányok és újságírók 
fogadták el a meghívásomat, gyakorlatilag mindany-
nyian. Az a pár óra visszaigazolás volt számomra min-
denről, amelyre a sport és a labdarúgás megtanított. Az 
összejövetelre – családunk egyik legrégebbi barátainál 
– a Mészöly-família Római-parti bázisán került sor. Így 
bőven volt lehetőségem arra, hogy az adott esetben több 
száz kilométer távolról a bulimra elutazó kollégáimnak 
is megmutathattam, miért is nem akarom soha elhagyni 
Óbudát. Egyetértettek velem…

Simon zoltán
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Jelmezbál – egy családregény mozaikjai

Az idősíkok számára számegyenest, a szereplőket összefűző viszonyokról pedig családfát rajzol a népszerű szerző, 
hogy regényében ne tévessze el az összefüggéseket, de néha még így is hibázik. Ezekhez a hibákhoz ma már ragaszko-
dik, a családot utcaszínháznak látja, és legutóbb megjelent regényének folytatását tervezi Grecsó Krisztián.

A több szálon futó, időben és térben is ugráló történet 
darabkái egyszer csak összeérnek, hiszen a szereplők 
hol szorosan, hol csak lazán, de kapcsolódnak egymás-
hoz. Az olvasónak komolyan koncentrálnia kell, hogy 
ne essen ki a cselekményből. Önnek voltak ezzel kap-
csolatban nehéz pillanatai? Készített például családfát 
a szereplőihez?

Persze, nagyon tisztában kell lennem mindennel. Idősí-
koknak számegyenes, viszonyoknak családfa. Még így is 
maradtak benne hibák, amit a figyelmes olvasók a leg-
nagyobb örömmel vesznek észre. Kérdezik is gyakran, 
miután beismerem, hogy igen, ez hiba, hogy akkor ez ki 
lesz-e javítva a következő kiadásban, de én úgy gondo-
lom, hogy a Jelmezbál ez a könyv, ez a próza, így jelent 
meg, a hiba is a része, benne marad. Egyszer elkövettem 
azt az utólag tévedésnek látszó dolgot, hogy átírtam egy 
könyvem. A Pletykaanyu eredeti kiadása jelentősen kü-
lönbözik a most forgalomban lévő Magvetős példánytól. 
Sajnálom. Többet ilyet nem csinálok.

A sok mozaikból végül összeáll a történet, de nem egy, 
hanem nagyon sok. Ahány szereplő, annyi szemtanú, 
annyi átirata az eseményeknek, az életnek. Létezik egy 
igazság, ami alá minden lényegi történetelem beren-
dezhető?

Természetesen nem, de hát ilyenek a családi történetek. 
Szövedékek, töredékek és persze nagy anekdoták. A Jel-

mezbál poétikája, ha szabad ilyen fellengzősen monda-
ni, éppen ez. A család egy utcaszínház, temérdek fősze-
replővel és nézőponttal, nincsenek biztos pontok, csak 
szemtanúk és örömök, sértettségek és elhallgatások. De 
azért remélem, tudom folytatni a könyvet, és egy párhu-
zamos regénnyel még sok minden kiderül.

A Jelmezbál egyes szereplői nagyon szeretnének em-
lékezni, a többség azonban felejteni akar. Az emlékek 
megkötik az életet, a hallgatás, a titok viszont felőrli 
nemcsak az egyént, de a családot is. Van középút?

Talán van. Minden történet egyedi, érzékelésfüggő, ami 
az egyiknek kitárulkozás, a másiknak még csak az őszin-
teség előszobája. Ráadásul, Mikszáthtal szólva, „nem kell 
mindent tudni”. Hogy van-e középső mezsgye, jó rutin, 
lehet-e szépen elmenni, és emléket hagyni, nem tudom, 
szerintem ez is egyedi. Az biztos, hogy aki sok energi-
ával él, annak valahogy nagyobb a hiánya. Érezhetőbb 
vákuumot hagy maga után.

Az összes fejezet történetében egy közös van: a fősze-
rep a nőké. A női kiszolgáltatottság és a kőkemény ki-
tartás, utolsó vérig küzdés került előtérbe. Miért ide 
helyezte a hangsúlyt? A Jelmezbál, ha nem is anya-, de 
„nőregény”?

Nekem már a Mellettem elférsz megírásakor is volt egy 
ilyen ingerem, mert már itt is éreztem, hogy Juszti mama 

OLVASS! az igazi főszereplő, ő a központi bolygó, afféle jiddi-
se máme, már ami a szerepkört illeti. Egy asszony, aki 
bölcsebb, higgadtabb és fegyelmezettebb, mint a férfiak, 
a teherbíró képessége is nagyobb, és tud szintetizálni. 
Kibékít, összehoz generációkat. Az én mamám tényleg 
ilyen volt, ő nem csak az én példaképem a családban. 
Neki köszönhetjük azt is, hogy az unokatestvéreimmel 
újra közel kerültünk egymáshoz. 
Igyekszünk úgy élni, hogy neki, 
onnan fentről tessen.

A könyv néhány szereplője el-
vándorol a jól belakott Vihar-
sarokból. Budapesten folytatják 
életüket, de egyikük sem érzi 
komfortosan magát az új közeg-
ben. Saját élmény?

Augusztus 20-án volt tíz éve, 
hogy Pestre költöztem. Nagyon 
sok minden változott azóta, de 
egyébként is változott volna. 
A harminc és a negyven között 
nagyon nagy a távolság, valahogy nem tízévnyinek 
tűnik. Én sok mindenben jól működöm, megtaláltam 
magam itt, persze sok mindenre nincs megoldásom. 
De lehet, hogy van olyan, amire nem is létezik. Nem le-
hetnek kétféle gyökereim, csak a saját identitásommal, 
származásommal tudok gazdálkodni.

Bár úgy tűnik, a Jelmezbál sem előzménye, sem pedig 
folytatása az előző könyveinek, mégis felbukkannak 
ismerős szereplők, például Szoloványi Vera, aki a Mel-
lettem elférsz egyik jelenetében tűnik fel. Azaz mégis-
csak összeköti a könyveit?

Sőt, a fő helyszín, a Károlyi-kastély az Isten hozott fő 
helyszíne is, hiszen abból lesz a nevelőotthon, és a régi 
regény főszereplője ott van a tablón. De ez már így volt 
a Mellettem elférsz és a Megyek utánad esetében is. Las-
san, de biztosan egy közös regényuniverzum épül, ahol 
minden bolygó, már bocsánat az allegóriáért, egy-egy 
könyv, vagyis önállóan is értelmezhetőek. Aki jön utá-
nam, velem tart olvasóként, annak egyre több saját színe, 
viszonya is lesz.

Amikor megjelenik a kötet, amin dolgozott, kiürese-
dik, és béke van, vagy rögtön foglalkoztatja a követ-
kező téma?

Mostanában, már a harmadik regény óta úgy megy, hogy 
olyankor elvállalok egy színházi munkát. Csak egyet. 
A Megyek utánad megjelenését követően a Vígszínház-

nak dolgoztam Dés Lászlóval és 
Geszti Péterrel, Radnóti Zsuzsával 
és Marton Lászlóval A Pál utcai 
fiúkon. Nagyszerű csapat, szép él-
mény volt. Most egy jóval kisebb 
magánprodukcióban veszek részt, 
kétszemélyes zenés darabot írunk 
Hrutka Robival. Ez egy egészen 
másfajta kihívás, most ez esik jól.

Már utalt rá, hogy a Jelmezbál pár-
huzamos regényét tervezi – spoile-
rezne egy kicsit olvasóink kedvé-
ért?

Sajnos nem tudok sokat elárulni, 
mert én sem tudom, hogy lesz. Formát, nyelvet, világot 
keresek, addig homály van bennem és sötétség.

Hogy viseli az egyre nagyobb népszerűséggel járó el-
várásokat?

Az utcán, metrón, piacon nincs gondom, úgy élek, mint 
tíz éve, busszal járok, és ugyanazok a barátaim, akik 
voltak. Inkább a közösségi térben nehéz boldogulni. Na-
gyon sokan szeretnék megíratni az életüket, figyelemre, 
jó szóra vágynak, szavalóversenyek és véradások, iskolai 
órák és iskolaújságok, „csak olvassam el” – nem is soro-
lom. Inkább úgy közelíteném meg, hogy a civil Magyar-
ország nagyon magára van hagyva, és minden közösség, 
iskola, kórház, nyugdíjas magyartanár úgy boldogul, 
ahogy tud. Ezt szerintem mindenki megérzi, nem kell 
hozzá viszonylag ismertnek sem lenni, tehát mindenkire 
jóval több terhet ró.

SIMONFALVI ANITA
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A MOSÓMEDVE, AKI KI AKARTA MOSNI A VILÁGOT 

Beszélgetés Lakatos István meseíró illusztrátorral

Lakatos István napjaink egyik legnépszerűbb magyar képregény alkotója. Rengeteg díjat bezsebelt, háromszoros Alfabé-
ta-díjas, a Dobozvárossal Aranyvackor-díjas, 2011-ben Év gyermekkönyve díjat kapott.  Véletlenül írta meg első ifjúsági 
regényét, mert nem talált szöveget a képeihez. Szereti a gyerektémákat, mert azoknál nem kell a szerelemről írnia. 

OLVASS! Rendhagyó módon indult a képregényíró-rajzoló pá-
lyafutása, amiben Steven Segalnak is jelentős szerepe 
volt. Elmesélné, hogyan történt?

Régen írtam néhány rossz novellát, az egyikből készült 
a képregény egy pályázatra, amin harmadik helyezést 
értem el. A történetben egy visszahúzódó magyartanár 
minden reggel talál egy-egy testrészt a postaládájában, 
majd egy idő után rájön, hogy ha 
összerakja, Steven Seagal lesz be-
lőle. És mert reménytelenül szerel-
mes a biológia tanárnőbe, a félkész 
Seagalt (akinek akkor még jól lát-
szanak a belső szervei) felajánlja 
szemléltető eszköznek. Így végre 
beszélgethet a tanárnővel, és a tör-
ténet végére összejönnek, Steven 
Seagal pedig felteszi a fejére az 
utolsó darabkáját, a kis copfját, és 
elmegy megmenteni a világot. De 
addigra a főszereplőét már megmentette. Ez egy szép 
happy end.

Úgy tűnik, mostanában mesekönyvekre helyezte a 
hangsúlyt. Miért?

Véletlenül keveredtem a gyerekirodalomba. Nagyon 
szerettem volna illusztrálni, így indultam az Aranyvac-
koron. Ezen a kétévente megrendezett tehetségkutatón 
író-rajzoló párosokat keresnek, és egy megadott témára 
várják a pályaműveket. Akkor a város volt a téma. Mivel 
nem találtam magamnak írót, blöffből írtam három feje-
zetnyi szöveget, csak hogy rajzolhassak hozzá. Végül eb-
ből lett a Dobozváros – ami egy félreértés során, muszáj-
ból lett regény. A Magvetőtől kaptam lehetőséget, hogy 
könyv lehessen belőle, ám ők azt hitték, képeskönyv 
lesz, én pedig végig abban a tudatban voltam, hogy re-
gényt kell írnom, pedig nem akartam én regényt írni. 
Csak azt hittem, ezt várják tőlem. Miután elkészültem a 
kézirat első 60 oldalával, kiderült a félreértés, de akkor 
már azt mondták, hogy jó, legyen akkor regény. Utána 
azért maradtam a gyerekkönyveknél, mert így gátlás-
talanul szabadjára engedhetem a fantáziámat, másrészt 
pedig így elkerülhetek olyan „felnőtt” témákat, amikről 
nem szívesen írnék, mint például a szerelem.

Mégsem kerülhette egészen el, hiszen az ifjúsági regé-
nyek már érinthetnek felnőtt témákat is. Dobozváros 
után jött az Óraverzum (ami 2015-ben a legjobb ifjú-
sági regény díját nyerte el), amelyben hihetetlen apró-
lékosan felépített világ bontakozott ki. Ha jól tudom, 
ebbe a sorozatba még legalább négy kötetet tervez. Az 
egész már fejben van, vagy az épp véget érő sztoriból 
indul a következő?

Eredetileg ez is egy regény lett vol-
na, de írás közben kinőtte magát. 
Először két részben képzeltem el, 
mert akkoriban hidegrázást kap-
tam attól, hogy minden eleve tri-
lógiának készül, végül beláttam, 
hogy ez esetben indokolt lenne a 
három kötet. A negyediket pedig 
afféle novellagyűjteménynek kép-
zeltem el, ami kiegészíti a történe-
tet, vagy más szemszögből meséli 

el. De történtek közben dolgok, és a regény megírásának 
másfél éve is sokat kivett belőlem, nem biztos hát, hogy 
egyáltalán lesz bármilyen folytatás. Nagyon nehezen 
ülök le írni, és amikor nem megy, akkor nagyon be tudok 
fordulni. Olykor irigylem azokat, akiknek nem csupán 
megy, hanem egyenesen létszükségletük az írás.

Az Emma és Tesla sorozat páratlan humorral tűzdelt, 
például a bátor főszereplő kislány mellett olyan va-
gány alakokat ismerhetünk meg, mint a kutyaként 
viselkedő, üvegburában élő agyvelő(!). Ezek után a 
barátságos csontvázon vagy épp a kevésbé barátságos 
zombikon már meg sem lepődünk. Nem gondolt arra, 
hogy ez egy kicsit félelmetes?

Mostanában egyre inkább úgy vélem, hogy a fantáziám ta-
lán már túl sok az olvasóknak. A szülőknek biztosan, a prű-
deknek meg aztán végképp. De ez nem szokott érdekelni, 
nem fogom megzabolázni a fantáziámat csak azért, hogy 
tömegek vegyék a könyveimet. De nem is veszik tömegek. 
Annyiban rossz, hogy mondjuk az angoloknál az ilyen tí-
pusú bizarrabb, harsány humorú történetekkel nincs sem-
mi gond, sem a szülőkben rosszallás, ott ezek teljesen be-
vett dolgok. Nálunk sajnos nem, és gyanítom, ez érdemben 
nem fog változni soha, ami azért el szokott szomorítani.ill
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Mondjuk a gonoszok tényleg kifejezetten gonoszok, 
Balázs, a világ leggonoszabb koalája sem volt semmi, 
de Szotyola néni a rettegett öregasszonyok csimborasz-
szója. Pikkel az idős hölgyekre és a koalákra, vagy mi-
ből építkezik a figurák megalkotásához?

Nem pikkelek, bár gonosz nénik tényleg léteznek. Ba-
lázsnál, a világ leggonoszabb koalájánál pedig csak any-
nyi volt a szándék, hogy egy mindenki által szeretett, 
puha, szőrös állatka legyen borzalmasan gonosz. Szere-
tem kifordítani a megszokott dolgokat, de nem erőlkö-
döm. Jöjjön, ahogy jönni akar. Az Emma és Tesla eseté-
ben minél idiótább, annál jobb.
 
A könyvben a tipográfia is nagyon vicces, a gonoszok 
például tényleg olyan gonoszok, hogy gonosz betűk-
kel kell leírni még a nevetésüket is. Mennyit dolgozik 
az ilyen mellékpoénokon?

Nincs kifejezett poéngyártás, ha belemerülök, és jól ér-
zem magam írás-rajzolás közben, akkor a hülyeségek 
jönnek maguktól. A legtöbbet nem is tervezem előre, ké-
sőbb meg egy csomóra nem is emlékszem. De legalább 
jókat röhögcsélek, amikor beleolvasok a könyvekbe.

Mi a helyzet a magazinokkal? A Portban és a Mikka-
makkában is van képregénysorozata. Mennyire nehéz 
egy-két oldalba besűríteni a mondani/rajzolni valót?

Eléggé, a Mikkamak-
kában sem haladok 
úgy a történettel, 
mint eredetileg 
szerettem volna. 
Nem tehetek róla, 
hogy szeretek 
poénokat belepa-
kolni vagy elidőzni 
egy-egy jelenetnél. 
De nekem na-
gyon nehéz ez 

a részletekben adagolás, épp mire belelendülnék, már 
vége az adott résznek – a következőig pedig éppen más-
sal kell foglalkoznom.

A Mikkamakkában pazar képregényreceptet is olvas-
hatunk. Mikorra várható a komplett szakácskönyv?

Többen is mondták már, hogy csináljak egy szakács-
könyvet, de ahhoz kellene egy írótárs, aki a recepteket 
adja.

Min dolgozik most?

Az Emma és Tesla harmadik kötetét kezdem nemsokára, 
amiben az első rész főgonosza, Doktorv Korv visszatér.

SIMONFALVI ANITA

ATOMOKBÓL ÉPÍTETTEM FEL A SZÖVEGET

Beszélgetés Schreiner Dénessel Mint kagylók, ha bezárulnak című kötetéről

A filozófia doktora és tanára, aki életközepi válságát írással oldotta meg. Először a világhálón kísérletezett közlés-
kényszere kielégítésével, de rövid időn belül sorba álltak novelláiért az irodalmi újságok. Első kötetét Margó-díjra 
jelölték, kegyelmi állapotnak érzi, ha írhat, és bízik benne, hogy ez még sokáig kitart. 

OLVASS!

Margó-díjra jelölték elsőkötetes prózaíróként, azon-
ban nem ez az első megjelent könyve. Elmondaná, 
hogy mivel foglalkozik, és milyen út vezetett a novel-
láskötete megjelenéséig?

Filozófus, filozófiatanár vagyok, az Eötvös Gimnázi-
umban és A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán is tanítok. 
A doktori disszertációm némiképp át-
dolgozott változata 2009-ben jelent meg 
Schelling és az antikvitás címmel.

Mikor lerakta Schellinget és a gö-
rögöket, szusszant egyet, és jöttek a 
novellák? Kvázi pihenésképpen, egy 
komoly filozófiai munka után?

Nem, közben eltelt jó pár év. A könyv 
megjelenése után tovább tanítottam, és 
természetesen dolgoztam és dolgozom 
filozófiai munkákon is. Viszont amikor 
elkezdtem szépirodalmat írni 2012-ben, 
az teljesen kiszorította a filozófiai írásokat. Már dolgoztam 
egy témán, de csak nemrégiben tudtam befejezni. Ebből 
készül jövőre egy filozófia könyvem A mítosz filozófiá-
ja címmel. Van egy kicsit bonyolultabb és vadabb alcíme: 
Tanulmányok az őrületről és a rettenetről, a felejtésről és 
a halálról. Nehéz befejezni, mert már kicsit túlléptem a té-
mán, és új dolgokkal szeretnék foglalkozni. Imádtam ezt az 
egész világot, de most már lezárom magamban. Nagyjából 

két és fél évig tartott az irodalmi agymenésem, addig nem 
tudtam mással foglalkozni. A jövőben szeretném párhuza-
mosan vinni mind a két szálat. Tervezek egy fenomenoló-
gia filozófiai könyvet, amiben jobban elszakadnék szerzők-
től, és inkább kérdésekre koncentrálnék. Ebből már van két 
szöveg, és persze szeretnék egy új novelláskötetet is.

De mi történt 2012-ben, amikor bein-
dult az „irodalmi agymenése”?

Nagyjából napra pontosan négy éve 
tört rám nyáron. Nyáron nem tanítok, 
ami azt jelenti, hogy nem nagyon kom-
munikálok emberekkel. Már az ezt 
megelőző években is augusztusra min-
dig bennem volt a „bugi”, a hiányérzet, 
hogy most már szeretnék emberekhez 
beszélni. Igaz, erre ott van a Facebook, 
tulajdonképpen ott kezdtem először 
írni. Persze nem novellákat, hanem 
hangokat, beszédmódokat. Próbálgat-

tam. Nem volt még történet, nem volt narráció, hanem 
csak valaki beszélt. Valaki, aki nem én vagyok, hanem 
csak szerepek, pozíciók, hangok… és akkor megindult 
a szövegáradás. Szóval a novellák megszületésének az 
egyik közvetlen oka az, hogy közléskényszerem volt. 
Vannak persze mélyebb okai is. Közvetlenül előtte volt 
a gerincműtétem, ami elég sok szenvedést okozott, és 
talán a szenvedésteli pillanatok felkavarták az állóvizet. 
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Ilyenkor pedig feljön ugye bármi, és elkezdtek kibugy-
gyanni a történetek az életemből. Úgy éreztem, ezek a 
történetek nagyon régóta várakoztak arra, hogy szöveg 
legyen belőlük.
 
És a midlife krízis kihozta.

Igen, de talán pontosabb életközépi váltásról, változásról 
beszélni. Azaz, aki x dolgot csinál, ráébred, hogy sze-
retne valami mást vagy mást is csinálni, valami olyan 
közegben kipróbálni magát, ahol addig nem. Több for-
mában is kipróbáltam magam, de végül az írás maradt. 
Rengeteget tanultam az írásból, egy barátomat idézve 
„az írás a megismerés egy eszköze”, amiben van valami. 
Amikor az ember írás közben ismer föl bizonyos dolgo-
kat, amit nem tudott magáról addig, amíg le/ki nem írta.

Mindenkinek írnia kellene?

Abszolúte ezt gondolom: akinek van az íráshoz affinitá-
sa, írjon. Írás közben fog rájönni, hogy ez egy önterápia, 
egy játék, vagy egy olyan kifejezési eszköz, ami adekvát 
számára. Amióta elkezdtem írni, azóta jobban figyelek 
a nüanszokra. Ugyanis filozófiailag talán nem annyira 
érdekes, hogy például ott van egy fa, és a szél hogyan re-
zegteti a leveleit, vagy éppen a mellettünk ülő asztalnál 
egy nő hogyan teszi át az egyik lábát a másikon. Amikor 
az ember ír, akkor elkezd kinyílni a szeme, kiélesedik a 
világ részleteire. A filozófia egy picit távolabbról tekint 
le minderre, az általános összefüggéseket keresve. Az 
irodalmi szövegben érdekes lehet, ha meg tudom írni, 
hogy valakinek hogy néz ki a tenyere, hogy valaki za-
varban van egy szituációban, esetleg fél valakitől stb. 
Lehet, hogy filozófiailag nem olyan érdekes problémák 
ezek, azonban az írásban olyan mélységeket lehet feltár-
ni, amikre az elmélet nem képes. Ha sikerül…

A visszajelzések mennyire voltak fontosak, ha már 
közösségi médiafelületről indult a szárnypróbálgatás?

Segített. Volt egy megerősítés az ismerőseim részéről, egy 
lökés, hogy nem járok teljesen rossz úton. Az sem mellé-
kes, hogy mindenkiben, aki ír, van írói hiúság, nárcizmus. 
Mindenki szeretné, hogyha szeretnék. Az én esetemben 
annyival picit más a helyzet, hogy nem vagyok már hú-

széves, akinek most ez az egyetlen visszajelzés a világ-
ban, hiszen van egy hivatásom, amit szeretek, és jelentek 
már meg más típusú munkáim is. Persze a visszajelzések 
nemcsak azért fontosak, hogy az ember vállát veregessék, 
milyen jókat írt, hanem a szövegben egy csomó minden 
olyan van, amiről én nem is tudok. Olyan jelentésrétegei 
a novelláknak, amik az olvasóban fognak kibontakozni. 
Tulajdonképpen iszonyúan kíváncsi vagyok, hogy mi van 
az én szövegemben. És én ezt csak a másiktól, az olvasó-
tól tudom visszakapni. Az írás egy részét irányítom mint 
szerző, de az, hogy én milyen érzelmi állapotban írom, az 
egy dolog, az meg egy másik, hogy érzelmileg hogy hat 
az olvasóra –  ezt már nem tudhatom. Hogy működik-e a 
szöveg? Mert az – hermeneutikai közhely – az olvasóban, 
a befogadóban lesz kész. Ami az előnyöm, az a fogyaté-
kosságom is: néha kicsit túlspekulálom a dolgokat, ezért 
tudatosan próbálom érzékibbé, testibbé, élettelibbé tenni 
az írásokat. A filozófia cserében segít az önreflexióban és 
a dolgok pontos leírásában. A közösségi médiába besza-
badított írásaim után több barátom azt mondta, hogy ezek 
már irodalmi szövegek, küldjem el őket folyóiratokba. In-
nentől nagyon gyorsan zajlottak az események. Augusz-
tus 30-án elkezdtem írni, tavasszal már meg is jelent az 
ÉS-ben egy olyan szöveg, amit szeptember–október tájé-
kán írtam. Azóta megjelent 22 írásom az Élet és Irodalom-
ban, a Holmiban, a Kalligramban, a 2000-ben, a Bárkában, 
a Tiszatájban, a Műhelyben, a Napútban… remélem, nem 
hagytam ki senkit. Leközölte írásomat a Szépirodalmi 
Figyelő, és egy szövegem bekerült a 2014-es Körképbe is 
(Magvető, Budapest, szerk. Király Levente).

Azért ez elég komoly termés ennyi idő alatt.

Igen. Több irodalmi publikációm van, mint filozófiai. 
Filozófiában nem publikáltam agyon magam. Van egy 
könyvem és mellette mondjuk tizenvalahány írásom. 
Lehet, hogy azért is alakult ez így, mert az irodalomban 
kicsit gátlástalan lettem. Jöttek a pozitív visszajelzések, 
kevesebb volt a vesztenivalóm. A filozófiai írások kap-
csán más a helyzet. Ott a szöveg jóval nehezebben szüle-
tik meg, mert az ember folyamatosan azt érzi, hogy még 
mindig el kell olvasnia ezer oldalt, hogy pontos legyen. 
Nyilván ezek szakmai igények és persze szorongás is. Itt 
meg átszakadt egy gát, és az egyre több megjelenés to-
vább lódított a novelláskötet felé.

Kérem, meséljen a Mint kagylók, mikor bezárulnak 
című könyvéről! Van egy vezérfonal, ami összetartja 
a novellákat?

Több kapocs is van. Vannak szereplők, akik átmásznak 
az egyik szövegből a másikba. Magukkal visznek egy-
egy motívumot. Ez a motívum lehet egy szimbólum 
vagy egy mondat, egy helyzet, amelyek ismétlődnek, 
csak kicsit megcsavart módon. A szövegek külön íród-
tak, tehát olvashatók külön is. Azonban ha valaki végig-
olvassa a kötetet, akkor látni fog egy hol szorosabb, hol 
lazább hálózatot vagy füzért, ami összetartja őket. Töb-
bek között ezért sem került be sok novella ebbe a kötetbe, 
mert ez így kerek egész. De egy második novelláskötet 
benne van még a számítógépemben.

Nem fejezetekből, hanem blokkokból áll a könyv, miért?

Azért mert nem követik egymást a szövegek, hanem az 
egy blokkban lévő írások ugyanazt a témát feszegetik, 
járják körül. A négy blokk közül az első az erőszak. Bar-
barizmus, kegyetlenség, félelem, gyávaság. Elég szörnyű, 
azért is Naturáliák a címe. A második az Isten-élmény, a 
numinózus, a transzcendens, misztikus-rejtélyes körül 
forog. A harmadik, a Bolyongani című a gyerekkornak 
tér- és időbeli téblábolásáról szól, az elveszettség-érzés-
ről, a bolyongásról, ahogy az ember gyermekként rácso-
dálkozik a világ tér- és időbeliségére. A negyedik pedig 
a görögös rész, itt a mitológia játszik jelentős szerepet.
 
Azt mondta, először csak hangok voltak. Ezt hogy 
értette?

Igen, tulajdonképp az egész novellaírás nem volt szándé-
kos dolog. Úgy születtek ezek a szövegek, hogy először 
nem volt történet, csak hangok voltak. Valaki beszélt. 
Tanítás közben is használom ezt a technikát, beszélek 
egy módon, majd kilépek abból a beszédmódból, és ak-
kor azt egy kicsit árnyalom, vagy épp idézőjelbe teszem 
a mondandómat. A filozófiai tevékenységben vagy ta-
nításban is van ez a játék. Lényegében ez egy irodalmi 
forma is – az ember belehelyezkedik másféle pozíciók-
ba, ami nem feltétlen a sajátja egy az egyben, úgy értem, 
nem én vagyok a hang, Schreiner Dénes, de nyilván nem 
véletlen helyezkedek éppen így. Valahogy így kezdődtek 

az irodalmi szövegeim. Egy ideig azt gondoltam, hogy 
elegek nekem a hangok, de akkor reklamáltak, hogy mi-
ért nincs sztori, mi az, hogy valaki csak úgy beszél. Ezért 
egy idő után keveredett köré összekötő szöveg. Aztán 
később lettek hozzá nevek. Tulajdonképpen atomokból 
építettem fel a szöveget: hang, beszélő pozíció, név, utá-
na jött a nyelv. Hiszen önmagában egy érdekes történet 
nem érdekes irodalmilag. Van egy igaz történeted, és ak-
kor mi van? Akkor jön a stílus, a mondatszerkesztés, a 
bekezdés, az igehasználat, a metafora, ezeket mind meg 
kellett tanulnom. És még sok mindent szóba se hoztunk. 
Más filozófiai prózát írni, ez ott kevésbé számít. Persze 
most már kezdek a filozófiai írásoknál is ilyen jellegű 
szövegeket összehozni.

A novella műfajban találta meg magát? Nem gondol-
kozott egy hosszabb lélegzetvételű szövegen, esetleg 
egy regényen?

Ez nehéz kérdés, mert úgy érzem, hogy van egy „regény-
kényszernek” nevezhető jelenség. Valamiért az utóbbi 
évek, évtizedek során Magyarországon a regény vezető 
műfajjá vált. Minden író, aki valamit ad magára, előbb-
utóbb regényt akar írni. Szerintem ez nem jó, mert van-
nak, akik más műfajban alkotnak nagyot. Ezzel együtt 
igen, nekem is benne van a fejemben, hogy valamikor 
meg lehetne próbálkozni vele. Azonban egyelőre én no-
vellákat tudok írni, ebben találtam meg magamat. Úgy 
érzem, hogy a rövidebb, tömörebb, pörgősebb műfajban 
valami jobban kifejeződik a lényemből.

Merre tovább?

2012–13-ban volt a nagy lendület, annyi szöveg született, 
hogy valójában majdnem három kötetet kitesz. Azóta ki-
csit leálltam. Mióta megszületett Jonatán, a kisfiam, kevés-
bé van időm az alkotói munkára. Azon is gondolkoztam, 
hogy vajon nem csak egy epizód volt-e az írás az életem-
ben. Remélem, nem! Kicsit patetikus, de valahogy kegyel-
mi állapotnak érzem, ha tudok írni. A munka azután kö-
vetkezik. Ha viszont nincs indíttatásom, akkor csak azért, 
hogy írjak, nem akarok írni. De őszintén remélem, hogy 
ez a valami megmarad nekem, esetleg idővel megújul.

SIMONFALVI ANITA
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Gyimesi László: Mindenki keresi a Törpét

(részlet egy soha el nem készülő regényből)

Átkozottan meleg volt az elmúlt napokban, még Tanár-
úr sem kérte az ásványvize mellé a brendit, ugyanakkor 
a megrögzött antialkoholisták is be-beugrottak a faházba 
egy jéghideg hosszúlépésre vagy házmesterre, nagy néha 
valamiféle álsörre. Ritkán örültek a törzsvendégek a szeles, 
esős időnek, de most nem győzték dicsérni. Még Gutentág 
se morgott rá, pedig ő megmorogja még az Úr angyalát is, 
ha felé téved. Erre persze kevés alkalma nyílik.

– Nem látom a Törpét, már három napja nem járt erre 
– tűnődött Pofapénz. – Csak nincs valami baja?

– Biztos jobb dolga van, mint a Gutentág rúgásait tűrni 
– vélte Burma.

– Csak igen kicsiket rúgok – védekezett a kiérdemesült 
csónakházi gondnok. – Meg sem érzi. És hatszor akkorá-
kat rúg vissza.

– Ha hatszor akkora is, mégis csak törpe-rúgás – nyi-
latkoztatta ki Balogh Tamás. – Elüldözted, ez az igazság.

– Meg kéne keresnetek – szólt közbe Tóbi, a csapos. – 
Amíg keresitek, nem rontjátok itt a levegőt. Meg nem ve-
szitek el a helyet a fizető vendégek elől.

– Mi is fizető vendégek vagyunk – sértődött meg Bur-
ma. – Mi vagyunk a rendes üzletmeneted, belőlünk élsz!

– Ha te ezt nevezed életnek – vonult vissza Tóbi –, de 
tényleg megkereshetnétek.

– Biztos a barátainál dekkol – szólalt meg a Rabbi, aki 
eddig valami fekete könyvbe temetkezett, vagy breviári-
um volt, vagy nem. – Elbújt a meleg elől.

– Rajtunk kívül nincsenek barátai – legyintett rá 
Gutentág. – A cirkuszosok is kihaltak mellőle. Így az is ki-

zárt, hogy valami alkalmi fellépésre hívnák.
– Arra egyébként sem ment volna a dobja nélkül – 

tűnődött el Balogh Tamás. – Az meg ott porosodik a mi 
biciklitárolónkban. A trombitáját meg elcserélte, három 
kannásra, úgy éljek.

– Kettőre – helyesbített Burma –, s abból is tartoznak 
még neki eggyel.

– Rosszul tudod – morrant fel Gutentág. – Elküldték 
neki a Sunyával, csak a kanna valahogy elkallódott út-
közben.

– Igen, ezek a kannák igen császkálósak – vigyorgott 
Pofapénz. – Mondják, a Vakegér pincéjéből is elcsámborog 
egy-egy. Főleg a muskotályosok.

– Rágalom! – vörösödött el Balogh Tamás, és halkan 
hozzátette: – Nincs azokban a pincékben már egy korty-
nyi bor sem, csupa liszt, cukor, tejpor, ilyesmi…

– Jól körülnéztél – vigyorodott el Gutentág. – És a Tör-
pe sem volt ott…

– Mit keresett volna ott a Törpe? – csodálkozott Balogh 
Tamás.

– Hát őt keressük, nem? – szólt bele az emelkedett dis-
kurzusba a Rabbi

– Ja, persze, keressük őt – szégyellte el magát Burma. 
– Már indulunk is.

– Csoportokra oszlunk – tervezte Pofapénz. – Én a 
környéket nézem át, velem jöhet a Sunya, a Rabbi, esetleg 
Gutentág.

– Én a partra megyek – rázta fejét a hajdani csónakhá-
zas. – Helyettem menjen veled a Tanárúr, esetleg a Tóbi.

SÉta

– Nem hagyhatom itt az üzletet – tiltakozott a csapos. 
– Elegen lesznek ők hárman, seperc alatt bejárják a telepet, 
nagyobb meló lesz a part végigvizsgálása.

– Arra én vezetem a csapatot – értett egyet Gutentág. 
– Felmegyünk a busszal a Pünkösdfürdőig, és visszagya-
logolunk az összekötő hídig. Mindenhová benézünk, ér-
deklődünk, valaki csak látta.

– És szomjan sem halunk útközben – csillant fel Ba-
logh Tamás szeme. – Én veled tartok, gondolom, Burma 
lesz a harmadik.

– Egy árva vasam sincs – hűtötte le az alig titkolt re-
ményt a hajdani filmes. – Rossz lóra teszel.

– Akkor jöjjön a Tanárúr – forgott tovább Balogh Ta-
más esze.

– Ő a harmadik csapatot vezeti – intézkedett Pofapénz. 
– Kinek nincs még bandája?

Kiderült, hogy nincsenek többen, vagy átigazol vala-
ki Tanárúrhoz, hogy ne maradjon egyedül, vagy csak két 
csapat indul a Törpe keresésére. Szerencsére épp betop-
pant a Lovas Tóni, nyomában a Stabillal.

– Jöttök velünk Törpe-vadászatra! – csapott le rájuk 
Gutentág. – Igyátok meg, amit akartatok, aztán már in-
dulhattok is a Tanárúrral.

– Nekem sürgős dolgom van – védekezett Lovas Tóni.

– Egy frászt van dolgod – torkolta le Stabil. – Épp az 
előbb mondtad, hogy nem tudsz mit kezdeni magaddal.

Egy-kettőre megismerkedtek a feladattal, és épp a kel-
letlenkedő Tóninak támadt nagy ötlete.

– Egy perc, hazaugrom a Báróért, az ő szimata aranyat 
ér – ajánlotta.

– Balogh Tamás elkísér – vágta rá Pofapénz.
– Nem akarok meglépni, kikérem magamnak! – hábo-

rodott fel Lovas Tóni.
– Nem is gondoltam erre, hiszen még nem ittál semmit 

– nyugtatta meg Pofapénz. – Csak a Balogh Tamás bicik-
litárolójában van a Törpe néhány holmija, azokról vehet 
szimatot a Báród. Míg megfordultok, kérünk nektek egy 
fröccsöt.

– Nekem muskotályosat – pontosította a szándékot Ba-
logh Tamás.

– A kutyátok persze kívül marad – tette hozzá a mi-
heztartás végett Tóbi, bár tudta, hogy hiába.

– Ma már a Fő téri múzeum is kutyabarát – röhögött 
Gutentág –, mi is haladunk a korral.

Tóbi kiosztotta az italokat, kinek mi járt, kikészítette 
a kutyások fröccseit is, s nem fogyott el még senki adagja, 
amikor megérkezett a hatalmas farkaskutya, nyomában a 
két önkéntessel.
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– Én sosem iszom cukorral a kávét – jutott eszébe a 
Rabbinak. – Tóbi, a felgyülemlett kockacukraimat add a 
kutyának!

– Te még sohasem ittál nálam kávét – védekezett Tóbi, 
de rápillantva a nagy farkcsóválással közeledő kutyára, 
további kifogások nélkül nyúlt a cukros doboz után.

– Elhoztuk azt a rongyot, amivel a Törpe meg szokta 
törölgetni a homlokát játék közben – dicsekedett Balogh 
Tamás. – Ha a Bárónak az úton kimenne a szag az orrából. 
Mondjuk a cukortól.

Burma eddig szokatlanul csendes volt, de most fel-
csattant.

– Mindenfélére van időtök, isztok, kutyáztok, fecseg-
tek, közben a szegény Törpe meg elveszve szenved vala-
hol. Szép kis barátok vagyunk! Na, induljunk, de azonnal!

Elsőnek Pofapénz csapata szedte össze magát. Egy 
perc múlva már ott ácsorogtak az optikus előtt, ahol Esz-
ter dolgozott.

– Mi ésszel kezdjük a keresést – magyarázta a váro-
mányos totókirály. – A feleségem felhívja a központi ágy-
nyilvántartót, a mentőket, a rendőröket, hogy nem vitték-e 
be valahova azt a félnótást. Ez beletelik egy fél órába. Ad-

dig érdeklődünk a Kispókban, a Szomjas Pókban, meg a 
boltokban. Sunya elszaladhat a pléhgombába is, hátha a 
Deszkamari vagy a Manöken hallott róla valamit.

Így is lett. A pléhgombában hetek óta nem látták a 
Törpét, a Kispókba sosem járt, a Szomjas Pókba egy hete 
benézett, de le se ült… A boltosok is csak a fejüket csóvál-
ták. Néha bejön kenyérért, parizerért, de a héten még nem 
jelentkezett. Eszter sem jutott eredményre a telefonokkal. 
Sehova se szállítottak be egy kistermetű egyént.

– Marad a kulimunka – sóhajtott a Rabbi. – Most szó-
lítsunk meg minden járókelőt?

– Körbejárjuk a lakótelepet, aztán a családi házak kör-
nyékét, mondjuk az Emőd utcáig – tervezgette Sunya. – 
Talán még egy tárcára is találhatunk, ha Törpére nem is...

Gutentágék buszra szálltak, és kimentek egészen a 
pünkösdfürdői strandig. A kanyarban igen nagy csábítást 
jelentett a három kocsma, de megállták (Balogh Tamás 
nagy bánatára), valóban csak érdeklődtek, Burmának is-
merősei is voltak az egyikben, őket alaposabban kifaggat-
ták, de senki sem látta a „dobost” a napokban, sem azok, 
akik ismerték, sem azok, akiknek csak a feltűnő termete 
miatt kellett volna rá emlékezni.

– Na, akkor séta a hídig – vezényelte Gutentág. – Itt ha-
zai terepen mozog az az eszenagy, biztos tud róla valaki.

– Ti nem vagytok szomjasak? – sóhajtozott Balogh Tamás. 
– Iszogatás közben jobban megered az emberek nyelve…

– A te iszogatásodtól legfeljebb a Bözse nyelve ered 
meg – intette le Burma. – Egyet iszunk majd, annyira futja, 
de majd lejjebb, a Golyós körül. Addig csak kérdezgetünk.

Errefelé majdnem mindenkit ismertek, legalábbis 
látásból, és majdnem mindenki ismerte őket. A Törpét 
sokan látták, de kiderült, hogy senki sem az utóbbi há-
rom napban.

A Fellini kultúrbisztróban már-már nyomra buk-
kantak.

– Igen, itt járt a kicsi ember, nálunk nézte meg Felli-
nitől a Bohócokat, tudják, azt a videófilmet, kommentálta 
is rendesen, többször le kellett pisszegnem – magyarázta 
Burmának a szervezőlány. – Az volt az érdekes, hogy a 
szereplők nagy részét személyesen ismerte, azt állította, 
együtt lépett fel velük.

– Nem hazudott – sóhajtott Burma. – Világhírű zene-
bohóc volt.

– Persze, néha megeredt a fantáziája, nekem mesélte, 
hogy az az olasz pasas, aki erről a kocsmáról kapta a ne-

vét,  őt is felkérte a filmjéhez, de nem engedték át a vas-
függönyön. Persze, akkor már rég nem volt vasfüggöny! 
– Balogh Tamás belelendült volna a magyarázatba, de 
Gutentág leállította.

– Nem adta a nevét ahhoz a mozihoz, ő azt szeret-
te volna, ha a Burma csinál róla filmet, csak róla, senki 
másról.

– Maga rendező? – csodálkozott a lány.
– Voltam az is – bólintott Burma. – De most csak Tör-

pe-kereső vagyok. Mikor is nézték azt a filmet?
A lány belenézett a papírjaiba.
– Pontosan egy hete, igen, pontosan…
– Hát akkor még javában megvolt – legyintett 

Gutentág. – Menjünk tovább.
Fogyott az út, fogyott a remény. Nemcsak a golyós-

ban ittak egyet (Burma számlájára), hanem az Evezősben 
is (Gutentág jóvoltából), s ha nem száz embert kérdeztek 
meg, egyet sem. Hiába, hiába.

– Még menjünk ki a Nánásira, a napközi-otthonos 
iszodába – javasolta Balogh Tamás. – Ott talán még van 
hitelem, és izé… A Törpe is szívesen forgolódik a Fruzsi 
körül. Leszedi az asztalokat, néha kap egy felest.

– Menjünk – adta meg magát Burma. – Meg biztos 
lesznek ott ismerősök.

Olyan ismerősök üldögéltek odabenn, akikre nem szá-
mítottak. Pofapénz, a Rabbi és Sunya üldögélt három üres 
pohár mögött.

– Na, ti szépen keresitek a Törpét! – förmedt rájuk 
Gutentág.

– Keresik ők – vette védelmébe a csapatot Fruzsi. – 
Mindenki keresi a Törpét. Az előbb átszaladtam a kisbolt-
ba valamiért, hát nem a Tanárúrral találkoztam, meg két 
haverotokkal? Egy marha nagy kutya vonszolta őket… 
Kérdeztem, mi van, csak azt felelték, keressük a Törpét, 
ha látod, szólj neki…

–  Ha valaki megtalálja, a Báró lesz az – dünnyögte 
Balogh Tamás. – Erre ihatnánk is egyet.

– Még utoljára felírom – sóhajtott Fruzsi. – Utoljára, 
világos?

Tanárúrra osztották a kutyavezető megtisztelő felada-
tát. Lovas Anti inkább átadta, mint hogy hallgassa a Stabil 
gúnyolódását, mert bizony a kutya nemigen hallgatott a 
gazdájára.

– Szagot fogott – magyarázta. – Ilyenkor nem ismer se 
istent, se embert.

– Szagot? – figyelt fel Tanárúr. – Talán a Törpéét?
– Vagy egy jóképű szukáét – vélte Stabil.
– Hagyjuk, hogy vezessen – szólt rájuk az öreg tanár. – 

Nem veszítünk semmit.
Kiértek a part közelébe, a bontási területre, ahol majd 

nemsokára a kacsalábon forgó házak épülnek.
– Mit keresne ilyen messze a faháztól? – zsörtölődött 

Stabil.
– Erre lakik – válaszolt Lovas Tóni. – Azt hittem, 

tudjátok.
– A Törpe sokfelé lakik és sehol sem, csövezhet épp 

erre – gondolkodott el Tanárúr. – De ezt mondhattad vol-
na öt kilométerrel ezelőtt is.

– Van itt egy elhagyott felvonulási épület, olyan kuny-
hóféle – magyarázta Tóni. – Amikor azok a ménkű mele-
gek voltak, oda bújt be a nap elől, aztán most a hűvösben 
is jó szolgálatot tehet neki.

Már ott is voltak. Báró diadalmasan csaholt, ők meg 
átmásztak a hevenyészett kerítésen. Ott állt a viskó, de a 
bejárata elé cementes zsákokat raktak, vagy tízet, szépen, 
egymásra.

– Hát, ha volt is itt, most nemigen van – csóválta a fejét 
Stabil.

– Egyet azért dörömbölhetünk – Tanárúr jobban bízott 
a kutya szimatában.

Dörömböltek egyet, kiabáltak is, kettőt.
Halk nyöszörgés hallatszott odabentről.
Tóni és Stabil egy perc alatt odébb rakta a zsákokat, 

kinyílott az ajtó. Egy igen megviselt Törpe tántorgott 
ki rajta.

– Na, te jól elvesztél – kereste a szavakat Stabil.
– Dehogy vesztem el, én végig megvoltam – vigyoro-

dott el a Törpe. – De a sánta Zupás trógerei idehordtak va-
lamit az ajtómba. Látom, cement. Ügyes. Majd a Gutentág 
jól bokán rúgja őket.

Az első kocsmában Törpe megkapta a gyorssegélyt, 
egy kis szilva, egy nagy ásványvíz, két szendvics – máris 
visszatért a színe. Indulhattak vissza a faházba.

– Hé, Törpe! – szóltak utánuk innen is, onnan is. – Min-
denki téged keres! A Rabbi, a Balogh Tamás, a Burma, a 
Sunya, a Gutentág, még a Pofapénz is. Igen beindultak, 
jobb, ha elbújsz előlük.

– Jó, hogy vannak az embernek barátai – vigyorodott 
el a Törpe.
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Kemény Vagyim: Szamovár és sakk – az orosz sakkőrület kezdetei

játssz!

1952 és 2012 között, azaz hatvan éven át szovjet, 
majd orosz és posztszovjet csapatok nyerték a sakk-
olimpiát. Két fontos kivétel: 1976-ban politikai okok-
ból nem indultak Haifában, 1978-ban Magyarország 
megelőzte őket. 1957 óta női csapatoknak is rendeznek 
versenyt, ott is ilyen jelentős volt a szovjet/posztszov-
jet fölény, bár a magyarok kétszer, a kínaiak négyszer 
győzni tudtak. Az idei, 2016-os sakkolimpián történt 
meg először az, hogy sem a nyílt, sem a női versenyen 
nem posztszovjet csapat győzött: a férfiaknál (ponto-
sabban: a nyílt kategóriában) az USA csapata, a nőknél 
Kína győzött. Elég látványosan ért véget tehát egy kor-
szak, a következő hetekben-hónapokban számtalan ta-
nulmány fog születni arról, hogyan és miért ért véget 
az orosz sakkozás sikeres időszaka.

Most, hogy türelmetlen krimiolvasóként hátra-
lapoztunk megnézni a sztori végét, kezdjük az elejé-
ről: ez az írás azt mutatja meg, hogyan indult el annak 
idején a sikertörténet. 

Oroszországba a sakk közvetlenül keletről érke-
zett, tehát nem európai közvetítőkön át; már a VIII–
IX. században játszottak. A XII–XV. század között a 
hétköznapi kultúra része lett a sakkjáték, novgorodi 
ásatások azt mutatják, hogy a társadalom teljes verti-
kuma, a legszegényebbektől a leggazdagabbakig sak-
kozott. Igaz, az egyház tiltotta, az ördög eszközét látta 
benne, de ez is azt mutatja, hogy mennyire része volt 
a mindennapoknak: különben nem lett volna értelme 
tiltani. Pontosan nem tudjuk, hogy a mai sakkhoz ha-

sonló figurákkal milyen játékot játszottak, valószínű-
leg satrandzsot, de egyes kutatók azt állítják, hogy ki-
alakult egy sajátos orosz sakk, amit tavrelinek hívnak. 
A XVI–XVII. századi nyugati utazók arról számolnak 
be, hogy feltűnően sokan és magas szinten sakkoznak 
az oroszok. A XVIII. századról már többet tudhatunk 
írásos források alapján, így az is ismert, hogy a mai 
sakk szabályai elterjedtek. Nagy Péter imádta a játé-
kot, és sokat tett azért, hogy minél többen osztozzanak 
ebben a rajongásában. A XIX. században – ahogy Euró-
pa más országaiban is – beindult a játék professziona-
lizálódása, komoly mesterek élnek meg a versenyek-
ből, iskolák alakulnak. A század végén a megélénkülő 
sakk élet első orosz sztárja is kihívja a világbajnokot: 
Mihail Csigorin ugyan kikapott (kétszer is), de az 1890-
es évek egyik ünnepelt sakkozója lett. Az ő sikerei is 
kellettek ahhoz, hogy egyre több fiatal érezze úgy, ér-
demes komolyan foglalkozni a sakkozással. 1908-ban, 
amikor Csigorin meghalt, egy 16 éves moszkvai fiú 
megnyerte élete első versenyét: Alek szandr Aljechin. 
(Vagy Aljehin. Vagy Aljohin. Miután Oroszország-
ban vannak sakktörténészek is, külön kutatási témá-
nak számít Aljechin nevének írásmódja. A latinbetűs 
átírás, annak is a magyar változata külön zavaró té-
nyező.) Aljechin 1927-ben nagy meglepetésre legyőzte 
Capablancát, így ő lett a negyedik sakkvilágbajnok, 
egyben az orosz-szovjet uralom első királya. Persze, 
Aljechint nehéz lenne a szovjet sakkiskolához kötni, 
hiszen 1921-ben lelépett az országból. De a történeti 

hűség kedvéért: 1920-ban ő nyerte az első – akkor még 
Összoroszországi Sakkolimpiának hívott – szovjet 
bajnokságot. Az oroszok sakkozás iránti rajongásáért 
meglepő módon Aljechin nagy ellenfele, Capablanca 
sokkal többet tett.

A bolsevik vezetők közül tudjuk Trockijról, hogy 
imádott sakkozni (a legenda szerint a polgárháború 
kitörésekor felkeresték azokat a bécsi kávézókat, ame-
lyekben Trockij sakkozgatott, hogy a leírt partikból 
rekonstruált játékstílusa alapján következtessenek 
hadvezetői stratégiájára), Leninről, hogy tudott (egy 
egészen szép partija maradt fenn még 1908-ból, ami-
ben Gorkijtól, az írótól kapott ki). Gyanítható, hogy ez 
is szerepet játszott abban, hogy országszerte erőltették 
a sakkegyesületek megalakítását, és az iskolai szak-
körök, munkáscsapatok sem maguktól szerveződtek. 
Más sportokkal ellentétben a sakkozáshoz nem kel-
lenek stadionok, drága eszközök, speciális ruhák: az 
olcsóság egy háború és polgárháború utáni szegény 
és kizsigerelt országban fontos szempont volt. Ráadá-

sul a komoly agymunkát és szellemi fegyelmezettsé-
get megkövetelő játék ragyogóan megfelelt a hatalom 
önképének és emberekről alkotott felfogásának. De 
mindez nem lett volna elég, ha nincs a sakkláz!

1925-ben a világ legjobb sakkozóit (kivéve Al-
jechint és Maróczy Gézát) sikerült Moszkvába csábí-
tani egy nemzetközi versenyre. A felvezetéssel, lebo-
nyolítással és a verseny körüli elképesztő hypolással 
elérték, hogy Moszkva és egész Oroszország teljesen 
rákattant a sakkra. Nagyjából olyan jelentősége volt 
az eseménynek, mint ma egy focivébének. Capablan-
ca, az akkori és Lasker, az előző világbajnok is eljött, 
a dobogón végeztek, de a győzelmet Bogoljubov sze-
rezte meg, minden idők legnagyképűbb orosz sakko-
zója. Kedvenc mondása: Világossal nyerni szoktam, 
mert d4-gyel nyitok, sötéttel meg azért nyerek, mert 
én vagyok Bogoljubov. Pár évvel később lelépett Né-
metországba.

Pudovkin, a híres filmrendező filmjében (Sakkláz) 
részben megteremtette, részben megörökítette ezt az 

Mihail Botvinnik a fiatal Garri Kaszparovot oktatja (chesswood.ru)
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őrületet. Egy szánalmasan egyszerű történetbe ágyaz-
va (menyasszonyát a sakk miatt hanyagoló vőlegény 
rácsavarodik a játékra, a nő emiatt majdnem elhagyja, 
de aztán a világbajnok(!) személyesen meggyőzi, hogy 
milyen jó játék a sakk, így újra szent a béke) a világ-
verseny valódi szereplőit is bemutatja, meg a sakkláz 
hatását a városra.

Capablancán kívül még egy híresség szerepel a 
filmben. Jeff Edmunds kutatása szerint egy fiatal sakk-
rajongó író, bizonyos Vlagyimir Nabokov is statisztál 
a filmben. Háhá, hiszen 1925-ben már rég Berlinben 
élt Nabokov! – gondolhatja ekkor egy irodalomtörté-
netileg járatos olvasó. Csakhogy Edmunds azt állítja, 
hogy Pudovkin bizonyos jeleneteket pont Berlinben 
forgatott le, így került bele Nabokov, akinek ekkoriban 
a filmstúdiókban sündörgés volt a legfőbb időtöltése. 
Ráadásul a Luzsin-védelem (más fordításban: Végze-
tes végjáték) című regényének keletkezésébe is beleját-
szik a film – Edmunds szerint.

Capablanca, a kubai sármőr a filmes szereplésen 
túl is tett azért, hogy divatba hozza a sakkot: a verseny 
szüneteiben szimultánokat adott, előadásokat tartott 
és világhírességként viselkedett. Az egyik szimultá-
non egy 14 éves leningrádi fiú győzött ellene. Állítólag 
a kisfiú apukája ezután engedte meg, hogy a sakkozás-
sal komolyabban foglalkozzon a fia. A legenda szerint 
Capablanca a verségét így kommentálta: Nézzük meg 
a fiút tíz év múlva, tehetségesnek tűnik. Éppen tíz év-
vel később a II. Moszkvai Nemzetközi Sakkversenyt 
ez a srác nyerte. Mihail Botvinniknak hívták. Ő lett 
az első szovjet sakkvilágbajnok, a szovjet sakkisko-
la megalapítója, többek között Karpov, Kaszparov és 
Kramnyik tanára.

Most kezdődik a tánc

Jose Raul Capablanca – Mihail Botvinnik
(1925, szimultán, Vezércsel, D51)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Hc3 Hf6 4.Fg5 Hbd7 5.e3 Fb4 6.cxd5 
exd5 7.Vb3 c5 8.dxc5 Va5 9.Fxf6 Hxf6 10.O-O-O (Egy szimul-
tán partiban nem várhatunk el mindig pontos játékot, inkább azt 
érdemes megfigyelni, hogy a sötét bábukat irányító 14 éves Botvin-
nik hogyan használja ki Capablanca hibáit. Ez a hosszúsánc volt az 
első komoly mellényúlás: a sáncolás általában a király biztonságba 

helyezését szolgálja, ehhez képest most pont így állítja a támadások 
kereszttüzébe. Szinte felkínálja a c vonalat, és sötét, köszöni szé-
pen, elfogadja a felajánlást.) O-O 11.Hf3 Fe6 12.Hd4 Bac8 13.c6 
Fxc3 14.Vxc3 Vxa2 15.Fd3 bxc6 (Sötét bezsebeli a gyalogelőnyt, 
aztán elindul a c folyosón.) 16.Kc2 c5 17.Hxe6 Va4+ 18.b3 Va2+ 
19.Vb2 Vxb2+ 20.Kxb2 fxe6 21.f3 Bc7 22.Ba1 c4 23.bxc4 dxc4 
24.Fc2 Bb8+ 25.Kc1 Hd5 26.Be1 c3 27.Ba3 Hb4 28.Be2 Bd8 
29.e4 Bc6 30.Be3 (Világos végre leütheti az előretörő c gyalogot, 
csak már késő: ebből tiszthátrány lesz. Fel is adja a harcot.) Bd2 

31.Baxc3 Bxc2+ 32.Bxc2 Bxc2+ 0–1

Botvinnik apuka nem érti, hogyan lehetséges, hogy az 
ő mamlasz-kamasz fiacskája elpáholja a világbajnokot, de 
ha már így alakult, enged az unszolásnak, hát jó, legyen 
sakkozó. És ezzel kezdetét veszi a szovjet sakkiskola. Már 
csak 20–25 év elméleti munkát, edzést, versenyrutint, kivá-
lasztási rendszert kell belepakolni, és kész is a sikertörténet.

A sakkolimpiákon ugyan nemzeti csapatok küz-
denek egymással, de számon tartják, sőt, díjazzák az 
egyéni teljesítményeket is. Nem meglepő módon minden 
idők leghatékonyabb olimpiai sakkozói mind a szovjet 
csapatból kerültek ki: Mihail Tal, a rigai varázsló 81%-os 
mutatója, Anatolij Karpov és Tigran Petroszjan 80%-os 
teljesítménye is arra utal, hogy az időnként két, néha há-
rom egyéni világbajnokkal felálló szovjet csapat hosszú 
időn át sebezhetetlennek tűnt.

Misa Impossible

Tal főleg a hatvanas évek elején arról volt híres, hogy 
egészen elképesztő áldozatokkal, kombinációkkal rukkolt 
elő. Az esetek döntő többségében az ellenfelek az asztal-
nál nem, csak pár nappal később, az elemzőcsapatukkal 
közösen jöttek rá, hogy egyáltalán nem volt korrekt Tal 
lépése, meg lehetett volna fogni. De akkor már késő volt, 
a parti elúszott, Tal látványos játékát pedig a sakkozók 
csendes világában addig nem tapasztalt rajongással fo-
gadták a nézők. Az 1962-es várnai olimpián a német csa-
patból Hecht volt az áldozata a rigai forgószélnek.

 Mihail Tal – Hans-Joachim Hecht
(Várna, 1962, Vezérindiai védelem, E12)

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 b6 4.Hc3 Fb4 5.Fg5 Fb7 6.e3 
h6 7.Fh4 Fxc3+ 8.bxc3 d6 9.Hd2 e5 10.f3 Ve7 11.e4 Hbd7 
12.Fd3 Hf8 13.c5 dxc5 14.dxe5 Vxe5 15.Va4+ c6 16.O-O 
Hg6 17.Hc4 Ve6 18.e5 b5 

19.exf6 (Szerintem még Tal is kiszámolta, hogy 19. Vb3 
előnyösebb, de nem volt szíve kihagyni egy jó kis vezérál-
dozatot. Meg az azt követő áldozatcunamit. Ennek a par-
tinak a csomagolására feltétlenül rá kell írni, hogy otthoni 
használatra nem ajánlott.) 19. – bxa4 20.fxg7 Bg8 21.Ff5 
Hxh4 22.Fxe6 Fa6 23.Hd6+ Ke7 24.Fc4 Bxg7 25.g3 Kxd6 
26.Fxa6 Hf5 27.Bab1 f6 28.Bfd1+ Ke7 29.Be1+ Kd6 30.Kf2 
c4 31.g4 He7 32.Bb7 Bag8 33.Fxc4 Hd5 34.Fxd5 cxd5 
35.Bb4 Bc8 36.Bxa4 Bxc3 37.Ba6+ Kc5 38.Bxf6 h5 39.h3 
hxg4 40.hxg4 (A nagy tűzijáték után, ha körülnézünk, mit 
látunk? Egy aprócska gyalogelőnyért zajlott a harc? Igen. 
És Tal a végén bemutatja, hogy ezt az előnyt hogyan lehet 
frappánsan győzelemig vinni.) Bh7 41.g5 Bh5 42.Bf5 Bc2+ 
43.Kg3 Kc4 44.Bee5 d4 45.g6 Bh1 46.Bc5+ Kd3 47.Bxc2 
Kxc2 48.Kf4 Bg1 49.Bg5 (Sötét feladta, mert 49. – Bxg5 50. 
Kxg5 d3 51. g7 d2 52. g8V d1V után következik 53. Vb3+, 
és a vezércsere után sötét az f gyalogot már nem tudja el-
kapni.) 1–0

Később Tal játékát feltérképezték, kiismerték, így 
váltania kellett, nagymesterek ellen már nem áldozott 
annyit. És a váltás jól sikerült, ha az eredményességet 
nézzük. A meghökkentő lépéseket, bombasztikus ak-
ciókat pedig a villámpartikra tartogatta. Ebben a mű-
fajban is világbajnoki címig vitte.

Mihail Tal, a rigai varázsló nem túl egészségesen áll a játékhoz 
(sovsekretno.ru)
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Felbőszített tigris

Tigran Petroszjan, az örmény sakk legnagyobb alakja 
1966-ban – éppen világbajnoknak is mondhatta magát – 
elég mérges volt Bent Larsenre. A dánok legjobbja abban 
az évben már kétszer is megverte Petroszjant, a világbaj-
nokot fűtötte rendesen a bosszúvágy.

Bent Larsen – Tigran Petroszjan
(Havanna, 1966, Francia védelem C00)

1. e4 e6 2. Hf3 d5 3. Hc3 Hf6 4. exd5 exd5 5. d4 c6 6. 
Fd3 Fd6 7. O–O O–O 8. He2 Be8 9. Hg3 Hbd7 10. Hf5 Hf8 
11. Hxd6 Vxd6 12. He5 H6d7 13. Fd2 f6 14. Vh5 (Ha valaki 
kontrajátékban érzi jól magát, akkor minőségáldozat nélkül nem 
is igazi a parti. Petroszjan ezzel egyrészt megoldja a védekezést, 
másrészt innentől kezdve ő uralja a gyalogokkal a centrumot – 
és ez döntőnek bizonyul a mérkőzés kimenetele szempontjából. 
Viszont ki az, aki ennyire bízik a centrumgyalogjaiban, hogy 
vállalja értük a minőséghátrányt? Ki más, mint a világbajnok.) 

Bxe5 15. dxe5 fxe5 16. Bfe1 e4 17. Ff1 Hf6 18. Vh4 Ff5 
19. Vg3 Ve7 20. c3 He6 21. Fe3 Hg4 22. h3 Hxe3 23. Bxe3 
Bf8 24. Ve5 Fg6 25. Bd1 Vf7 26. Bd2 Hf4 27. b4 h6 28. a4 Fh7 
29. Vd4 b6 30. Be1 Vc7 31. Ve3 c5 32. bxc5 bxc5 33. g3 Hd3 
34. Fxd3 (És mi lett volna, ha most Larsen visszaadja minőséget 
34. Bxd3 útján? A sötét gyalogok akkor is erősebbnek tűnnek, 
összekapcsolódva nyomulnak középen.) 34. – exd3 35. Ve6+ Vf7 

36. Vxf7+ Kxf7 37. Bb2 c4 38. f3 d4 (Világos c gyalogja csak 
látszólag tudja feltartóztatni a nyomulást. Bár a szabályok erre 
nem adnak lehetőséget, mégis ez történik: sötét kikerüli világos 
figuráját.) 39. Bc1 Ke6 40. Kf2 Fe4 41. f4 Be8 42. g4 Fc6 43. 
Be1+ Kd5 44. Bxe8 Fxe8 45. cxd4 c3 46. Bb8 d2 47. Bd8+ Kc4 
48. Bc8+ Kd3 0–1

Petroszjan tíz alkalommal vett részt sakkolimpián, 
129 partijából mindössze egyszer vesztett, akkor is csak 
azért, mert rosszul működött az órája.

Mikroszkopikus előny

Elérkeztünk az 1980-as máltai olimpia utolsó fordu-
lójához, annak is az egyik utolsó partijához, és amikor a 
végéhez közeledtek, kiderült, hogy ezen múlik minden: 
ha Karpov győz, a szovjet csapat pontszámban utoléri a 
magyarokat, és segédpontokkal nyer; ha ellenfele, a dán 
éltáblás kihúzza döntetlennel, akkor a mieink megvédik 
1978-as címüket. Ráadásul messziről teljesen kiegyenlí-
tettnek tűnt az állás. És közelről is...

Anatolij Karpov – Ole Jakobsen
(1980, Vezércsel, D63)

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Fe7 4. Hf3 Hf6 5. Fg5 O-O 6. 
e3 Hbd7 7. Bc1 a6 8. c5 He4 9. Hxe4 dxe4 10. Fxe7 Vxe7 
11. Hd2 Hf6 12. Hc4 Fd7 13. He5 Ve8 14. Fc4 Fc6 15. Vc2 
Fd5 16. O-O Fxc4 17. Hxc4 Vc6 18. He5 Vd5 19. b3 Bad8 20. 
Ve2 c6 21. Hc4 He8 22. Vc2 Vf5 23. Bcd1 h6 24. a4 Vh7 25. 

b4 f5 26. Vb3 Hc7 27. f3 f4 28. exf4 Bxf4 29. Hd6 exf3 30. 
Bxf3 Hd5 31. Bxf4 Hxf4 32. Bf1 (Karpov komótosan pozíciós 
előnyhöz jutott. Jakobsenen a sor, hogy bemutassa, a véde-
kezés is lehet fantáziadús. Annyira adja magát 32. – He2+ 
33. Kh1. Hxd4 gyalognyerés, csak ha jobban megnézzük, ez 
a csábító gyalog mérgezett: 34. Vc4 után világos nemcsak a 
gyalogot nyerné vissza, de a sötét nehezen tartott állását is 
szétzilálná. Inkább egyszerűsítsünk, egyenlő anyagi helyzet-
ben ez tűnik a jó iránynak.)

32. – Vd3! 33. Vxd3 Hxd3 34. a5 Bd7 35. Bb1 Hf4 36. Kf2 
Hd5 37. Bb3 He7 38. Be3 Hf5 39. Bxe6 Hxd4 (Barcza Gede-
on korabeli elemzésében ezt a lépést tartja a főbűnnek, ezen 
ment el az újabb magyar olimpiai cím. Ahogy az előbb, most 
sem lett volna szabad a d4 gyalogot ütni. Barcza javaslata: 
39. – Hxd6 40. Bxd6 Bxd6 41. cxd6 Kf7 42. Ke3 Ke6 43. Ke4 
Kxd6 után izgalmas, de döntetlenre vezető gyalogvégjáték.) 
40. Be8+ Kh7 41. Be4 Hb5 42. Hxb5 axb5 43. Ke3 Bd1 (És ez 
a végső hiba beengedi a rókát a tyúkólba, a bástyát a gyalogok 
közé. Ehelyett a királyt kellett volna a védekezésbe bevonni, 
43. – Kg6 lépéssel indítva.) 44. Bd4 Be1+ 45. Kf4 Kg6 46. a6 
bxa6 47. Bd6+ Kh5 48. Bxc6 Bb1 49. Bxa6 Bxb4+ 50. Ke5 Bb2 
51. c6 Bxg2 52. c7 Bg5+ 53. Kd4 Bg4+ 54. Kd5 Bg5+ 55. Kc6 
Bg2 56. Kb7 1-0

Karpov vékonyka hangján és alig leplezett somoly-
gással így értékelte a partit: „Csak mikroszkopikus elő-
nyöm volt, de az is elég.” 

A kilencvenes évek – és nyugodtan hozzátehetjük: 
minden idők – legnagyobb sakkozója, Garri Kasz-
parov, valamint a 2000-es évek egyik meghatározó já-
tékosa, Vlagyimir Kramnyik elmondhatták magukról, 
hogy Botvinnik tanítványai. De az ő idejük is lejárt. 
A szovjet sakkiskola 60 sikeres évet tudhat magáé-
nak, de ez most véget ért. Az okokat részben tudjuk. 
A társadalmi változások arra is hatással vannak, hogy 
ki megy mostanában sakkozónak: pár évtizeddel ez-
előtt a sakknak egyfajta szelep funkciója volt, mene-
külési utat jelenthetett azoknak, akik nem akartak, 
nem tudtak más formában kiteljesedni. Akiben most 
motoszkál valami szellemi önkifejeződés iránti vágy, 
nem feltétlenül a sakkban találja meg ehhez a terepet. 
Megváltozott maga a sakk is: már nem kell egy köz-
pontban gyűjteni és feldolgozni a világ játszmáit, nem 
feltétlenül szükséges egységesen megszervezni a kép-
zést, az sem biztos, hogy a mester-tanítvány viszonyok 
olyan jól működnek. Könnyen és bárhonnan hozzáfér-
hető adatbázisok, állásértékelő programok, virtuális 
mentorok és online tanfolyamok vették át a helyét a 
birodalmi logikára épülő sakkiskolának.

Tigran Petroszjan balra (forrás: sakkblog.reblog.hu)

Anatolij Karpov (hu.wikipedia.org)
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ÖRÖMBRIDZS Kaszásdűlőn

A legkisebb óbudai bridzsklub

Körülbelül egy éve találkoztam pár lelkes nyugdíjassal, akik heti rendszerességgel gyűlnek össze a Kaszásdűlői 
Kulturális Központban, hogy hódoljanak szenvedélyüknek, a bridzsnek. A klub vezetőjével, Deák Katalinnal be-
szélgetünk.

játssz! tottunk a 3K-ba, ahol legnagyobb meglepetésünkre azon 
nyomban felkarolták a bridzsklub ötletét.

A klubban nem is játszanak versenybridzset?

Nem, csak laza, stresszmentes bridzs van, jó hangula-
tú játék. Olyannyira így van, hogy egy-egy leosztásnál 
még a szkórhelyzetet sem követjük, nem számítjuk ki az 
eredményt sem. A liciteket, lejátszásokat meg szoktuk 
beszélni, esetleg visszajátsszuk a partit. A játékhoz hoz-
zátartozik egy-egy rövid beszélgetés is a világ dolgairól. 
Örömbridzsezés ez a javából!

Kik járnak a klubba?

Még nem vagyunk sokan. Általában egy-két asztalon 
folyik a játék. A játékosok között vannak évtizedek óta 
játszók és kezdők is, akik nagyra értékelik ezt az oldott 
légkört. Nem az a lényeg, hogy versenyjátékosok le-
gyünk, hanem hogy élvezzük a játékot, és jól érezzük 
magunkat.

Mikor van a játék?

Szerda délelőtt 10 órától játszunk. Azért választottuk a 
délelőtti időpontot, mert számos hozzánk hasonló nyug-
díjas rendelkezik ilyenkor szabadidővel. A klub a Pethe 
Ferenc téren található. Könnyen megközelíthető hévvel 
és busszal egyaránt.

Mik a terveik?

Nem kívánunk „nagy” klub lenni, szeretnénk megmarad-
ni kis összetartó baráti társaságnak. Várjuk mindazokat, 
akiknek az ilyen játék örömet nyújt – szeretnénk új tago-
kat is bevonni a játékba. Pár hete a kerületi Almási Idősek 
Klubjában néhány érdeklődőnek elmagyaráztam a bridzs 
alapjait. Néhányan hamar ráéreztek a játékra, lehet, hogy 
bridzstanfolyam lesz a vége, és sikerül megszerettetni ve-
lük a játékot, mert ez egy remek időskori elfoglaltság.

Aki szeretne csatlakozni, nyugodtan keressen meg:
Deák Katalin
Tel.: +36-70-210-3247
E-mail: kati.deka@gmail.com

Leosztások

Nem kell nagy versenyeken játszani, hogy érdekes leosz-
tásokkal találkozzunk. Az alábbi két leosztást klubver-
senyen játszottam, azt mutatom be, hogyan kell megter-
vezni a felvevőjátékot. Fel kell mérni lehetőségeinket, és 
a rendelkezésre álló információk (pl. az indító kijátszás) 
alapján kiválasztani a legnagyobb esélyű játékot.

Licit: Ny É K D

 2 
p 2 p 2sz
p 3 p 3
p 4sz p 6
vége

Milyen esélyeink vannak a teljesítésre? Nyugat a káró 
nyolcassal indul. Tervezzük meg a játékot!
Van tizenegy ütésünk, öt adu, két kőr, egy treff, két káró 
és egy kőr lopás. A hiányzó ütést megszerezhetjük a 
treff dáma szöktetésével, illetve a kőr dáma elleni im-
passzal (a kőr ászra így el tudunk dobni egy treffet, és 
egy vesztő treffet el tudunk lopni). Melyiket válasszuk, 
az impasszt vagy a szöktetést? Ha ügyesen játszunk, 
mindkettőt ki tudjuk próbálni. Előbb a treff dámát kell 
megszöktetni, mert ennek sikertelensége esetén ütés-
vesztés nélkül ki tudjuk próbálni a kőr impasszt. For-
dított sorendben az ellenfél előbb ütne kettőt, mint mi 
hozzájutnánk a hiányzó ütésünkhöz.Fo
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Mikor kezdett bridzselni?

Egyetemistaként játszottam először, de akkor nem raga-
dott magával a játék. Ötven voltam, amikor újra elkezd-
tem bridzselni, és ekkor már sikerült felfedeznem a 
játék szépségét. Van jó pár ismerősöm, akik nyugdíjas-
ként beiratkoztak egy bridzstanfolyamra. Sokan addig 
életükben nem is vettek kártyát a kezükbe, de megis-
merték ezt a játékot, és azóta is rendszeresen játszanak 
klubokban. Soha nem késő elkezdeni!

Miért alapítottak klubot? Miért nem a kerület más 
klubjaihoz csatlakoztak?

Nem szeretek versenyezni, általában nem szeretem sem-
miben sem a versenyzést. Óbudán csak olyan klubokat 
találtam, ahol verseny folyik. Pár ismerősömmel, akik 
hasonlóképpen gondolkodtak, rendszeresen összejár-
tunk. Néha gondot okozott, hogy meglegyen a négy já-
tékos. Úgy gondoltuk, megpróbálunk új játékosokat be-
vonni, és rendszeressé tenni összejöveteleinket. Egy nap 
az egyik játékostársammal csak úgy „az utcáról” benyi-

szemben Hajlik Gábor és Deák Katalin
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Sőt, káróban is van esélyünk az ütésszerzésre. Próbáljuk 
elképzelni, hogy melyik ellenfelünknél milyen figurák 
lehetnek káróból. A nyolcas indulás elég nagy lap, nem 
valószínű, hogy Délnél lesz káró figura. Két eset lehet-
séges: vagy rövid kárója van Nyugatnak, vagy sokadik 
nyolcasa. Az első esetben Keletnél lesznek a káró figurák, 
nem tudunk ütést szerezni a színben. Ha azonban Nyu-
gatnak sok kárója van, lehet, hogy Kelet két káró figurája 
közül legalább az egyik beesik, ha lopunk egy kárót. Tehát 
három esélyt is találtunk a hiányzó ütés megszerzésére, 
próbáljuk mindhármat megjátszani. Kezdjük a káróval! 
Az indulásba tegyünk kicsit, lehet, hogy Keletnek dubló 
dáma-bubija van. Kelet a hármast teszi, ütünk az ásszal 
Elvesszük az ellenfél aduit, a kezünkből lehívunk három 
nagy pikket. Utána káró király, káró lopás következik. El-
esik a dáma és a bubi, magas lett az asztali tízes. A felvétel 
már biztonságban van. Később megpróbálhatjuk meg-
szöktetni a treff dámát, hátha az ellenfél elalszik, és elfelejt 
ütni a királlyal. Végül meg kell elégednünk tizenkét ütés-
sel. Ha nem esett volna a káró dáma-bubi, a treff szökte-
téssel vagy a kőr impasszal teljesíthettük volna a felvételt.

Licit: Ny É K D

 1 p 1 
p 2 p 4
vége

Az ellenfél a kőr négyessel indul. Mi a tervünk, hogyan 
ütünk tízet?
Van kilenc biztos ütésünk, hat adu és három treff. Azt kell 
elérnünk, hogy a piros színekben (káró és kőr) ne adjunk 
ki négyet. Mindkét színben nálunk van a király és a bubi. 
Látszólag azon múlik a teljesítés, eltaláljuk-e, hogy melyik el-
lenfélnél van a dáma és az ász ezekben a színekben. Az indu-
lásból hozzájutunk még egy fontos információhoz. Mivel ász 
alól nem célszerű indulni színjáték ellen, biztos, hogy a kőr 
ász Keletnél lesz. Ezzel az is biztos, hogy teljesítjük a felvételt.
Az indulásba kicsit kell tenni. Kelet üt a dámával. Ha part-
nerét ütésbe tudná hozni, a káró ász-dámával is ütni tudna. 
Treffet hív, ebben lehet Nyugatnak beütése. A felvevő üt a 
treff ásszal, lehívja az adu ászt és királyt, majd kőrt hív a bu-
bihoz. Ezt nyugodtan megteheti, tudja, hogy Kelet fog ütni 
a kőr ásszal, így a káró király védve marad. Később treffel 
asztalra tud menni, és a magas kőrökre eldobja a kézi káró 
vesztőket. Kelet nem tehet mást, a kőr ász után lehívja a káró 
ászt is, hogy a felvevő ne szűrrel teljesítse a felvételt. Kelet 
bosszankodott, hogy partnere nem találta el az indulást, 
amire megbuktatták volna a felvételt.
A felvevőnek azonban a káró indulásra is van megoldása. 
Az információ ugyanaz: ha Nyugat kis káróval indul, akkor 
nincs nála az ász, tehát a bubit kell tenni az ütésbe. Kelet 
ugyanúgy nem tudja ütésbe hozni partnerét, hogy aláhív-
jon a másik piros királynak, a passzív treff hívást választja, 
reménykedik ütéseiben.
A felvevő most nem tud egy ütést felszabadítani káróban, 
hogy eldobjon egy vesztő kőrt. Ha a királyt próbálná szöktet-
ni, Kelet ütne az ásszal, a káró tízessel folytatná. Ezt a felvevő 
kénytelen lenne lopni, és kiadna még két kőr t. Valami mást 
kell kitalálnia. Rá kell venni az ellenfelet, hogy az egyik piros 
ászt maguktól hívják le, ezzel felszabadítva az asztali királyt.
A felvevő a treffet az asztalon üti a dámával, az adu ász és 
király lehívásával elveszi az ellenfél aduit, majd a treff ász és 
király következik. A királyra eldob egy kárót az asztalról. 
Mire jó ez? Az indulásból tudja, hogy a káró ász Keletnél 
van. Már csak egy-egy kárója van az asztalon és a kezében 
is. Ha most kárót hív, a királyt biztosan Kelet üti, az asztali 
kőr király védve marad. Mit fog hívni Kelet? Ha kőrt hív, 
azzal megütteti az asztal királyát, ha pedig dob-lopot hív 
(kárót vagy treffet), a felvevő eldob egy kőrt a kezéből, és 
ellopja az asztalon. A végén csak egy kőrt kell kiadnia, és 
így teljesíti a felvételt.
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földrajzi hely

Természetesen Budapest és a Balaton, ahol otthon vagyok. De ha a nagyvilágot kérdezi, akkor ked-
venc városaim Párizs és New York, a Balaton alternatívája pedig vitorlázásra a Karib-tenger, ahol 
mindig jó irányból fúj a szél, és Afrikában az Okawango folyó deltája Botswanában, ahol valami olyan 
csend van, és olyan gyönyörű a természet, mint talán sehol másutt.

Étterem

Nagyon szeretem a Rosensteint a Keleti-pályaudvar mellett, a Mosonyi utcában, és a Pomo D’Orot az 
Arany János utcában, ahol mindig friss a tengeri süllő. Óbudán nagyon szerettem a Symbolt, de mosta-
nában nehéz autóval megközelíteni, ezért ha vendégeket kiviszek ebédelni a Graphisoft Parkból, akkor 
inkább a Pastramit választom, ahová Bús Balázs polgármester úr vitt el először. Az utolsó tíz év terméke, 
hogy sok jó étterem lett Budapesten, valószínűleg azért, mert a helyiek is elkezdtek étterembe járni, mert 
ha a vendéglátás a turistákra épül, az üzletileg nem jó, mert a turista nem visszatérő vendég. Akkor jó a 
vendéglátás, ha a törzsvendégekre épül, akiknek helyinek kell lenniük és igényesnek.

étel
A brassói aprópecsenyét szeretem a legjobban, de szeretem a kacsacombot, a halakat is, a halászlét, na, 
azt imádom – a Rosensteinben van a legjobb halászlé Budapesten.

ital
A bor. Barátaimé a Hilltop borászat, és a prémium boraikat, azok közül is a vöröseket szeretem a leg-
jobban, náluk a Merlot nagyon jó.

színész / színésznő

Sokáig Udvaros Dorottya volt a kedvenc színésznőm, ma már sajnos kevesebbet látom. Újabb kedven-
ceim Alföldi Róbert és Kulka János – remélem, ő hamarosan felépül. Amikor fiatal voltam, nagyon 
nagy színésznek éreztem Gábor Miklóst, Darvas Ivánt és Gobbi Hildát.

intézmény
Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia. Ma is úgy érzem, hogy társadalmi tiszteletnek 
örvendő intézmény.

Film / filmrendező
Hát az van, persze, Milos Forman. Egyértelmű, neki több filmjét is nagyon szeretem, a Hair és az 
Amadeus a csúcs számomra. De nagyon szerettem a Kabarét (Bob Fosse) vagy gyerekkori kedvenc 
filmjeim közül a Római vakációt (William Wyler).

Író / mű

Megtisztelve érzem magam, hogy barátomnak tudhatom Spiró Györgyöt; a magyar írók közül ő áll 
hozzám legközelebb. Az első nagy regénye, ami megfogott, az Ikszek volt. De természetesen a Fogság 
a legnagyobb műve. Szeretem a Feleségversenyt is, abban annyi mindent megjósolt, ami aztán meg-
történt. Hogyha pedig a világirodalmat nézzük, akkor Thomas Mann.

kedvenc

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító jegy-
zetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mos-
tani lapszámunkban Bojár Gábort kértük fel.
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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

Sport / Sportoló

Sportoltam sokat, de kedvenc sportolóm nincs. Nekem a kedvenc sportom az üzlet,  üzletben szeretek 
győzni. Jó üzletet kötni fairül. A sport is ilyen, erős ellenféllel szemben fair eszközökkel nyerni, az 
okoz boldogságot, ezt a mentalitást szeretem az üzletben is. Egyébként nagyon tisztelem, amit Ke-
mény Dénes elért vízilabdában a csapatával, tehát ott is a menedzser az, aki tetszik. 

képzőművész / 
műalkotás

Én kortárs festményeket és szobrokat szoktam vásárolni, elsősorban azért, mert ha arra költök pénzt, ak-
kor abból egy művész megél. Ha meg régieket veszek, akkor a kereskedők élnek meg belőle, ami szintén 
fontos, csak azért úgy gondolom, hogy a művészek nehezebben élnek meg, mint a műtárgykereskedők. 
A műtárgykereskedőket is tisztelem, tehát félreértés ne essék, a kereskedelmet igenis nagyon tisztelem, 
ez már korábban is kiderült, de a művészek többnyire nyomorognak, úgyhogy ha veszek valamit, akkor 
tőlük veszek. Van kedvenc szobrászom, meg kedvenc festőim is vannak. A kedvenc szobrászom Tóth 
Ernő, ő talán ismertebb. A kedvenc festőművészem, Kruzsely Gábor ismert, divatos, szeretem a képeit, 
abból vettünk párat, és sokat vásároltunk Zvolszky Zitától, aki egy sokkal kevésbé ismert festő.

zenész / zenemű
Fischer Iván. Tisztelem a zenekarát, meg amit csinált. Kedvenc zeneszerzőm pedig Mozart – tudom, 
hogy sablonos, de mit csináljak.

Tudós, tudomány

Én fizikus vagyok, tehát elfogultság nélkül nem tudok választani, de ki lehetne, ha nem Einstein. A re-
lativitáselmélet nagyon megfogott. Az volt az első alkalom, amikor rájöttem, hogy mi a fizika lényege. 
Hogyha mást mutat az élet, mint ami a törvény, akkor a törvényt kell megváltoztatni. Darwint is na-
gyon tisztelem, hogyha nem a saját tudományomról van szó. Fantasztikus dolog az evolúció. Egyszer 
valakivel vitatkoztam, aki nagyon vallásos volt, ő mondta nekem, hogy az evolúció legjobb cáfolata 
számokkal bizonyítható. De megmutattam neki, hogy a számok sem cáfolják az evolúciót. A vitánk 
végén azt mondta, hogy el kell dönteni: az evolúcióban hiszek vagy Istenben. Az egyik legismertebb 
magyar tudós, Falus András istenhívő, ezt mondta erre: Isten sokkalta nagyszerűbb dolgot alkotott, 
mint az ember, Isten megteremtette az evolúciót.
Csak a Földön? Az Univerzum beláthatatlan méretű.
Igen, az igaz, hogy beláthatatlan méretű az Univerzum, de véges, ezt már a fizika bebizonyította, van 
egy határozott mérete. Az Univerzumnak határa nincs, de mérete és tömege van, mint ahogy egy gömb-
felszínnek sincs határa, de területe van. Ugyanúgy a Világegyetemnek is valahány milliárd köbfényév 
a mérete, nem tudom, hogy mennyi, de véges szám. Ebből következik az, hogy akkor egyáltalán nem 
biztos, hogy van valahol még hasonló élet az Univerzumban, mint a Földön. Mert ha végtelen lenne 
a Világegyetem, akkor az következne, hogy biztosan van még élet a Földön kívül. De ha véges, akkor 
meg kell nézni a valószínűségét annak, hogy ezek a körülmények létrejönnek-e még egyszer valahol, s 
ennek a valószínűsége tud olyan pici lenni, hogy akkor abból az jön ki, hogy legalábbis velünk egy idő-
ben nem valószínű, hogy van még ilyen valahol. Lehet, hogy milliárd éve volt, de már kipusztult, lehet, 
hogy pár milliárd év múlva megint lesz, de az is lehet, hogy most éppen nincs másutt ilyen. De hogyan 
definiáljuk az életet? Mitől élet az élet? Én azt hiszem, hogy az életet az definiálja, hogy evolúcióra képes 
szervezet, nem az, hogy szén alapú vagy DNS alapú. Tehát az anyagnak egy olyan szerveződése, amely 
önmaga reprodukciójára képes oly módon, hogy alkalmazkodni tud a környezetéhez, mert mindig kis 
eltérésekkel reprodukálja magát, és az él túl, ami a környezethez jobban alkalmazkodik. Kis eltérésekkel 
reprodukálja magát, én ezt nevezem életnek. Lehet, hogy ez furcsának látszik, de ez a lényege annak, 
ami vagyunk. Véletlenszerű a változás, de attól megy egy irányba, hogy a környezethez alkalmazkodik; 
mindig egy kis hibával reprodukálja magát, és azok a verziók élnek tovább, amelyek a környezethez 
jobban tudnak alkalmazkodni. És ebből ki tudott jönni egy ilyen csodálatos dolog, mint az ember.
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