
1

Óbudai Anziksz
harmadik kerületi kulturális magazin 2017 nyár



2 3

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

kedves olvasó!

Egymásra úszó képek a Kolosy térről

A tér Óbudán van, beszorítva a folyó és a hegyek 
közé, kétoldalt elzúg mellette a forgalom, elzúg mellet-
te az élet, kopott kövei között vedlett fák állnak, éjszaka 
kiköhögik a port, a benzinszagot, kínlódva ózont csinál-
nak belőle. Semmi kis szürke tér, nekem mégis kedven-
cem, mondhatnám, hogy apró szerelmem, ha ez egy tér-
rel kapcsolatban nem lenne túlságosan furcsa.

De valóban furcsa-e? Miért ne lehetnének az ember-
nek e világban ilyen szerelmei is? Hiszen már az elején 
úgy kezdődött, mint az igazi szerelem. Amikor Óbu-
dára költöztem, s felfedezőutamon megpillantottam, 
egy csapásra megszerettem! Dobogó szívvel megálltam 
a piac sarkán, s gyönyörködve néztem az összetákolt, 
kátránypapírral fedett bódékat, az asztalon pirosló ma-
nósipkát: a cseresznyepaprikát, a felfújt képű almát, a 
lányos zöldbabot, a bársony csikóorrhoz hasonló gombát 
és a többi földi csodát, és nem tudtam betelni velük! Se-
gítségül hívtam az orromat is, és mámorosan beszívtam 
az illatokat: a füstölt hús, a savanyú káposzta, a kapor 
illatát, mint egy kábítószeres. A komor falak-évek között 
feltündöklő darabka gyerekkor volt a piac. Rögtön ott-
hon éreztem magam! Kisimultak a ráncok az arcomon, s 
egy kicsit a lelkemen is. Naponta lejártam, télen-nyáron, 
hőben-hóban, hűséges széptevő, a kofák mosolyogva 

fogadták köszöntésemet, elnézően figyelték tébláboláso-
mat. Lassan kóstolói rangra emelkedtem, jutalmul a hű-
ségemért, ami azt jelentette, hogy itt is kaptam egy falat 
kolbászt, ott is kaptam egy szem szőlőt, csak, hogy el ne 
vigyem az álmukat. Játékos és tiszta szerelem virágzott 
bennünk e csöppnyi piacon, ahogy kell, s amitől el lehet 
viselni az életet.

A szerelem nem múlt el, ott van ma is a szívemben, 
vagyis nem én lettem hűtlen: a piacot bontották le. A bó-
dék eltűntek, néha elképzelem, hogy kátránypapír szár-
nyukkal felrepültek az égbe, s magukkal vitték ámuló 
éveimet.

Tudom én, hogy elzúg az idő, s amit épphogy meg-
szerettünk, eltűnik. Eszemmel fel is fogom a változást, 
józanul s kíváncsian nézem az alakuló újat. Nem vagyok 
érzéketlen a változó iránt. Jól tudom, hogy nem lehet s 
nem érdemes megállítani az időt, mert úgy van bölcsen 
elrendezve, hogy múlik: sebeket gyógyítva, új izgalma-
kat idézve. A változó idő az én közegem is, reményem 
és vigasztalásom. Úszom benne bátran én is, vagy csak 
evickélek, de mindenképpen előre, ahogy minden nor-
mális halandó teszi.

A régi piac helyén modern, takaros, tiszta csarnok 
áll, a zónapörköltet lehelő kiskocsmák helyett higiénikus 
büfék; műanyag rekeszekben a gyümölcsök, kifényesít-
ve, megmosdatva, a manósipkák és egyéb bohóságok 
eltűntek a Köjál szigorú pillantása elől. Szép az új piac? 
Szép! Felzárkózott az európai színvonalhoz, büszkék le-
hetünk rá!

Hogy nem járok le immár az új piacra, az meg az én 
bajom. Nem is tudom, hogy mi a bajom. Hogy elszállnak 
az évek? Erről az új piac nem tehet, s magam még erőm 
teljében vagyok, derűsen nézek az elzúgó időre: volt-
nincs! Talán, hogy szívemben lassabb a változás, ott él, 
virul a régi piac változatlanul, s amíg élek: örökké!

De hát ez sem olyan nagy baj! Ennyit igazán elcsen-
hetünk az örökkévalóságból! Mert az is a miénk, ami 
holtágként visszakanyarodik, ellentétesen az elmúlással, 
ellenkezve minden józan ésszel, kiteljesítve rövidke éle-
tünket: az emlékezés a halhatatlan vigaszág.
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VALLOMÁS ÓBUDA SZERETETÉRŐL

Csukás István példaképek és alkotótársak tükrében

Csukás István nem sajátítható ki. Több város, köztük Óbuda díszpolgára, de az egész ország kedvence is, elsősor-
ban meséi és a mesék feldolgozása következtében filmjei, színdarabjai okán. Találkozásunk során nem felejtettük el 
azonban azt sem, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb élő költőjével beszélünk.

LOCI COLOR Emlékszik arra, hogy mikor járt először Óbudán?

Lassan már negyven éve, hogy ideköltöztünk. Első dol-
gunk volt, hogy körbejártunk Óbudán. Felfedező utakra 
mentünk, nagy kalandozások voltak. Óbuda híres volt 
– ma is híres – a vendéglátásáról, az éttermek látogatása 
szintén a felfedező utak közé tartozott. Évekig jártunk a 
Siposba, szomorúan látom, hogy most már a cégtáblát is 
levették a Lajos utcában. Ismertem Fejér Miklóst, a tulaj-
donost, nagyon jó barátok voltunk.

Nyilván az se volt véletlen, hogy a hetvenes években 
írt ifjúsági regényének, Vakáció a halott utcában és a 
Keménykalap és krumpliorr filmváltozatának a hely-
színe Óbuda.

Azon túl, hogy emberileg ott-
hon érzem magam Óbudán, 
íróként én is profitáltam ebből. 
A Keménykalap és krumpliorr 
című filmünk – többes számban 
kell mondani, ez egy csapatmunka, ebben az író nagyon 
fontos, de fontos a rendező, a színészek és így tovább – 
óriási siker lett. Ez volt az én első filmem. Óriási siker 
lett, leestünk a székről, és máig boldog vagyok. Holly-
woodban megnyerte az Emmy-díjat, akkor még nem ez 
volt a neve, de nagyon nagy díj volt, egy tévés Oscar-díj 
lényegében. Azért tettük Óbudára a helyszínt, mert itt ta-
lálkozott az építkezésben az új meg a régi. Megvoltak a 
régi utcák végig, a régi házak, de mögöttük gigantikusan 
sorakoztak a tízemeletes épületek. Ez egy nagyon jó hát-
térnek látszott a filmben, és talán Hollywoodban ezt is 
érzékelték a színészi játékon meg egyebeken kívül. Biz-
tos, hogy értékelték. A filmben nagyon döntő a helyszín. 
Ezzel, ha akarom, vallomást tettem Óbuda szeretetéről 
is. A Vakáció a halott utcában szintén Óbudán játszódik, 
és ott már ki is aknázom, amit az előbb mondtam. „Az 
új elsöpri a régit, de a régi sem vész el, átnyúlik az újba, 
így a régi egy kicsit új lesz, az új meg régi.” (Vakáció a 
halott utcában – a szerk.) Ebbe minden beletartozik, az 
ember élete is és egy kerület élete is, és talán az is, hogy 
ugyanazok az emberek lépték át a küszöböt, a régiből az 
újba. A panellakásokba új emberek is jöttek, és nemcsak 
az épületekben és a környezetben történt a változás, ha-
nem a lelkükben is, ez egészen biztos.

Volt egy ideig a Fiatal Művészek Klubjának igazgatója.

Igen, 24 éves voltam, előtte alakult meg az Andrássy úton 
a Fiatal Művészek Klubja, amely nagyon jó klub volt, na-
gyon népszerű, én imádtam, ami azt jelentette, hogy oda-
jártam mindennap. Én voltam a második igazgató, az előt-
tem lévőt valami miatt kirúgták. Főleg a képzőművészek 
uralták a helyet, ők szervezték meg az egészet, ők intézték 
el, hogy egyáltalán klub legyen, de aztán odakapott min-
denki. Bár klubigazgató nem sokáig voltam – engem is ki-
rúgtak – de nagy élményem volt, hogy az összes korombeli 
vagy nálam fiatalabb és öregebb színésszel, művésszel ott 
ismerkedtem meg. Húszvalahány éves korában az ember 
még könnyen barátkozik. Ez nagyon jó beugró volt, mint a 
borjú az újkapura, úgy néztem csomó mindenre Budapes-

ten. Akkor kezdtem egyébként 
színházba és műtermekbe járni, 
mégpedig azért, mert az összes 
festő és szobrász barátom rám 
kapott, hogy üljek nekik modellt. 
Rengeteg szobor készült rólam. 

Nem viccelek, festmény, szobor, rézkarc. Rájöttem, hogy 
miért: elég érdekes pofám van, két vonal meg egy izé, azt 
kész, ennyi. Anyám kun volt, az apám meg jász.

Büszkék voltak a származásukra?

Hogyne, a kun önérzet máig tart. Egyébként évekkel ez-
előtt én voltam az akkoriban alakult kun szövetség tisz-
teletbeli elnöke, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Nagy 
örömmel járok is haza Kisújszállásra. Muszáj elmondani 
Kisújszállást. Szülővárosom, szeret engem, én is szere-
tem őt. Az ott élők szeretete abban nyilvánul meg, hogy 
már a második szobrot állították föl tavaly. Az első szo-
bor – a mozi előtt – Bagaméri életnagyságú szobra volt, 
ahogy méri a fagylaltot. Bagaméri egy valódi, létező sze-
mély, Kisújszálláson volt fagylaltos, onnan vettem a figu-
rát. Tavaly szeptemberben állították föl Pom-Pom szobrát 
– az iskola előtt. Ilyen nincs a világon! Olyan már volt, 
hogy az íróról készítenek szobrot, de hogy a figurájáról! 
Erre olyan büszke vagyok. És a Bem rakparton, a mellvé-
den ott a Kukac. Amikor meghallottuk Sajdikkal, gyor-
san odarohantunk. Annak az a története, hogy Ungvá-
ron van az eredeti, az Ung folyó partján, és a horgászok 
kabalája, megsimogatják az orrát, amikor lemennek.fo
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„Az új elsöpri a régit, de a régi sem 
vész el, átnyúlik az újba, így a régi 
egy kicsit új lesz, az új meg régi.”



8 9

A Keménykalap és krumpliorr filmváltozatában Tímár 
Béla, fiatalon elhunyt színész is játszott. Írt verset a ha-
lálakor. Baráti viszony alakult ki önök között?

Nagyon jó barátok voltunk, vele tulajdonképpen még 
előbbi munkáknál ismerkedtünk össze. Életem első 
színdarabját írtam, az Ágacska címűt – amely egyébként 
máig is fut –, és ő a Játékszínbe vitte; már ott nagyon jó 
hangulat, nagyon jó kapcsolat alakult ki, barátság is ter-
mészetesen. Íróként megint egy új műfajt kellett megta-
nulnom, színdarabot írni. Mindent boldogan tanultam! 
Jó barátok voltunk, napi találkozóink voltak, családdal 
összejöttünk, a szívem megszakadt, amikor meghalt. 
Nagyon fiatal volt.

Költészetének erős vonulata ez, hogy megidéz költő-
ket, művészeket, ahogy Tímár Bélát, úgy Tamkó Sirató 
Károlyt – aki maga is óbudai volt –, Dsida Jenőt, Weöres 
Sándort, Kalász Mártont, Sinka Istvánt, Orbán Ottót…

Régen a magyar költészetben nagyon jó divat volt ez, még 
Ady Endre is művelte, sok kollégának, barátnak írt ver-
set, Csokonairól és a többiről nem is beszélve. Ezt én egy-
részt próbáltam visszahozni, másrészt pedig azt a baráti 
szeretetet igyekeztem felidézni, amely engem körülvett. 
Sokszor vissza is kaptam, ők is írtak hozzám verset, Or-
bán Ottótól Kalász Mártonig. Dsidától, Kassáktól, Adytól 
érthetően nem. Őhozzájuk meg azért írtam verset, mert 
szerettem őket. Én ezt máig is próbálom művelni, mikor 
verset írok. Kassáknak volt egy egész könyve, ahol a kép-
zőművészek képei mellé írt egy-egy verset. Tamkó Sirató 
Károllyal – Charles, úgy nevezte magát, aztán mi is úgy 

hívtuk – egyrészt személyes jó viszonyban voltam, más-
részt nagyon szerettem, mert villódzó, szikrázó agyú köl-
tő volt. Akkor én könyvtárakba jártam, mert ott lehetett 
a legjobban melegedni, olvasni meg néha írni is, és ott 
többek közt látom, hogy Tamkó Sirató a szomszéd asztal-
nál óriási könyveket lapoz. Mondom, mit csinálsz? Azt 
mondja, egy verset kell írnia a Móra Könyvkiadónak, és 
eszébe jutott egy ötlet – egyébként remek ötletei voltak –, 
és ahhoz keres nyersanyagot. Kíváncsi voltam, mondom, 
segíthetek, mi az ötlet?  Azt mondja, magyar városneve-
ket és helységneveket keresek, abból akarok írni egy ver-
set. Annyira megtetszett, hogy amikor Tamkó megírta 
a verset, elolvastam, és mondtam, add az engedélyedet, 
hogy az ötletet tovább vigyem, rengeteg magyar telepü-
lés van, lehet válogatni, csak olyan városneveket fogok 
írni, amelyiket te nem írtál le. Hálából neki ajánlottam, 
ezért van a Gilicesíp című, helységnevekről szóló versem 
neki dedikálva. Hagy tegyem hozzá, hogy ezzel egy kis 
ötletbörzét csinált a Tamkó Sirató, nemcsak én, mások is 
írtak ebből az ötletből, és ez egy vándortéma lett. Mond-
juk, annyi, hogy a többiek is dedikálhatták volna neki. 
Én nagyon szerettem a verseit, a gyermekverseit, a hal-
hatatlan Tengerecki Pált meg a többit is. Egy történetet 
hagy mondjak el, élete végéig is nagyon jóban voltunk, 
én egy gyerekkönyvkiadónál szerkesztő voltam, nagyon 
támogattuk Tamkót, ki is adtuk tőle, amit csak lehetett, 
prózáját is, meséjét is, és a piacon futottunk nagyon sok-
szor össze, amikor volt még a Kolosy téri piac is, kint 
a placcon és az Óbudai Piacon is. Akkor azt forgatta a 
fejében, hogy űroperát fog írni. Minden találkozásnál 
elmesélt egy részletet belőle szóban. Sajnos, tudtommal 
nem írta le, én viszont – nem hozzá akarom hasonlítani 

magam – gyorsan megírtam egy gyerekoperát, az régi 
vágyam volt az életemben. Szegeden be is mutatták, sőt 
azóta még egyet írtam ide Pestre.

Petőfi kedves költője, akiről azt nyilatkozta, hogy fo-
lyamatosan tudta olvasni, szinte naplószerűen. Szerb 
Antal Petőfi költészetét ebből a szempontból lírai rea-
lizmusnak nevezte. Csukás István költészete nem nap-
lószerű, de sok esetben a mindennapok versei szület-
nek, a mindennapok témáival és szavaival.

Ez a lényeg, ami miatt nemcsak példaképem, hanem mes-
teremnek is tekintem Petőfit. Ennek egy gyerekkori előz-
ménye van. Én gyorsan megtanultam olvasni, és azóta 
szenvedélyes olvasó vagyok. Szemfájásig olvasok. Csak 
akkor még nem nagyon volt könyv, gyerekkönyv meg 
pláne nem nagyon volt Kisújszálláson, ahol születtem, vi-
szont minden háznál – így nálunk is – volt Petőfi összes, 
mint a Biblia. Én betűéhségemben elkezdtem Petőfit olvas-
ni, és rájöttem, már akkor, gyerekként, hogy Petőfi verseit 
úgy is lehet olvasni, mint egy mesét. Nemcsak az elbeszé-
lő költeményeket, hanem a rövid verseket is. Annyiban 
naplószerű is, hogy ő odaírja a helyszínt meg a dátumot, 
mikor, hol írta. Ebből kiderül, hogy volt, amikor naponta 
több verset is írt. Még az fogott meg rögtön gyerekként, 
hogy úgy ír, ahogy az emberek a környezetében beszél-
nek. Ezt én a legnagyobb csodának tartom, a világiroda-
lomban is, de a magyar irodalomban feltétlenül. Nincs 
külön költői nyelv. Úgy beszél, mint a szomszéd meg 
a szomszédasszony meg a nagypapa meg az unoka. Az 
óriási népszerűségének egyik oka, hogy rögtön mindenki 
megérti, sőt, abból tanulunk magyarul szinte. Egyetértek 

Szerb Antal megállapításával. Egy érdekes és új világ tá-
rult föl előttem Petőfivel; amikor a verseimet kezdtem írni, 
próbáltam ilyen hangot én is elkapni.

Krúdyról mondta egyszer egy beszélgetésben, hogy a 
prózája olyan, mint az orgonamuzsika. Mit ért ez alatt?

Nehéz rangsorolni az írókat, mert mindenkinek saját íté-
lete, sorrendje van nálam. Ha a nyelvet vesszük, Krúdy a 
legnagyobb. Krúdy egy mákony. Ha prózaíró lennék – ha 
lett volna türelmem prózát írni, nyilván nem volt türel-
mem, mert az egy hosszú műfaj –, nem tudnék kibújni 
Krúdy hatása alól. Így is nehéz, de mint olvasó, nagyon 
élvezem. Egyszerűen nincs hozzá fogható nyelv. Nagyon 
sokan írtak nagyon szépen magyarul, muzsikálva is 
akár Kosztolányitól kezdve. Krúdy egy csoda, szeretem 
ezt mondani, mert örömöt okoz, és szeretném, ha más-
nak is örömöt okozna. Tessék olvasni Krúdyt! Még gyor-
san közbeszúrva, hogy ötvennégy évesen halt meg, és 
legalább annyi műve van, mit Jókainak. A Jókai díszkia-
dás száz kötetre rúg, Jókai élt hetvenkilenc évig, Krúdy 
ötvennégyig. A művei még máig sincsenek összegyűjtve 
teljesen, ha jól tudom, de szintén százra rúgna. Krúdy 
nem titkolta egy percig sem az éjszakai életét, ami na-
gyon időrabló szórakozás, olyan értelemben időrabló, 
hogy nem az íróasztal mellett ült, és ezzel együtt hogy 
tudott ennyit írni! Nyilván úgy, hogy neki nem kellett 
semmivel készülni, ő már 18 éves korától kezdve fogta a 
tollat és a papírt, és teljesen kész volt a stílusa, megvolt 
a hangja, nyomdakészen írt. Külön örülök, és az óbudai 
büszkeséghez tartozik, hogy Krúdy is honos volt Óbu-
dán, és ezt nagyon szépen ápolja a harmadik kerület.
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Bár azt mondja, hogy a mindennapi nyelvet használja, 
talán a zenei képzettségéből adódóan is formailag igen 
biztos kezű, hogy ne mondjam, virtuóz, a mindennapi 
nyelvet nem mindennapi formába bújtatja, ha szüksé-
gét érzi. De nem használja a klasszikus formát állan-
dóan. Honnan ez a magabiztosság?

Igyekszem nem nagyképűnek látszani. Én 17 éves ko-
romban elhatároztam, hogy költő leszek, és nem hege-
dűművész. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy már na-
gyon korán megjelent egy versem egy fővárosi irodalmi 
lapban, és amikor az ember nyomtatásban olvassa a ne-
vét, akkor már eldőlt a dolog. Másrészt pedig én nagyon 
tudatosan készültem a költői pályára, ami azt jelenti, 
hogy igyekeztem mindent elolvasni, ami csak e tárgy-
ban megjelent, és ebben is sze-
rencsém volt, mert olyan tanító-
mestereim voltak, mint például 
Weöres Sándor, aki a magyar 
nyelv zsenije volt. Egész közel-
ről éltem vele, együtt dolgoz-
tunk. Kodály Zoltánnak ő régi 
szövegírója volt. Sok versét, pél-
dául egészen gyerekkori versét, 
az Öregeket is megzenésítette 
Kodály, aki bőven túl volt hetvenéves korán – egész éle-
tében foglalkozott a gyerekekkel –, amikor elhatározta, 
hogy az óvodásoknak ír egy daloskönyvet, egy dalos fü-
zetet. Régi dallamokat meg újakat is összeszedett, és a 
régi szövegírójának, Weöresnek átnyújtotta, hogy tessék 
megírni a szövegeket. Weöres engem beprotezsált, még 
azon az okon is, hogy én volt békéstarhosi zeneiskolás 
vagyok, s Kodály nagyon támogatott minket, a zeneisko-
lát annak idején, és mondta, hogy jól van, rendben van, 
a Weöres ajánlása elég garancia. Úgy dolgoztunk együtt, 
hogy én elfütyültem vagy elszolmizáltam, vagy eldúdol-
tam neki a dallamot, ritmussal együtt, a Weöres a levegő-
be nézett, és szinte egy másodperc vagy két másodperc 
múlva a kész szöveget mondta rá. Nekem is elég jó ritmu-
sérzékem volt, de nekem azért egy pár percig vagy egy 
óráig néha törni kellett a fejemet egy-egy bonyolultabb 
ritmuson. A szövegírás azért is egy nagy iskola – és ezért 
is nagyon boldog vagyok, hogy ezt az iskolát járhattam –, 
mert ott úgy kell válogatni a szótagokat, a versszavakat, 
ahogy a ritmus és a zene adja. Ráadásul Kodály nagyon 

rigorózus volt ebben a tekintetben, többször visszaküld-
te a szövegeket, a Weöresét is. Kodály kért még három 
vagy négy strófát, és Weöres azt mondta, tessék, írjál 
te, folytasd te. Azóta is megjelent már többször, Kisem-
berek dalai a címe a Kodály-gyerekdaloknak. Úgy van 
felírva, hogy zene Kodály Zoltán, szöveg Weöres Sándor 
és Csukás István. Én akkor egy fiatal költő voltam, és ez 
egy borzasztó nagy dolog volt. Weöres egyáltalán nem 
ösztönös költő volt, szó sincs róla, a legműveltebb ilyen 
értelemben, a legtöbbet tudta a magyar nyelv ritmusá-
ról, tanulmányokat is írt erről. Csak ámultam, amikor 
ezen a stúdiumon túlestem, aztán folytattam önerőből. 
Mutogattam neki a verseimet is, amiket ő elolvasott, és 
már akkor figyelmeztetett arra – borzasztó okos ember 
volt –, nagyon vigyázz, mondja nekem, a fiatal költőnek, 

mert el fog vinni a zeneiség, túl 
könnyen fut a tollad, mert jó a 
füled. Azért van az, hogy néha 
csikorgósra veszem a dolgot, 
szinte prózavers felé megyek el. 
Ezt egy-két jó szemű kritikus is 
észrevette, és megdicsért érte, 
aminek azért örültem, mert úgy 
látszik, hogy valami eredménye 
volt ennek a stúdiumnak. A má-

sik szélsőséges példaképem Szabó Lőrinc, akinek még 
nyomokban sincs ilyen muzsika a versében, mégis szól.

Sok a humor a költészetében. Az életét is átjárja, vagy 
a költészetében kap kitüntetett figyelmet?

Egyrészt átjárja, másrészt tudatosan törekszem rá. Van 
egy elméletem is, hogy a rosszkedvet igenis át lehet bil-
lenteni jókedvvé egy kis erőfeszítéssel. Nem kell az ener-
giát mindig azzal koptatni, hogy az ember állandóan 
komor, mogorva. Rengeteg oka van rá mindenkinek, biz-
tos, de ezen lehet változtatni. Ami még fontosabb, és ezt 
máig is tudatosan betartom, hogy amikor a gyerekeknek 
elkezdtem írni, akkor elhatároztam, hogy csak vidám és 
optimista dolgokat fogok írni. Annyi örömöt kell bele-
gyömöszölni a gyerekekbe, hogy kitartson életük végéig. 
Ez egy elszánás, de nyilván van is bennem valami hajlam 
a humorra, a mulatságos dolgok felidézésére vagy meg-
írására. A versek esetében még azt is hozzátenném, 
hogy az öniróniát is nagyon szeretem és művelem is – 

a legjobb, legtisztább az, amikor a költő önmagát gúnyol-
ja. Ez Cyranónak a nagy alapállása, és ezt én komolyan 
is vettem. Könnyű mást gúnyolni, de nagyon sok olyan 
versem van, amelyik önmagamról beszél így. Az áhítat 
mellett megfér ez is.

Megjelent 2016-ban egy válogatáskötete Évszakom a 
szerelem címmel, amelynek a végén egy interjúban azt 
mondja, hogy két alapvető témája van a költészetnek, 
az egyik a szerelem, a másik a halál. Miért pont a sze-
relem-versekből készült a válogatás?

Valóban, ha a költői témákat az ember kihámozza, ak-
kor az egyik kezén meg lehet számolni, hogy hány van 
belőlük. Bár egészen Berda Józsefig el lehet menni a 
magyar költészetben, aki a végtelenségig tágította a té-
mahatárokat – én imádom Berdát is természetesen. Az 
is érdekesség – és nemcsak nálam –, hogy fiatal korom-
ban sokkal többet írtam a halálról. Ebben sincs semmi 
különös, utólag rájöttem, egyrészt az ember sokkal 
erősebb agyilag, lelkileg, kedélyileg, hogy ezzel a do-
loggal nyugodtan szembenézzen, másrészt mint téma 
érdekel. Azt azért tisztázni kell, hogy Petőfi Sándor, 
amikor szerelmes verset írt, nem feltétlenül volt akkor 
szerelmes. A szerelem mint téma jelenik meg, mint 
ahogy a halál is témaként jelenik meg a költészetben. 
Amikor halál-verset írtam fiatal koromban, akkor se 
volt semmi közöm a halálhoz, tehát mint témát fog-
tam föl. A szerelmet –  ez lehet, hogy alkati kérdés is 
– én egy nagyon nagy dolognak tartom; ha összegez-
ni lehet, most már talán egy kicsit az élet értelmének 
is látom. Ha ezt kivonnánk az életből, mi lenne? Egy 
szörnyű nagy semmi lenne. Ez a szerelem másnál 
is, nálam is – nálam feltétlenül – visszamegy egész 
a gyerekkorig. Az idézett beszélgetésben elmondja 
Bérczesssy Gergő barátom, amit én nyilatkoztam neki, 
hogy szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromban: 
13 éves korom körül elkerültem a békéstarhosi zeneis-
kolába, ahol akkor koedukáltan jártunk, fiúk és lányok 
együtt voltunk egy teljesen elhagyott grófi kastélyban, 
amit drótkerítés vett körül. Tehát egy zárt közösség 
volt, nyolc kilométerre volt Békés község, semmi mást 
nem tudtunk csinálni, zenéltünk. Ez nagyon ideá-
lis volt, reggeltől estig muzsikáltunk, és sülve-főve 
együtt voltunk. Ott alakult ki, vagy legalábbis meg-

erősödött bennem egy hihetetlenül jó érzés, a másik 
nemmel való kapcsolat. Máig őrzöm ezt, mert nagy 
kincsnek tartom, a pajtássági érzés van bennem. Tehát 
rengeteg probléma van, és a világirodalom is tele van 
a férfi-nő problémákkal, ezeket én is megéltem, meg 
talán meg is írtam, de nekem van egy nagyon nagy 
pozitív élményem is, az ember nagy frázist mond, de 
végül is ez az igazság: egymásért vannak, kiegészítik 
egymást. Így teljes, így kerek a dolog. Rengeteg sze-
relmes verset írtam, mondhatni, nagyon sokat konkrét 
személyhez, konkrét érzelem alapján, de mint témát 
is megverselte az ember. A szerelmes vers nem csak a 
szerelemről szól. Világos. Ezen a tükrön át az egész vi-
lágot lehet látni. Csokonai ebben szintén nagy mester, 
mindig muszáj emlegetni, őt is majdnem úgy olvas-
tam később, amikor felfedeztem, mint Petőfit. Csoko-
nai szerelmes versei nem avultak el, ez is egy csoda, a 
Lilla-dalok máig élnek. Néha azt gondolom, ha semmi 
mást nem ír egy költő, csak szerelmes verset, akkor is 
benne van a teljes világ. Ez már a második szerelmes 
válogatásom, az előző egy kicsit bővebb volt, abban 
szerepeltek a testi szerelem versei is – nyilvánvalóan, 
nem egy katolikus legényegylet tagja az ember, amikor 
szerelmes verset ír, hanem igenis minden beletartozik 
az égvilágon. Sok erotikus, érzéki verset is írtam vagy 
próbáltam megírni. Ebben az új kötetben a szolidabb, 
érzelmesebb szerelmes versek szerepelnek, főleg, mert 
születésnapi kötetnek készült. Bérczessy Gergő válo-
gatta, de egyetértettem a válogatással. Ezt azért tar-
tom fontosnak, mert végül is mindenféle szempontból 
lehetne válogatni most már, ennyi versből, amennyit 
írtam, lehetne egy halálkötetet is, de azt nem akarom. 
Ahogy beszélek erről, most fogalmazom meg én is ma-
gamban, azt nem tartom annyira teljesnek, mint a sze-
relmet. Bár népszerű verset írtam anyám halálára pél-
dául (Istenke, vedd térdedre édesanyámat – a szerk.), 
ami – ha szabad így mondani – nagy karriert futott be, 
tudomásom szerint már partecédulákra nyomtatták, 
meg sírnál szavalják, színészek is mondják, Sinkó Laci 
például, aminek nagyon örülök. De ha belegondol az 
ember, a halál téma nem fedné annyira a világot, mint 
a szerelmi téma. A halál valaminek a befejezése, a sze-
relem, az semmiképpen, az a születése. Ezt még soha 
nem fogalmaztam meg így.

A. HORVÁTH ANDRÁS

„... amikor a gyerekeknek elkezd-
tem írni, akkor elhatároztam, hogy 
csak vidám és optimista dolgokat 
fogok írni. Annyi örömöt kell be-
legyömöszölni a gyerekekbe, hogy 

kitartson életük végéig.”
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Féja Endre: Óbuda írója

Újra a nyár uralokodik. Meleg napsugarak melegí-
tik, aranyozzák Óbudát. A Selmeci út 25. szám alat-
ti idős ház falán tábla tudatja: itt élt Halász Gábor 
harminc éven át. Ma már csupán az öreg házfal és a 
márványtábla fogadja a napsugarakat. Milyen régen 
volt, amikor utoljára csukódott be utána a ház kapuja! 
Negyvennégy évesen vitték a végső munkaszolgálat-
ra, szellemi alkotó erejének teljében, ahonnét sosem 
tért többé vissza. A ház egykori lakója immár 72 éve 
távozott ebből a világból.

Szűkre szabott földi élete során Radnóti Miklóshoz 
hasonlóan kötődött hazájához és szűkebb környezeté-
hez, ami nála Óbudát jelentette. Innen indult iskoláiba, 
utóbb a Lónyai utcai Református Gimnáziumba, ahol tu-
dását megalapozták. Egyes egyházi középiskolák, a faso-
ri Evangélikus, a pesti Piarista, a Lónyai utcai Reformá-
tus – tekintet nélkül bármely társadalmi vagy felekezeti 
különbségre – otthont, erkölcsi tartást és tudást adtak a 
tehetséges fiataloknak. Így Halász Gábor ösztöndíjjal vé-
gezhette felső gimnáziumi éveit.

Óbudának nemcsak lakója volt, hanem egyben pol-
gára, szerelmese és írója is. Nemcsak a Selmeci utca vi-
dékét fogadta szívébe gyermekkorától, hanem az egész 
városrészt. Ahogy a Nyugat kritikusa, esszéírója lett, 
már 1935-ben megjelent írása, a Vázlat Óbudáról, s itt 
egy pillanatra meg kell állnunk: „rang” volt itt publikál-
ni. Az értő és széles látókörű szerkesztők s maga Babits 
is nemcsak elfogadták, hanem maguk közül valónak is-
merték el.

Szinte lehetetlen, hogy ne az Óbudáról szóló írásá-
val kezdjük az emlékezést. Már a bevezető sorai olyan 
hangulatot teremtenek, mintha Krúdy Gyula tollából 
fakadtak volna: a városrész megközelítése, jellege, sa-
játos képe, régi utcái, öreg házai és emberei. Talán, ha 
hosszabb élet adatik néki, mint szépírót is megismer-
hettük volna. „Az óbudaiak itt élik le életüket szűk ut-
cáikban, alacsony házaikban, kis lakásokban, amelyek 
téglalap alakú, hosszú udvarokból nyílnak; az udvar-
ban leánderfák és körülöttük nyáron hancúrozó gyere-
kek, trécselő szomszédasszonyok, házi fúrást-faragást 
végző férfiak. Ha sétálni akarnak, ott az óbudai Du-
na-part, a halászcsárdából kiszűrődő zenével, néhány 
pislákoló lámpájával…”

Krúdy Gyula a maga írói kifejezésmódjával közelítet-
te meg ugyanezt a világot: „Óbuda földalatti része telve 
van régi városokkal, akármilyen mélyre ásnak, mindig 
régibb és régibb városokat találnak… a legrégibb város 
Európában… Óbuda az a hely, ahol jóformán minden 
érdemleges dolog a vendéglőkben történik, mert az em-
bereknek nincs meg a kellő otthonuk, hogy odahaza is 
történhessék velük valami. Szűk kis odvakban, udvari 
konyhákban, félhomályos szobákban, rossz szagú kam-
rákban töltik az otthoni életüket. Itt nincs kert, nincs kas-
tély, nincs szalón, mint a regényekben történnek… Azért 
sehol oly szükség nincs vendéglőkre, mint Óbudán…” 
(Etel király kincse)

Halász Gábor más szemszögből ábrázolja mind-
ezt. Jártas volt az irodalomban, a történelemben, és 

séta a filozófia ismerője, emellett könyvtárosi alapossággal 
tudta, melyik témánál minek és hol kell utánanéznie. 
Gondosan, lineárisan fölépített „vázlat” az írása, ahol 
szorosan egymásba fűződnek a gondolatok: az utolsó 
pesti villamos távoztával „alszik a kis város, alszanak 
a jámbor polgárok; és vélük alszik, de hajnal reménye 
nélkül, az igényesebb és hival-
kodóbb múlt is.” Ezután idézi 
fel a városrész múltját a római 
kortól kezdve, a török világon 
át a Zichy család tevékenységé-
ig. Történelem, korok és életfor-
mák változása, emberi sorsok 
tűnnek elő, köztük a szorgos 
sváb szőlőművelők, a braunha-
xlerek letelepedése. Történel-
mi forrásokra támaszkodva ír 
a múltról, s emellett érdekes és 
olvasmányos. Színesen gördül-
nek a mondatai, miközben oly-
kor saját gyermekkori emlékeit 
is beleszövi. Végül pedig az itt 
élők, a nép sorsa, vallásuk és 
templomaik következnek. A re-
formátusok, amely vallásban ő 
is felnőtt, a katolikusok és a zsi-
dóság, melynek hitközsége egy-
kor itt volt az egyik legrégibb az 
országban, s „a katolikusok után 
ők voltak a legerősebbek Óbudán.”

Majd a tizenkilencedik századtól „a méltóságos 
Buda, a szárnyaló Pest mellett Óbuda csak a hamupipő-
ke szerepét játszhatta… A nagy elmaradottság adta meg 
Óbuda ízét; a millenniumi gőgös Budapesthez tapasztva 
is megmaradt kisvárosnak, a kávéházak ragyogásában 
a kiskocsmák lelőhelyének, fényes kirakatok között a 
csöngető boltajtók mentsvárának.” Csak az írhatott így, 
aki erősen kötődött ehhez a világhoz, amely gyermek- és 
ifjúkorának színhelye volt.

Egész alkotói életművének méltatását, mely sajnos 
csupán szűk húsz évet ölel fel, nem adhatjuk e keretek 
között. Elsődleges értékét esztétikai, irodalomtörténeti 
munkái, tanulmányai, portréi és az esszéi jelentik, me-
lyekhez külön adottságok kellettek: nyelvtudás, olvasott-
ság, szelektáló képesség, folyamatok átlátása, tendenciák 

felismerése és megfelelő mértéktartás. Egyetlen ezeket 
tartalmazó kötete, Az értelem keresése már címében is 
jellemző: szellemi síkon egyedül a rációt, az értelmet 
tartotta az igazi értékmérőnek. Ezért is volt legnagyobb 
élménye a XVIII. század felvilágosodásának ideje. Sokan 
becsülték tudásáért, széles látóköréért: Babits Mihály, 

Szerb Antal, Illés Endre, Domo-
kos Mátyás és Réz Pál nevével 
kezdhetnénk a sort.

Amikor az irodalomtörténet 
és a kritika vizsgálati, megkö-
zelítési módszereit elemezte, 
az írói portré, az arcképfestés 
elsődleges megalkotása mellett 
szállt síkra, akár a múlt alkotó-
iról, akár kortársairól volt szó, 
s ebből bontotta ki mondani-
valóját: „A portré középpontja 
az élő személy, állandó háttere 
a mű. Az arckép karakterét a 
háttér adja meg.” Külön emlí-
tést érdemelnek tehát a „port-
réi”, mert jellemző, akikről írt: 
Bessenyei, Berzsenyi, Kazinczy, 
Kölcsey, Szalay László, Széchenyi, 
Madách, Babits, Kassák, Illyés 
Gyula, Szerb Antal – többek kö-
zött. Hatalmas munkát végzett a 
fiatalon elhunyt Justh Zsigmond 

1939-ben előkerült, addig ismeretlen naplójának filológi-
ai pontosságú közlésével; sajtó alá rendezte, és jegyze-
tekkel látta el. Meg akarta menteni, felmutatni a magyar 
múlt feledésbe merülő értékeit. Ezek közül az elsők a 
Berzsenyi lelkivilága, majd A bihari remete. „Bessenyei 
György már az udvari környezetben remete. Ő a filozó-
fus, aki oly vallomásos gyakran tér vissza témáiban, a 
könyvmoly, aki a sok olvasástól gyűrött képpel és aggyal 
jelenik meg az emberek között.” A portrét pedig követi a 
munkásságát elemző majd’ harminc oldalas tanulmány.

A kritikusnál nem véletlen, hogy kiről ír: zömében 
oda fordul, ahhoz nyúl, akivel rokon vonást észlel, akinél 
a saját világából is meg tud nyitni egy kis „ablakot”. Így a 
tényszerű bemutatás és értékelés mellett az érzelmi azo-
nosulás teszi még szemléletesebbé munkáját. Szerény, 
fegyelmezett, önmaga iránt is igényes ember volt. Úgy fo
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vélte: az író tanulmánya egyben önvallomás is. Kritikusi 
álláspontja mindvégig egyéni és sokáig megmásíthatat-
lan, csak utóbb hajlott némi módosításra, változtatásra.

A Nyugat folyóirat megszűnte után a Magyar Csil-
lag lépett a helyébe, melynek állandó munkatársa lett, az 
első számtól az utolsóig. Műismertetések sorát és esszé-
ket közölt, két igen értékes munkája az 1944-ben megje-
lent Továbbjutni! és A tiltakozó nemzedék. Mint a raci-
onalizmus hívője, a saját esztétikai értékrendjéhez itt is 
ragaszkodott. A XIX. század vége is foglalkoztatta, több 
tanulmányt írt erről a korról: Európa és Magyarország 
társadalmi változásai, szellemi és filozófiai tendenciái s 
ezek hatása a mindennapokra. A főváros rohamos kibon-
takozása, építkezései, világvárossá fejlődése éppúgy ér-
dekelte, mint e folyamatoknak a kultúrára és az emberek 
életformájára tett hatása.

Magyar századvég címen megjelent egy kis könyve, 
ahol előbb az angol viktoriánus korról ad szemléletes 
képet, majd erről tér rá a hazai, ferencjózsefi világra. 
„A századvég a polgárság ancien régime-ét jelentette… 
a polgári hitet bontakoztatta ki soha nem látott arány-
ban, udvartól a népig… azt ünneplik, aki a maga erejéből 
valósította meg felfelé jutását… A nagy vállalkozások 
korát valójában nem a nagy egyéniségek teremtik meg, 
hanem uralkodó típusok: a tudósé, a nagyiparosé, a köl-
tőfejedelemé… A polgár alkotó munkája a lakáskultúra” 
– szemben az elmúlt korok arisztokráciájának váraival 
és kastélyaival.

Halász Gábor a polgári lét minden területét feltérké-
pezte és megmutatta, a polgár lelkének minden rezdülé-
sét ismerte, Nyugat-Európában éppúgy, mint nálunk. 
Rámutat a polgár kettős arcára: a feltörekvőre és a felka-
paszkodóra. Látja a polgárság válságát, ahogy a vagyon-
szerzést felváltja a következő generációk vagyon élvezése, a 
feltörekvők küzdelmét az unokák fáradtsága. Bemutatja 
tehát a hanyatlást is: „a kapitalizmus bűnei megsokasod-
tak, erényei megkoptak, a demokrácia vívmányai gépies 
külsőségekké váltak, az elit megkevesedett, a tömeg meg-
nőtt, a pezsdítő várost elnyelte az őrlő nagyváros.”

Izgalmas, sarkalatos változások kora volt ez a század-
vég. Végül mindennek a hazai vonatkozására tér: utal a 
mi polgáraink egyedi vonásaira, akik még a városban is 
megmaradtak kissé vidékinek. Mindezt elfogadó, meg-
értő hangon teszi. „Friss, böjti szelek fújnak, amelyek 
majd pusztító viharrá fognak erősödni, de most, a szá-

zadfordulón még jólesően, felüdítőn csípik, simogatják 
az arcokat.” Sok egykorú képpel, festménnyel idézte fel 
könyvében a végleg elsüllyedt századvég hangulatát. 
1944 elején jelent meg ez a műve, amikor már tombolt az 
őt is nemsokára elemésztő „pusztító vihar”.

Esszéiben, kritikáiban, elemzéseiben a határozott, 
kategorikus megállapításai nem mindig fedték a valódi 
helyzetet, az utókor távlatából úgy véljük, hogy ítélete-
iben akadnak kritikusi tévedései. Ez azonban még egy 
fiatal férfi világlátása; sajnos nem maradt ideje a későbbi 
évek változásait, formálódását végigkísérni, egyes alko-
tók életművének teljesedését megélni, a revideálás lehe-
tősége nem adatott meg néki. Már több mint hetven éve 
vége a háborúnak, s mégis újra és újra feltör a fájdalom, 
hogy az esztelen dúlás – az ország anyagi javainak meg-
semmisülése mellett – mennyi fiatal élet, mennyi magyar 
szellemi érték pusztulásával járt.

A balfi táborban a foglyok, a mukaszolgálatosok 
összezsúfolva, megalázottan, betegen, éhezve és fázva 
tengették napjaikat. Előbb Szerb Antal hunyt el, majd 
nemsokára az árokásásra és sáncmunkára kényszerí-
tett Halász Gábor halt éhen, szintén negyvennégy éve-
sen. A negyvenhat éves Sárközi György, aki addig – a 
reményt élesztve – ott volt haldokló barátai mellett, pár 
nap múlva követte őket a jeltelen sírba. Mindnyájuknál 
az európai műveltség és látókör szoros egységben állt 
a magyarságukkal; tisztesség, becsület és maradandó 
művek jellemezték addigi pályájukat. Éppen olyan ke-
gyetlen holokauszt-sors jutott nékik, mint szegény Pap 
Károlynak Bergen Belsen koncentrációs táborában. Már 
1945 márciusában járt az idő, mindez mindnyájukat csu-
pán pár hónappal a háború befejezése előtt sújtotta… Az 
elvesztésük okozta hiány nem pótolható. 

Azóta pedig további sorsuk a lassú feledés, rosszul 
sáfárkodunk az értékeinkkel. Örök mementó az életmű-
vük és a végzetük. Sajnos Halász Gábor életművére is ér-
vényesek mártírtársának, Sárközi Györgynek sorai:

Eljön a nap, hogy többet nem leszek,
a könyvespolcon kis kötet leszek.
Mi életem volt: öröm, szenvedés,
sötét sorok örök csendjébe vész.

(Esőcseppek)

HALÁSZ GÁBOR: VÁZLAT ÓBUDÁRÓL

séta

Rohan a villamos Óbuda felé. Ahogy a Császár-für-
dőn túljutunk, az arcok egyszerre levetik a városi, kö-
zömbös maszkot, amit eddig viseltek. Az idegenek már 
leszálltak, egymás között vagyunk, csupa őslakos, akik, 
ha személyesen nem is, de látásból mind ismerjük egy-
mást. Kisvárosban élünk és kisvárosiasan viselkedünk, 
mihelyt Pestet magunk mögött hagy-
tuk. Ijedten figyeljük az egyik utast, 
aki újságjába temetkezett, pedig az ő 
állomása jön. De szerencsére feleszmélt; 
vérünkben van a pontosság.

A Zsigmond-téren kettéválik a vonal 
és az utasok is. Az igazi bennszülöttek 
a Lajos-utca felé sietnek, óbuda szívébe, 
ahol földszintes, guggoló házak mellett 
alig egy lépésnyire zakatol a villamos, 
az újabbak, a bevándorlottak a Bécsi-út 
felé, amely csak érinti a várost és a távla-
tok felé nyitja meg zárt utcáit. Ha hihe-
tünk a naponként átrobogó kivilágított 
szörnynek, a bécsi autobusznak, talán 
Ausztriába is eljuthatni rajta.

De az óbudaiak nem utaznak, legfeljebb Pestre. (Az 
igazi braunhaxler = barnalábú, ahogy becézik őket, még 
oda sem kerül el.) Itt élik le életüket szűk utcáikban, ala-
csony házakban, kis lakásokban, amelyek téglalap alakú, 
hosszú udvarokból nyílnak; az udvarban leanderfák és 
körülöttük nyáron hancúrozó gyerekek, trécselő szom-
szédasszonyok, házi fúrást-faragást végző férfiak. Ha sé-

tálni akarnak (már a fiatalabbja), ott az óbudai Dunapart, 
a halászcsárdából kiszürődő zenével, néhány pislákoló 
lámpájával, látványosságul a helyiérdekű át meg át kí-
gyózó testével.

Szerelmesek nem is kívánhatnak hangulatosabbat; 
a hajógyári sziget sötét tömege, a katonai raktár ko-

mor fala, a folyó fekete csillogása csak 
mélyítik az árnyakat, amit a jótékony 
este von köréjük. El is kerülik a kivi-
lágított területeket, például a Kisfalu-
dy-színház (helyi tréfával: kis faláda, 
tekintettel nagyságára) bejáratát, ahol 
bámész gyereksereg számolja a nehe-
zen gyülekező látogatókat. A férfinép 
ilyenkor már bor mellett ül, a sok régi 
kocsma egyikében és kártyán veszte-
geti a pénzt, amit a spóregyesületben 
megtakarított. (Ez is itteni különleges-
ség; sehol sincs annyi takarékossági és 
temetkezési egylet, mint Óbudán.) Per-
sze azért sem a veszteség, sem a nye-

reség nem nagy; egy-két liter bor kikerül belőle és jó 
hangulat az egész kompániának. Tízóra felé pedig min-
denki szedelőzködik, készíti a kapukulcsot, lévén kiki a 
maga házmestere és indul hazafelé; itt korán fekszenek 
az emberek. Tíz óra után már csak «idegen» jár az utcá-
kon, aki kirándulni és mulatni jött Óbudára. Az utolsó 
pesti villamossal ők is eltünnek és most már alszik a kis 
város, alszanak az igénytelen házak, alszanak a jámbor ké
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polgárok; és vélük alszik, de hajnal reménye nélkül, az 
igényesebb és hivalkodóbb mult is.

A három város közül, amely Budapestté forrott ösz-
sze, csak Óbudának van meg a nemesi levele: a római 
alapítás. A balpartra legfeljebb egy-két előretólt erőd 
jutott. A kiscelli és szomszédos hegyek szelid lankáit 
kedvelték a rómaiak, ahol kő- és mészbányák szolgál-
tatták a kitünő téglát házaikhoz. Titokzatos keltákat 
találtak itten, Aquincum legalább kelta eredetű szó, de 
ezek eltüntek, mint a kísértetek, amelyekkel tele vannak 
mondáik. A 2. számú segédlégió, amelyik a Kr. u. I. szá-
zad közepe táján tábortütött a mai hajógyári szigeten és 
megkezdte az építkezést. terjeszkedést, már húsból és 
vérből valóbb valóság volt. Egy darab Róma költözött 
velük a barbár földre, utak készültek, amelyek végérvé-
nyeseknek bizonyultak, a mai Lajos-utca, Szentendrei-út 
ősei, éles szemmel kijelölt és meghúzott ütőerek egy fej-
lődő városon keresztül. Mert a katonák mellé csakhamar 
polgárok húzódtak, gyarmatosok, akik elnyújtották az 
eredeti tábort kifelé a Filatori-gátig és a maguk kényel-
mét szolgáló épületekkel tűzdelték tele. Nekik már amfi-
teatrum kellett, cirkuszi játékok, a katonák megelégedtek 
a másik római szórakozással, a fürdéssel. A Flórián-té-
ren leszállhatunk a föld alá és tökéletesen felszerelt hi-
deg-meleg fürdőhelyiségeket találunk, oszlopsorokon 
nyugvó padozattal, amelyek között meleg levegő kerin-
gett, nagy medencével, amelyhez a vizet a távoli római 
fürdőből vezették. A hypocaustum tömzsi kis oszlopai a 
Város dicsőségét regélik, a vándorló városét, amely, ha a 
pusztába került is el, hű maradt önmagához.

Mégis elpusztult és eleven szelleme kihalt, mint 
a kelták. A jól megépített utakon, kereskedelmi kara-
vánok szabályos csatornáin a népvándorlás hömpöly-
gött parttalanul, céltalan áradással. Még a római név, 
Aquincum is feledésbe merült a romok felett, a közép-
korban Sicambriát emlegettek, amihez Bonfini elegáns 
humanista-legendát költött. A XVIII. századvég klasz-
szicizmusának kellett eljönnie, hogy a világszerte fel-
támadt antik érdeklődés nálunk is megkeresse a maga 
Pompéjijét. Mária Terézia alatt, 1788-ban találtak rá a 
Flórián-téri fürdőmaradványra, Schönwisner, a tudós 
régész, mutatott rá jelentőségére; vele megkezdődött a 
tervszerű kutatás és napjainkig folyó feltárás, a muze-
ummá alakított mult. Mert kevésbé történeti korok nem 
nagyon törődtek a romok épségével, a régi óbudai há-

zakban római téglákat használtak el, takarékos óbudai 
zsidók római sírkövek hátlapjára vésték halottaik nevét; 
ami széthordható volt, széthordták a kegyeletlen, mert 
öntudatos nemzedékek. Legalább a kövek szolgálták a 
folytonosságot két kultúra között, amely oly különböző 
volt különben.

A római alapzat Óbuda és más magyar városok alatt, 
a formákat megszabó reális hagyomány eltemetődött. 
Helyette egy láthatatlan alapzat, a latinos műveltség 
vágya vált kultúrahordozóvá, évszázadokra alakítva a 
nemzet jellemét és életmódját. A nagy antik örökségből, 
amelyben osztályosnak lenni jelenti az európai polgárjo-
got, nekünk különös rész jutott; az eredet gőgje helyett a 
megszerzés öröme, az alkalmazkodás helyébe a teremtés 
munkája. Elfeledkeztünk a kevésről, ami a lábunk alatt 
volt és végtelen kupolákat emeltünk a fejünk fölé. Egy-
szerre volt ez illuzió és erőt adó, alkotó erély. Végzetesen 
provincia volt a földünk és mindig az urbs kellős köze-
pén éreztük magunkat, segédlégiók portyáztak errefelé, 
de mi Ciceró szavát hallgattuk. A magyar latinosság az 
akarat csodája, nem az emlékező ösztönöké.

A római korról, de már a kora középkor világáról ta-
nuskodik a Raktár-utcai maradvány, három apszisos, ló-
here formájú ókeresztyén kápolna, egyetlen ilyen emlék 
Budapest területéről. Azután hosszú századokra megáll 
az idő, míg végül a népvándorlás utolsó hullámaként 
megjönnek és megtelepednek a magyarok. És velük, 
honfoglaló Árpáddal az első legenda is, mintha a kelták 
szelleme idéződnék vissza a rombadőlt józan latin világ 
felett. Árpád sírja körül indul meg a képzeletmunkája és 
máig kiirthatatlanul él a lelkekben: itt kell keresni a csen-
des dombok közt, Óbuda szívében. Gyermekkoromban, 
ahogy a Remetehegyen jártam és egy parasztházban te-
jet ittam, magam is részese lettem a nagy titoknak; öreg 
anyóka húzott félre és megmutatta, nézzem a messze-
ségben a barlang-nyílást, rajta Árpád nevének kezdőbe-
tűje, ott, ott nyugszik a halott vezér. Káprázó szemmel és 
dobogó szívvel figyeltem és csakugyan a fekete barlang-
száj felett, ott vöröslött a nagy latin A-betű; a rovásírásról 
egyikünk sem tudott. Azóta felnőttem és végkép szem 
elől vesztettem a sírhelyet.

Kezdődött a magyar élet és ujjáépült a város. Két gaz-
dája van a földnek; a budai prépost és a király, akinek 
nevében egy várispán kormányoz. Óbuda ekkor még 
Buda, mert nincs mellette újabb rész; csak a tatárjárás 

után, hogy védettebb helyre van szükség, épül a budai 
vár, tolódik el a súlypont az új területre és a régi szeré-
nyen felveszi a Buda vetus (Ó-Buda) nevét. Az Anjouk 
alatt fellendül. Erzsébet anyakirályné a maga költségén 
újraépíti a prépostság templomát; kész a klarissza apácák 
temploma és zárdája, amelyet gazdag adományokkal hal-
moz el, magának is vár épül, amely Szilágyi Erzsébetig 
királynéi örökség és lakhely lesz. Lajos anyja, özvegye, 
Zsigmond neje Borbála, Erzsébet, Albert felesége, Mátyás 
anyja, végül Beatrix itt tartják udvarukat, a mellékvár-
ban, amelyik ugyan elkülöníti öket a királyi vártól, de 
elég díszes, hogy tétlen özvegyeknek méltó keretet ad-
jon. Anyakirálynők nyugtatója lesz a szép környék, dacos 
vagy fájdalmas öregedőké, akik féltékenyen pillantanak 
át Budára és Visegrádra, ahol a feleség az úrnő és vissza-
idézik maguk körül a letünt ragyogást.

Asszonyok laknak a várban és tudós prépostok a 
káptalani palotában; közülök kerül ki a tudományára 
büszke P. mester is, a névtelen krónika rejtélyes szerzője, 
később egy-egy humanista; Zsigmond alatt a tiszavirág-
életű óbudai egyetem doktoraiból kellene toborzódni a 
káptalan tagjainak. De vár, templomok, klastrom alatt 

változhatatlanul faluszerűen nyúlik maga a község; 
Ranzanus, aki a prépostsági templomon nem győz cso-
dálkozni, felemlegeti a viskókat, amelyek körülveszik. 
Az új világosság csak egy-két épületen ragyogott; a rom-
boló kedvű töröknek nem sok dolga volt, hogy megsem-
misítse azt, ami a keresztyén kultúrára emlékeztette.

Újra a föld alá süllyedtek a paloták, jobban, mint a latin 
világ emlékei. A töröknek százötvenéves ideiglenes tábo-
rozásában csak mecsetre volt szüksége és még egyre, ami-
ben viszont egy elfelejtett szenvedély támadt fel: fürdőre. 
Európa leszokott arról, ami a rómaiaknak nélkülözhetet-
len volt, a török újra rászoktatta. A budai gyógyforrásokat 
a latinok már ismerték és most a törökök hasznosították; 
medence épült föléjük, nagy dongás boltozattal, így a mai 
Császárfürdő helyén Veli bég fürdője. A rómaiak meden-
céje nagy, tágas levegős csarnok volt, ahol sétálhatott a 
test és futkoshatott a gondolat, a török fürdő nyomasztó 
kupolájába kis ablakokon szűrve jön be a fény, vastag falai 
közt fojtott a levegő, üldögélésre és bölcs elnyugvásra csá-
bítja az embert. Nomád harcos és keleti tespedő különös 
vegyüléke ez a nép, itt időzésük ráütötte még eléggé nem 
ismert bélyegét a magyarságra is.

A Baumgarten Ferenc Irodalmi Alapítvány 1935. évi díjkiosztása. balról jobbra: Barta János, Halász Gábor, József Attila, 
Nagy Lajos, Telekes Béla, Szerb Antal, Weöres Sándor, mögötte ismeretlen, Füst Milán és Karinthy Frigyes
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Elvonulnak a hadaik, mint a sáskák és a felszaba-
dított területen megkezdődik a jutalmazó osztozkodás; 
egy Zichy gróf megkapja Óbudát. A régi királyi birtok 
most egyes család hatalmát szolgálja, a magyar barokk 
arisztokrata fényét. A középkori káptalan utóda a leg-
katolikusabb mágnásfamilia, amely egyenletes, kilen-
géstelen fejlődéssel adta a hű fiakat egyháznak és or-
szágnak. Nem voltak merész csúcsai, de fenntartotta a 
színvonalat, tanuságot téve, hogy nemcsak a kimagasló 
teljesítmény őrzi a kultúrát, hanem az öröklött vérmér-
séklet, hagyománnyá vált magatartás, az együttesből 
sugárzó szellem. A Zichyek sohasem állottak legelől, 
de mindig megtalálták a területet, ahol munkálkodni 
érdemes volt. Nagy hatásokat kereső képzeletünk haj-
landó elsiklani az ilyen nyugodt tevékenységek felett, 
pedig bennük az élet gyakorolja erejét, hogy kibírja 
majd a megrázkódtatásokat.

Zichy Péter és fia Miklós földesúri gondoskodásá-
ból kap új színt az agyongyötört városrész. Felszöknek 
a máig megmaradt emlékek; a barokk módra kiépített 
templom lánccal elzárt előterével, az újlaki, a trinitári-
us templom és kolostor Kiscellhegyén, a grófi kastély 
nyugodt sárga homlokzatával, karcsú erkélyével a mai 
Fő-téren. El is siratja a nagy alapítót a kor jellegzetes ci-
kornyás nyelvén a papja. Búcsuztatójának a címe: «Állá-
sábul kidőlt tősgyökeres nagy cedrus. Az az Méltgs gróff 
Zichy Péter etc. kit magányi igyenes nevésű cedrus fia-
tali közöt, a koronázott és keresztes szarvasok lépésén, 
a halál fel nyomozot, tövben vágot, ágaiban meg tördelt, 
leveleiben meg hervasztott és fent-álló magas jegenyéje 
Méltgs gróff Bercsenyi Susanna házasságbéli társsa-
ságábul tekintet nélkül ki döntöt. Mellyet az ő utolsó 
pompáján Ó-Budán a Szent Péter és Szent Pál apostolok 
templomában homállyos magyarázat alatt lé árnyékozot 

ugyan ezen dominiumnak egyik plébánussa.» A kiscelli 
templom tornyait majd lerontatja, kolostorából invalidus 
menházat csinál a józsefi felvilágosodás, a kastély köré 
rettenetes raktárfalakat von a «hálás utókor», rangrejtett 
szépség lesz az épület, mint a kor szelleme, amely sugal-
ta és csak legújabban, a barokk fölfedezésével kapja meg 
a megillető tiszteletet. Az utcákon szobrok emelkednek 
Szentháromság és Szent Flórián-emlékek, nyilvános há-
lául, hogy megmenekült a város töröktől, földrengéstől, 
tűzvésztől. És ahogy a középkorban királynévár volt, 
ekkor is egy kegyes özvegy, gróf Zichy Miklósné teszi 
meg a kialakult képen az utolsó simítást; az asszonyok 
úgylátszik, szívükbe zárták a szegényes kis házakat.

Mert a házak változatlanul szegényesek és a barokk 
sem veszi le Óbudáról falujellegét. A nép szerény 
szőlőkapás, hegynek szaladó földjein kicsi viskókban 
él. A török idő megtizedelte a lakosságot, amely addig 
színmagyar volt. Most szorgalmas német telepesek 
jönnek, dallamos sváb beszédükkel, akik reggeltől estig 

szőlőtőkéik között forgolódnak és az agyagos talajtól 
csakhamar olyan barna lesz a lábuk, hogy rajtuk ragad a 
braunhaxler név. Különben minden csendességük mellett 
önérzetesek is; az adoma szerint egy küldöttségük József 
császár kérdésére: «Sind Sie aus Ungarn?» azt válaszolta: 
«Ná, wir sán von Altofen!» Buzgó katholikusok és 
vasárnap szépen megtöltik szép, új egyházukat. De épül 
már a kevés református temploma is és a tizennyolcadik 
század végére, mig körülötte hajszolt formákba szöknek 
a késői barokk emlékek, időtlen egyszerűséggel hirdeti 
a kálvinizmus szigorát. Alatta valószínűleg a díszes 
prépostsági templom romjai rejtőznek, amelynek 
egy-egy remekbefaragott része olykor felbukkan az 
ásatásokból, mint a visszajáró középkor; dúsabb és 
színesebb korszakokban keményen veti meg a lábát 
jóleső dacra nevelve azt is, aki padjaiban a csupasz 
négy fal között hallgatja Isten igéjét. És mégsem a 
protestálás érzését növeszti igazán nagyra a Kálvin-
utcai szokottnál is dísztelenebb hajlék (szegény volt 

Gellért Oszkár, Schöpflin Aladár, Rédey Tivadar, Halász Gábor, Ignotus Pál, Babits Mihály és Babits Ildikó
Esztergom, 1934 (?) nyara

Halász Gábor, Hoffmann Mária, Rédey Tivadar és Babits Mihály Babitsék esztergomi házának kertjében
Esztergom, 1934. augusztus 25.
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az eklézsia); mint a vidéki református templomokból, 
ebből is a puritánság nagy pozitív élménye árad, 
a hitvalló egyszerűségé, amely a történeti formák 
változásain keresztül talán legbensőbb, örök lényege a 
reformációnak.

Néhány lépéssel kijjebb a Duna felé egy más vallás 
és más stilus érdekes egyvelege állítja meg a sétálót: 
empire zsinagóga. Korinthusi oszlopok a homlokzaton, 
belül akanthus díszítések és középen négy klasszicizáló 
oszlopon négy napoleoni sas - épült 1820-ban. Majdnem 
Pollák Mihály építette meg, a Nemzeti Múzeum meste-
re, aki szintén pályázott, de a hitközség óbudai építészre 
akarta bízni a munkát és Andreas v. Landherr végezte 
el a legmodernebb ízlés szerint. Erősebbnek bizonyult 
a korszellem és alkalmazkodóbbnak a lélek, hiszen ősi 
zárkózottságából ilyen teljesítményekkel nyúlt át az álta-
lános emberi felé. Nem mintha emancipálódó igénye lett 
volna; több volt egyenjogúnál, autonom volt. Az óbudai 
zsidóság a legrégibbek egyike az országban és az idők fo-
lyamán nemcsak önálló hitközséggé, de önálló politikai 
testületté is fejlődött. Bírákat választott, a közigazgatást 
maga végezte, később büntetőjogot is kapott, botoztatott 
és börtönt szabott ki. Átiratokban érintkezett a megyei 
és városi hatóságokkal, élt rendben és megelégedetten a 
mesterségének és szaporodott. 1135-ben az első ismere-
tes összeíráskor 201-en éltek itt, jobbára kereskedők, de 
köztük egy bohóc is. 1802-ben már 2214 lelket számoltak 
és a század közepére a katholikusok után ők voltak a leg-
erősebbek Óbudán. Gazdagok is voltak és kuporgatók, 
kölcsönökért messze földről hozzájuk fordultak. Totisz 
aranyműves pénztárkönyvében, amit most múzeumuk 
őriz, a harmincas években felvonulnak az erdélyi arisz-
tokrácia legszebb nevei.

A magyar ancien régime! Az olyan kisváros, mint 
Óbuda is résztvett a rendiség nyugodt vérkeringésében, 
amely a fűtött izgalmat, a lendületek lázát nem ismer-
te, de egyenletes melegével megtartó és éltető volt. Az 
ellentétes erők csodálatos egyensúlyban olvadtak össze 
benne; arisztokratikus volt, de az úr földközelben élt, 
patriarchális gonddal hajolt birtoka fölé, ahol minden az 
övé volt, az emberek teste-lelke, ám az ápolás, fejlesztés, 
nemesítés feladata is. A Zichyek szépített Óbudája ki-
csiben az akkori Magyarország, amely bizalommal várt 
irányítást uraitól. És akik fejet hajtottak, mégsem érezték 
a szabadság hiányát. Helyi jogszokások, kialakult hagyo-

mányok és színek, önálló szervezetek tömege szolgálta 
a nélkülözhetetlen változatokat az egységben, a szabad 
lengéseket, amelyek mégis egyetlen, hatalmas összete-
vőben tudtak egyesülni; református különállás és zsidó 
önállóság megint csak mutatók az országos képből, ahol 
rendi kiváltságok feszültek szembe királyi abszolutiz-
mussal, vármegyék a birodalommal, városi előjogok a 
központosító hatalommal, zárt tájegységek az országgal, 
külön egyéniségű nemzetiségek a közös állammal, írói 
erőfeszítések a latin közigazgatással, faji ösztönök Bécs 
mágiájával, kurtanemesek udvari mágnásokkal, kuruc 
indulatok labanc észjárással, röghöz kötöttség a világ 
műveltségét bebarangoló szellemmel és a kettő elválaszt-
hatatlanul együtt jelentette a nemzetet. Az intézmények 
helyi gyökerekből sarjadtak ki és Habsburg-céloknak 
igyekeztek megfelelni, lokálpatriotizmus és dinasztikus 
elv fért meg békésen egymás mellett. Mint óbudán a há-
zacskák és a barokk kastély, a szükséges szegénység és 
az illő fényűzés. Óbuda - királyi birtok, egyházi birtok, 
grófi birtok; a kihunyó rendiséggel, amely rongyait is 
megnemesítette, kilobbant az ő kis életereje is.

Jött már a tizenkilencedik század és a méltóságos 
Buda, szárnyaló Pest mellett Óbuda csak a hamupipő-
ke szerepét játszhatta. A történelmi események elke-
rülték és a nagyvárosi láz is nyomtalanul suhant el fe-
lette. A biedermeier csak a Császárfürdőig jutott, 
megteremtve a platános udvart, dámák kedvenc sétahe-
lyét; az óbudai földszintes házak közé nem került többé 
műemlék. Az ipari forradalom gyárkéményekkel szórta 
tele, mégsem tudta megfosztani falusiasságától, nem 
torzította kietlen külvárossá; a munkáslakások kertek 
közepén voltak és a szőlősgazdák lépésenként adták fel 
földjüket. A nagy elmaradottság adta meg Óbuda ízét; a 
milléniumi gőgös Budapesthez tapasztva is megmaradt 
kisvárosnak, a kávéházak ragyogásában a kiskocsmák 
lelőhelyének, fényes kirakatok között a csöngető boltaj-
tók mentsvárának. Girbe-görbe utcái úgy dobálják a vil-
lamost, mintha még mindig nem nyugodtak volna bele 
a technika fejlődésébe. Az írók közül Krúdy Gyula sze-
rette, legérdekesebb lakója megelevenedett Krúdy-re-
gényhős, a kiscelli kastély titokzatos ura. Vágya, remé-
nye, jövője, új életének záloga egy el nem készült híd, 
amit mindig ígérnek neki és amit talán sohasem fog 
megkapni.

(Nyugat, 1935, 5. szám)

Tisztelt Szerkesztőség!

LOCI COLOR

Az Óbudai Anzikszot, kerületünk igen színvonalas 
kulturális magazinját nemrég az interneten fedeztem fel, 
majd később nagy örömömre hozzájutottam egy nyom-
tatott példányhoz is, mégpedig a 2016 tavaszi számhoz. 
A felfedezés óta az internet jóvoltából sikerült átbön-
gésznem az eddig megjelent számokat, és mondanom 
sem kell, hogy a magazin színvonalas kiállításával és 
tartalmával nagyon kellemes meglepetést okozott. Olva-
sása nagyon sok örömteli percet jelentett számomra.

Ebben a tavaly megjelent tavaszi számban olvastam 
a dr. Pintér Endre orvos professzorral készített kitűnő 
interjút, amelyben a professzor úr tartalmas életútjának 
ismertetése során nagyon kedvesen megemlékezett csalá-
dunkról, a Berg famíliáról is, megemlítve, hogy családja-
ink több mint egy évtizedig éltek együtt a Remetehegyen 
egy komfort nélküli bérelt villában, a mai Kolostor úton.

Ez a remek interjú és Pintér professzor úr személyes 
biztatása volt az, ami miatt ezeknek a soroknak írásába 
kezdtem. Közel 140 éve él, illetve élt a családunknak hét 
generációja folyamatosan Óbudán, amit mi mindig szű-
kebb hazánknak tekintettünk. Számos családtagunk itt 
született, és itt is nyugszik az Óbudai temetőben. Életünk 
mindig szorosan kapcsolódott Óbudához. Ezzel a néhány 
sorral a családunk és szeretett Óbudánk közötti kapcso-
latról szeretnék röviden megemlékezni, és néhány vonat-
kozásban csatlakozni Pintér professzor úr gondolataihoz.

Igazában nem is a Berg család tekinthető eredeti óbuda-
inak, hanem a Rainprecht család. Rainprecht Sándor volt az 
ükapánk, akit családon belül mindenki katona Ópapaként 

emlegetett. Ő valószínűleg az 1880-as évek elején került 
Óbudára. A szabadságharc leverése után Ópapát besoroz-
ták az osztrák hadseregbe, és az akkori szokás szerint a 
Monarchia tartományaiban ide-oda helyezgették. Arány-
lag fiatalon valami kisebb csatában nagyon kitüntette ma-
gát, és az egyszerű őrvezetőből egyszerre hadnagy lett. A 
sok helyezgetés közben egy ideig Olmützben állomásozott. 
Akkor a katonákat magánházaknál szállásolták el, és ő egy 
fegyverkovács házában lakott. Megszerette és feleségül 
vette a család 18 éves leányát, Dietl Klementinát. Ómama 
mint fiatalasszony mindenüvé követte az urát. Az asszo-
nyok szekereken tanyáztak, míg a férfiak egy-egy csatát 
megvívtak. Solferinónál is ott voltak 1859-ben, amikor az 
osztrák császári haderő csatát vesztett és visszavonult.

Az 1880-as években Ópapa már gazdasági tiszt volt, 
őrnagyi rangban. Évtizedeken keresztül a mai Kiscelli 
kastélynak, akkor még katonai raktárnak, kaszárnyának 
volt a parancsnoka. Legnagyobb lányuk, Klementina fér-
jével, Grohmann Artúrral (dédszüleim) és gyermekeikkel 
ott lakott, és ott laktak Ópapa többi gyermekei is. Egy tíz-
szobás folyosó állt a család rendelkezésére, egy ebédlő, a 
többi szoba pedig a házaspárok, illetve a gyerekek háló-
szobája volt. A folyosó végén volt a konyha és a cselédszo-
ba. A konyhában pedig mindig tanyázott egy-egy baka az 
Ágneske nevű cselédlány jóvoltából. Ópapa nyugdíjazása 
után költözött a család a kaszárnya aljában lévő mai Tég-
la utca (akkor Fényes Elek utca, ma Gelléri Andor Endre 
utca) egyik házába, majd pár év múlva átköltöztek a Kis-
korona utcába, dédszüleim pedig a Bécsi út 171-be.
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és abból a pénzből tartotta fenn magát, amit a gimna-
zista fiúk magánórák adásával kerestek. Akkor egy órá-
ért 80 fillért, jó esetben 1 pengőt fizettek. A fiúk délben 
hazarohantak ebédelni, aztán este 7–8-ig nem lehetett 
őket látni, rohantak egyik tanítványtól a másikhoz. 
Hogy mikor tanultak, rejtély ma is, de azért mindig 
mindegyiknek vastag betűvel volt szedve a neve a gim-
náziumi évkönyvekben.

Nagyszüleim 1941-ben költöztek el a Remetehegyről, 
és a ’70-es években bekövetkezett halálukig nagy szere-
tetben már Pesten éltek. 1980-ban, 37 éve pedig én költöz-
tem feleségemmel és lányaimmal Óbudára egy lakótele-
pi lakásba, gyakorlatilag majdnem ugyanarra a helyre, 
ahol annak idején nagyszüleink éltek. Felmenőinkhez 
hasonlóan mi is nagyon szeretünk itt élni Óbudán, Kis-
cellen. Legkisebb lányom és később unokáim többsége 
már itt, Óbudán született, a Margit kórházban.

A tanulás és oktatás is nagyon sok szálon fűz minket 
Óbudához. A Kiscelli úti iskolában, az Árpád Gimnázi-

umban tanultak apámék, szintén a Kiscelli úti iskolá-
ban tanult az én három kislányom, sőt nagyon sokáig itt 
volt nyelvtanár a feleségem is. De nagybátyám, dr. Berg 
Károly felesége is tanított ebben az iskolában éneket az 
’50-es években. Másik nagybátyám, dr. Berg Pál pedig 
sokáig volt szeretett tanára az Árpád Gimnáziumnak. 
Hogy ez a szép hagyomány ne szakadjon meg, jelen-
leg középső kislányom, Piroska dolgozik a kerületben 
az Óbudai Gimnázium nyelvtanáraként. Feleségem pe-
dig a Meggyfa utcai nyugdíjas klubban tanít angolt, és 
a Csobánka téri református gyülekezetben is tevékeny.

Ez a néhány gondolat jutott eszembe dr. Pintér Endre 
professzor úr helytörténeti és családi visszaemlékezésé-
hez kapcsolódva, amelyet természetesen még sokáig 
tudnám további részletekkel bővíteni. Szerkesztőségük-
nek az Óbudai Anziksz kitűnő példányaihoz családunk 
nevében őszintén gratulálok, és további eredményes 
munkát kívánok!

Üdvözlettel:  BERG TAMÁS

Klementina dédmamának 1885-ben volt az esküvő-
je Grohmann Artúrral. Házasságukból három gyerek 
született, köztük nagyanyám, Grohmann Irénke 1887-
ben. A fiatal hadnagy, mivel feleségének nem volt hozo-
mánya, kénytelen volt a hadsereget otthagyni, és mint 
postatiszt helyezkedett el. 1891-ben született fia, Artúr 
szintén postatiszt lett, és hosszú évekig a Kiscelli utcai 
postahivatalnak volt a vezetője.

A XIX. század végén és a XX. század elején az ak-
kori ipar-kereskedők, így Berg Heinrich dédapámék 
sem utaztak el külföldre vagy vidékre nyaralni, hanem 
kibéreltek egy villát Budán, ahonnan a férj naponta be-
járhatott az üzembe vagy boltba, miközben a család va-
kációzott. Nagyapám, Károly 19 éves lehetett, amikor a 
Doberdó úton a későbbi Schmidt kastély, az akkori ka-
szárnya közelében béreltek villát a család számára. Itt 
ismerkedtek meg nagyszüleink egymással, és attól fog-
va állandóan együtt voltak. Nagypapa a jogi karra járt, 
azonban a végső államvizsgát már nem tette le. Közben 

vagy utána bevonult az önkéntes évét leszolgálni. Egy 
huszárszázadhoz került.

Kilenc évi udvarlás után került sor az esküvőre a 
Doberdó úti kápolnában, 1911. február 25-én. A család em-
lékei szerint gyönyörű tavaszi nap volt, a kora délelőtti eskü-
vőre Nagymama fehér menyasszonyi ruhában ment, kabát 
nélkül, olyan meleg volt. Még ebben az évben férjhez ment 
nagyanyám húga, Mária is nagyapám katona bajtársához, 
Schlauch Lőrinchez, aki nagyszüleim házasságkötésekor 
ismerte meg jövendőbelijét. Az ifjú férj is óbudai lakos lett, 
Máriával a Lajos utcába költöztek.

Grohmannék lakást béreltek Nagymamáéknak köz-
vetlenül a kaszárnya mögött, a Remetehegy 1911 hrsz. 
kertben, a Nina lakban, ahol később egy másik lakásban 
dr. Pintér Endre családja is lakott. A ’30-as években lett 
az utca Kolostor út, addig helyrajzi szám alapján azo-
nosították a telket. A ház már nem áll, 1945-ben lebom-
bázták. Ebben a házban nőttek fel a gyerekek, akikről 
dr. Pintér Endre megemlékezett. 1912-ben született Pál, 
1913-ban Károly, majd 1915-ben édesapám, Artúr és a há-
ború után, 1920-ban Mária.

1914-ben tört ki a világháború, és Nagyapának szinte 
az első napon be kellett vonulnia tartalékos hadnagyként. 
A háború alatt nagy szerencséje volt. Elég hamar az ezre-
des segédtisztje lett, majd 42 hónap frontszolgálat követ-
kezett. Mint ezredsegédtiszt a tényleges hadműveletek-
ben közvetlenül nem vett részt, talán ez mentette meg az 
életét. Nagymama számára pedig ez volt életének egyik 
legnehezebb időszaka, amikor a család ellátásáról és a há-
rom kisfiú neveléséről egyedül kellett gondoskodnia.

1919-ben az utolsó vonattal Nagypapa szerencsésen 
visszajött a háborúból, de aztán kezdődött az újabb harc, 
amelyet most már közösen vívtak a mindennapi megél-
hetésért. Az infláció alatt még csak ment valahogy, majd 
jöttek egymás után az állástalanság évei, egyik elvitte az 
ezüst evőeszközt, a másik a zongorát, a harmadik pedig 
Nagymama kis ékszerét.

A gyerekek a Kiscelli utcai elemi iskolába jártak, 
majd a fiúk útja innen a Zsigmond téren lévő Árpád 
Gimnáziumba vezetett, ahol később kiváló eredménnyel 
érettségi bizonyítványt szereztek.

Az 1928–1932-es, évekig elhúzódó gazdasági válság 
a családra is ismét igen nehéz napokat hozott, mivel 
Nagypapa nagyon hosszú ideig nem kapott állást. Ez 
alatt az időszak alatt a család rendkívül szerényen élt, 
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A FOTÓRIPORTER, AKI MINDENT LÁTOTT ÓBUDÁN

Hetven éves Antal István, a kerület krónikása

Idén ünnepelte hetvenedik születésnapját a Pro Óbuda díjjal kitüntetett Antal István fotóriporter, aki nélkül évtizedek 
óta nincs kerületi esemény. Bár sokfelé hívták, ő hűséges maradt szűkebb pátriájához, ahol minden utcát ismer és sze-
ret, ahol előre köszönnek neki, hiszen nem is igazi óbudai az, aki nem tudja, ki is az az Antal Pista.

Loci color Mint az a róla idén megjelent születésnapi kötetben is 
szerepel, a kerület fotósa nem a szavak embere. Mon-
danivalóját inkább képeken keresztül fogalmazza meg. 
Annyit azért elárult a róla szóló könyvben a „kerület kró-
nikása”, hogy gyerekkorában igen szűkös körülmények 
között éltek szüleivel és három testvérével. Sokáig Tahi-
ban laktak egy ismerős családnál, akik egy szobát bocsáj-
tottak a hattagú família rendelkezésére. Telente jobb volt 
a helyzet, mert akkor a tulajdonosok beköltöztek Pestre, 
így ők használhatták az előszobát és a konyhát is.
Miután kijárta a nyolcadik osz-
tályt, esztergályos tanulónak je-
lentkezett, az első évben az Óbu-
dai Hajógyárban tanonckodott. 
Első munkahelye a BMG – azaz 
a Szentendrei úton működő Bu-
dapesti Mezőgazdasági Gépgyár 
volt, ahol 1962-től egészen a gyár 
bezárásáig, 1976-ig dolgozott. Az 
első négy év esztergálással telt, 
mígnem felfedezte magában az 
elhivatott fotóst. Kezdetben csak 
a közös kirándulásokon vette elő 
fényképezőgépét, majd az üze-
mei lapnak is dolgozni kezdett, 
és egy idő után főállássá vált a fényképezés. Munka mel-
lett végezte el a fényképész szakmunkásképzőt, és le is 
érettségizett.
Mivel az üzemi lap mellett egyre többet dolgozott a ke-
rületi újságnak is, számára nem volt kérdés, hogy ami-
kor a gyár befejezte működését, az akkori óbudai újság 
munkatársa legyen. Annyira ragaszkodott a kerülethez, 
hogy bár hívták a Magyar Távirati Iroda fotórovatához, 
ő inkább itt maradt. Immár negyven éve tehát, hogy az 
Óbuda Újság képes krónikásaként járja a kerületet.
 – Rengeteg neves ember megfordult az óbudai esemé-
nyeken, sokan közülük itt is éltek. Fotósként természe-
tesen valamilyen formában én is kapcsolatba kerültem 
velük. Volt köztük olyan is, akivel szinte barátsággá 
fejlődött a munkakapcsolat. Ilyen a kiváló festőművész, 
Tenk László, akivel legalább húsz éve ismerjük egymást. 
Gyakran fotóztam a kiállításain, aztán így alakult. Én 
senkinek a barátságát nem kerestem, de aki engedi, azzal 
igyekszem jó viszonyt ápolni – emlékezik Antal István. 
– Hetvenhatban léptem ki a gyárból, amikor megszűnt 

a BMG, de már korábban is dolgoztam az Óbuda Újság-
nak, ami akkoriban havonta egyszer jelent meg. Abban 
az időben végigfotóztam az összes óbudai gyárat, üze-
met, de sajnos az akkori felvételek közül nagyon kevés 
maradt fenn. Amikor bezárt a gyár, egy hölgy közölte 
velem, hogy a cég tulajdonát képező fényképezőgépek 
mellett a fotóarchívumomat is ott kell hagynom. Nem 
vitatkozhattam, ott hagytam a negatívokat. Sajnos nem 
becsülték meg a gyűjteményt – pár évig őrizgették a fil-
meket, fotókat, negatívokat, aztán egyszer csak kidobták 

az egészet. Arra se vették a fárad-
ságot, hogy felhívjanak. Azóta 
már a gyártelepet is ledózerolták. 
A textilgyárról és a pamutnyo-
móról, illetve a gázgyárról is sok 
régi képem van abból az időből, 
amikor ezek az üzemek még ter-
meltek. Ha érdekli a muzeológu-
sokat, biztos találnának nálam 
olyan dokumentumértékű fotó-
kat, amiket tudnának használ-
ni. Fekete-fehér filmre készültek 
ezek a régi felvételek, de a jelen-
tős részüket már digitalizáltam.
Negyedik munkahelyen dolgo-

zom huszonhét év alatt, de ugyanabban a házban. Az 
Úttörőházba léptem be, kisvártatva Ifjúsági Központ lett 
belőle, aztán Művelődési Központtá nevezték át, most 
pedig Kulturális Központ néven működik. A változások 
során ott is több doboznyi filmem veszett el – egy dara-
big talán Békásmegyeren pakolgatták, aztán az is eltűnt. 
Az maradt meg, ami nálam volt. Az se kis mennyiség, fo-
galmam sincs hány képről lehet szó, de a hetvenes évek 
elejéről vannak filmtekercsek felcímkézve, dátumozva. 
Ha valamit nagyon keresek, most is megtalálom, ha rém-
lik, hogy fotóztam valamit.
Embert, eseményt és helyszíneket is szívesen örökítek 
meg – meséli Antal István, de akad olyan téma, amit 
ma már hiába keres. – Régen, amíg még voltak gyárak, 
nagyon szerettem a munkás témájú képeket. Gázgyári 
munkások, esztergapadnál dolgozók. Ilyen témák ma 
már alig akadnak – változik a világ, nekünk is változ-
nunk kell vele együtt. Fotóztam persze a Festo gyárban 
is – alig vannak emberek a csarnokokban, automaták 
dolgoznak, ez is izgalmas téma. Jó dolog a robot, nem Fo
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sztrájkol, nem cigizik, nem tart ebédszüneteket. Amíg 
meg nem hibásodik, csinálja, amit kell. Szerencsére fo-
tóriporter robot még nincs.
 – Végigfényképeztem Óduda legújabb kori történetét, 
de én egyszemélyes vállalat vagyok – válaszolja, amikor 
megkérdezem, hogyan rendszerezte hatalmas képanya-
gát. – Nem úgy archiváltam a képeimet, hogy végig ve-
zettem volna a kartotékot. Ráadásul két nagy anyag is 
elveszett, amiről korábban beszéltem. Tudom, hogy van-
nak olyan helytörténeti fotósok, akik tudatosan doku-
mentálják a változásokat. Amikor én elkezdtem a fény-
képezést, nem ilyen szemmel készítettem a fotókat. Ha 
valamit keresek, azért mindig megtalálom. 

Szeretem a munkámat, és amíg lehet, csinálom. Elmúl-
tam hetven, s már bizony nem vagyok olyan fürge, mint 
pár évvel ezelőtt. Sokáig jártam robogóval, de két évvel 
ezelőtt elestem vele, össze is tört az egyik kezem, azóta 
nem motorozok – meséli. 
– A gyerekeimből nem lett fotós: a fiam alkalmazott ma-
tematikus, a lányom pedig angol nyelvet és irodalmat 
tanult az ELTE-n. Az unokáimat is más érdekli. Én sze-
rencsére végigfényképeztem a saját családomat is. Fiatal 
koromban vékony voltam, sűrű barna hajam volt – most 
meg nézz rám! De nem baj, én úgy szeretek mindenkit, 
ahogy van. Az embert szeretem.  

VIG GYÖRGY

1972-ben a TTVE pályán

Bontás előtt
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fehérnemű-kollekció bemutató múlt és jelen
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Székely Béla tanár, Óbuda első díszpolgára, helytörténeti kutatásai során összegyűjtött tárgyai között 

Jacques-Yves Cousteau, vagyis Cousteau kapitány francia tengerkutató, felfedező a Zápor utcai általános iskolában
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Benyóné dr. Mojzsis Dóra: A Fő tér épületei a középkorban

MÚZEUM

A középkori Óbuda (a XIII. századig Buda) királyi alapí-
tású káptalani városa – az okleveles adatok szerint – a hajda-
ni római erőd és a római légióstábor északi részén helyezke-
dett el. Központja a mai Fő tér – Szentlélek tér területén volt. 
Az Óbudán végzett ásatások általában leletmentés jelleggel 
és nem előre eltervezettként történtek (1935-től), épületsza-
nálások, illetve alapozások, közműépítések nyomán. A ré-
gészeti feltárások azonban így is megerősítették a történeti 
források leírásait. A kutatások eredményei igazolták, hogy a 
mai Fő téren álltak egykor a XI. századi Szent Péter és a XIV. 
századi Szűz Mária prépostsági templomok, a prépost palo-
tája, a kanonokok házai, raktár- és lakóépületek, valamint 
az első királyi kúria. Egy-egy épület nem minden esetben 
semmisült meg az évszázadok viharos történelmi esemé-
nyeiben; sokszor született új, a régit is felülmúló alkotás a 
romba dőlt helyén, közelében, építőanyagként felhasználva 
a régi köveket. Így épült fel a római építmények maradvá-
nyain az Árpád-kori Szent Péter templom, ennek romjaiból 
pedig a csodálatos gótikus remekmű: a Szűz Mária temp-
lom. Sajnos ránk, a kései utódokra már csak a régészet segít-
ségével feltárt – gyakran visszatemetett – romok és az ezek 
alapján elkészített alaprajzok, rekonstrukciók, makettek 
maradtak, amelyeknek segítségével felidézhetjük az egyko-
ri királyi székhely, majd királynéi város egyházi központjá-
nak a korabeli Európa művészetével egyenrangú alkotásait, 
építészetét.

Talán már Szent István király, de nagyobb valószínűség-
gel utóda, Orseolo Péter alapította Szent Péter tiszteletére az 
óbudai káptalant, amelyet először a II. Géza király által 1148-

ban kiadott oklevél említ. Építése Szent László király idejé-
ben fejeződhetett be. A káptalan – amely egyházi, jogi testü-
let – országos hiteleshely szerepét is betöltötte, vagyis joga 
volt hiteles pecsétjével megerősített oklevelet kiállítani bár-
milyen jogügyletről (peres ügyekről, birtokba iktatásokról 
és birtok-adományozásokról, öröklésekről, családok közötti 
birtokvitákról stb.). A káptalan már a XIII. század elejétől 
tüzes vas próbahely is volt. A nem túlzottan humánus eljá-
rás során a vádlottból válogatott kínzások során – amelyben 
fontos szerep jutott a tüzes vasnak is – igyekeztek kiszedni a 
beismerő vallomást, többnyire sikeresen. Az óbudai prépos-
tok országos méltóságként szerepeltek. Az egyházi testület 
a középkor végéig hivatalosan „budai káptalannak” nevez-
te magát, az új, budai királyi központ elkészülte után is. Fel-
tételezhető, hogy Anonymus is budai prépost volt.

A Szent Péterről elnevezett prépostsági templom a 
jelenlegi Fő téren, a Zichy-kastély udvarának a Laktanya 
utca felé eső részén, egészen a Kórház utcáig kiterjedően 
állhatott. Az 1935-től, szakaszosan 2001-ig tartó feltárása 
során a XIV. században mellé épült Szűz Mária templom 
felszínre kerülése közben határozták meg a régészek 
(Garády Sándor, Bertalan Vilmosné, Altmann Júlia, Kár-
páti Zoltán) a Péter templom maradványait is. Közelében 
helyezkedett el az első királyi kúria, valamint a préposti 
palota. A templom az 1241–42-es tatárjárás során olyan sú-
lyos károkat szenvedett, hogy később csak egy kis részét 
sikerült helyreállítani. Ezért alapította meg mellette a XIV. 
században Lokietek Erzsébet királyné a gótikus Szűz Má-
ria templomot.

A kutatások eredményei alapján a Péter templomot alapí-
tásakor egyhajós, majd később háromhajóssá átépített, pillé-
res árkádsorú bazilikaként tudták rekonstruálni. Falait nagy-
részt római kori épületek visszabontott részleteire alapozták. 
A templom keleti vége félköríves záródású, nyújtott apszissal, 
alatta altemplommal. A háromhajós templom teljes hossza 70 
méter körül lehetett, szélessége 30–35 méter volt. A kétméte-
renként elhelyezkedő pillérek alapozását a mellékhajókban 
faragott római kövekből alakították ki. Ezekhez tartozhattak 
az előkerült akantuszos pillérfejezetek. A templom padlóját a 
hajókban és az altemplomban kőlapokkal burkolták. A régé-
szet a templom pusztulásának történeti leírásait is igazolta: a 
tatárjárás pusztításait jelezték az erősen átégett, fekete, üsz-
kös felületű kövek a korabeli rétegekben. A későbbi – Mátyás 
király által alapított pálos kolostor és a Mária templom sek-
restyéjének építéséhez felhasznált – bontások nyomait iga-
zolták az apszis feltárt szakaszán, a kőpadló maradványain 
talált XV. századi kerámiatöredékek is. A Péter templomból 
közel 50 darab jelentősebb faragott követ ismerünk, amelyek 

Óbudán a bontási törmelékekből, a későbbi Mária templom 
falaiból, illetve távolabbról, későbbi épületekben beépítve 
kerültek elő. Ilyen például az ún. „kalocsai kő”. A Krisztust 
és három angyalt ábrázoló, állatalakos, indás, faragott kőtö-
redék a kalocsai székesegyház falából került elő. Szentélyre-
kesztő része lehetett a Péter templomban. Kalocsára kerülé-
séről úgy értesülünk a történeti forrásokból, hogy az ottani 
székesegyház építéséhez (1735-ben) nagy mennyiségű követ 
szállítottak hajón Óbudáról. A Péter templom indás-palmet-
tás kőtöredékei az Orseolo Péter-i alapítás és később Szent 
László idejére tehetők. Az akantuszleveles oszlopfők és a sza-
lagfonatos, indás, figurális kőfaragványok II. Géza idejében 
készülhettek. Az előkerült töredékek oszlop- és pillérfejeze-
tek, párkányok, kapuzat-díszítések, illetve szentélyrekesztő 
és szószék részei voltak. A háromhajós Szent Péter prépost-
sági templom – rekonstruált alaprajza szerint – a székesfehér-
vári királyi bazilikával mutat rokonságot, és méretei alapján 
nagyobb lehetett, mint a XIV. században mellé épült gótikus 
Szűz Mária templom.
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A Fő téren 1935-ben, csatornázási munkák során egy 
középkori templom romjait találták meg, amelyek a későb-
bi ásatások nyomán – az oklevelekből már korábban ismert 
– gótikus Szűz Mária templom maradványainak bizonyul-
tak. A romos Péter templom mellé Nagy Lajos király édes-
anyja, Erzsébet királyné alapította meg az új prépostsági 
templomot, amelynek faltöredékei a mai Fő tér – Szentlélek 
tér alatt rejtőznek. Építését ugyanannak az Óbudán műkö-
dő műhelynek a mesterei végezték, akik ebben az időben 
a klarissza kolostornál is dolgoztak. Vezető építőmesterük 
a német származású Corrardus Theutonicus volt, aki a ko-
rabeli dél-német templomépítészet hagyományait követte. 
A Mária templom mai is álló, legközelebbi párhuzamai: a 
bécsi Szent István dóm, az erfurti dóm, a gmündi Szentke-
reszt és a mühlhauseni Mária templomok. A Mária temp-
lom nyugati oldalán álló főkapuja – a feltárt töredékek alap-
ján – az erfurti dóm főbejáratához hasonló lehetett. Mátyás 
király idejében a nyugati bejárat mellé saroktámpilléres 
tornyot építettek, az északi oldalon pedig egy négyzetes 

alaprajzú sekrestyét. A templomhajót oszlopsor tagolta, a 
falakon mérműves ablakokat helyeztek el. A templombel-
sőt gazdag geometrikus, figurális és ornamentális festés 
borította. Előkerültek egy angyalfejjel díszített vörösmár-
vány keresztelőmedence darabjai is. A keresztelőmedencét 
feltehetően a Mátyás király visegrádi palotájában dolgozó 
olasz mester műhelyében készítették.

A templomban egykor állt oltárokról is fennmaradtak 
okleveles adatok, például 1395-ből a Szentháromság, 1436-
ból a Szent Kereszt, a Szent Péter és Szent Pál, 1517-ből a 
Szent Katalin oltárokról. Ezeket az oltárokat előkelő, gazdag 
családok állították, akik később az oltárok körül temetkez-
tek. A fakoporsós, illetve téglával kifalazott sírokat 1529-ben 
az Óbudát elfoglaló és épületeit felgyújtó törökök feldúlták 
és kifosztották.

A hatalmas méretű, gótikus, háromhajós csarnoktemp-
lom, amely a Zichy-kastély udvarától a Hídfő utcáig húzó-
dott, nagyjából 60–70 méter hosszú és 20–25 méter széles 
lehetett. A Mária templom első említését Erzsébet királyné 

1348-as keltezésű oklevelében olvashatjuk, amelyben bú-
csúengedélyt (bűnbocsánati lehetőséget) kér VI. Kelemen 
pápától az általa építtetett prépostsági templom számára, 
amelyet 1349-ben szenteltek fel. Szépségéről Petrus Ran-
sanus püspök, nápolyi követ elragadtatással írt, amikor 
1475–78 között Mátyás király udvarában járva megcsodálta 
Óbudán a kései klasszikus gótika e remekét.

A Mária templom pusztulása – mint már említettük – 
a török uralom alatt kezdődött el. A felgyújtott templom 
köveit fürdők, dzsámik építéséhez hordták el. A rombo-
lást folytatta a török idők után visszatelepülő lakosság 
(házépítésekhez) és az árvizek. Végül a teljes pusztulást 
a Zichy-család nagy építkezéseit megelőző bontások fejez-
ték be. Az alapfalak egy részének maradványait láthatjuk 
az Óbudai Múzeumban, illetve a múzeumhoz tartozó 
volt Pincegalériában, ahol a nyár folyamán nyíló állan-
dó kiállítás keretében, rekonstrukciók, makettek, ásatási 
dokumentációk segítségével kerülnek bemutatásra a Fő 
téren egykor állt lenyűgöző, monumentális középkori 
templomok. Az Óbudai Múzeumban megtekinthető a 
Mária templom háromdimenziós, lehetséges virtuális 
rekonstrukciója, amelyet Buzás Gergely régész, a viseg-

rádi Mátyás Király Múzeum igazgatója és a Pazirik Kft. 
alkotott meg a feltárt maradványokból készült alaprajz, a 
kőtöredékek, az okleveles adatok és a ma is álló korabeli 
templomok együttes adatainak segítségével.

A Fő tér – Szentlélek tér középkori épületeinek sorában 
feltétlenül meg kell még említenünk a főváros első egyete-
mét, amelyet Luxemburgi Zsigmond alapított. A négyfakul-
tásos (teológia, jog, orvostudomány és bölcsészet) univer-
zitás első alapítólevelét IX. Bonifác pápa adta ki 1395-ben. 
Az egyetem működése 1403 és 1410 között szünetelt, majd 
XXIII. János pápa írta alá az újjáalapítást engedélyező bul-
lát. Sajnos rövid életű volt a működése, 1419 után már nem 
találunk rá adatot. Az egyetem az óbudai káptalan egyik 
jelentősebb épületében működhetett, sajnos pontos helyét 
nem ismerjük. Emlékét őrzi az Óbudai Gimnázium falán 
elhelyezett emléktábla.

A fentiek ismeretében, kedves Olvasók, ne felejtkez-
zünk meg arról, hogy ha a Szentlélek téren, Fő téren át 
vezet az utunk, középkori épületek, templomok romjai 
felett járunk!

(A szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)

A XIV. századi Szűz Mária templom rekonstrukciójaA XI . századi Szent Péter templom rekonstrukciója
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SASVÁRI EDIT: KÜLÖNUTAK

Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció

múzeum

A hazai művészettörténet a háború utáni magyar mű-
vészet jelenségeit hagyományosan még ma is szinte kizá-
rólag a magyar művészet összefüggésében vizsgálja, vagy 
a nyugati művészet párhuzamaival veti össze. Nemzetkö-
zileg azonban egyre nagyobb figyelem esik a kelet-euró-
pai országok művészetének regionális szempontú kutatá-
sára, és kifejezetten azok a területek kerülnek fókuszba, 
amelyek eddig kiestek a tradicionális művészettörténeti 
vizsgálódás látóköréből. Ilyen többek között az egykori 
NDK művészete és annak mai értékelése is.

Karl-Heinz Adlerrel egy olyan művészt állít közép-
pontba most a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a 
Kassák Múzeum kiállítása, akinek személye és munkás-
sága korábban csak egy szűk szakmai kör számára volt 
ismert Magyarországon.  Az idén 90 éves Adler életművé-
nek újrafelfedezése napjainkban folyik Németországban. 
Tavaly a berlini Eigen+Art Galériában, a mostani buda-
pesti bemutatókkal párhuzamosan pedig a drezdai Alber-
tinumban látható nagy kiállítása. Adler a német szeriális 
és konkrét művészet jelentős alakja, aki 1982-ben, 55 éve-
sen állíthatta ki először az 1957-től fejlesztett minimalis-
ta-konkrét kollázsait egy kis drezdai galériában. Az 1970-
es, ’80-as évektől több magyar művésszel is kapcsolatban 
állt, így Fajó Jánossal, Nádler Istvánnal, Maurer Dórával 
és Bak Imrével, mindazonáltal személye és művei rejtve 
maradtak a szélesebb hazai közönség előtt.

A két múzeumi kiállításon a német művész munkás-
ságán keresztül érdekes perspektívába kerülnek a magyar 
művészet eddig kevéssé vizsgált jelenségei és talán maga 

Adler életműve is. A Kassák Múzeumban képzőművésze-
ti, a Kiscelli Múzeumban épületplasztikai munkássága áll 
a középpontban, magyarországi párhuzamokkal.

Hazánkban és az egykori NDK-ban a régió más or-
szágaihoz hasonlóan az absztrakt művészet kérdésé-
nek kezelése enyhén szólva is problematikus volt. 1948 
után az absztrakció mint autonóm művészeti nyelv nem 
jelenhetett meg a nyilvánosságban, képviselői – akik a 
tiltások ellenére is ragaszkodtak ehhez a nyelvezethez 
– kényszerpályára kerültek. Érdekes ellentmondás vi-
szont, hogy míg a sztálinista rendszerek bukása után az 
absztrakciót mint autonóm művészeti formát továbbra 
sem tekintette tolerálhatónak a hatalom, a környezetkul-
túrában, a köztereken, a dizájnban nemcsak legitimmé 
vált ez a fajta gondolkodás, de társadalmi kiterjesztésé-
vel a legszélesebb nyilvánosság előtt ölthették magukra 
a szocialista rezsimek a modernség arculatát.

Adler pályája jól mutatja ezt a fajta kettős jelenséget. 
Absztrakt művészként nem állíthatott ki az NDK-ban, 
betonból készített absztrakt geometrikus formaelemeit 
viszont szívesen alkalmazták épülethomlokzatok, tér-
határoló falak díszítményeként, ezzel épületplasztikái 
jellegzetes elemeivé váltak a keletnémet városok utca-
képének. Magyarországon a hetvenes évek elején Bak 
Imre, Fajó János és Nádler István, Pécsett Lantos Ferenc 
elevenítették fel azt a XX. század eleji avantgardista gon-
dolatot, hogy a művésznek ki kell lépnie a műterem falai 
mögül. A művészetet ki kell terjeszteni a társadalmi tér-
be, és a modern formáknak át kell hatniuk a környeze- La
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tet, a vizuális gondolkodást. Mindez érdekes helyzetet 
eredményezett a ’70-es években. Egyfelől az absztrakció 
iránt elkötelezett alkotók különutakra kényszerültek az-
zal, hogy autonóm művészként nem fejthették ki tevé-
kenységüket. Másrészt a modern művészet társadalmi 
kiterjesztésének programja, amellyel felléptek, aktuá-
lis, izgalmas világjelenség volt, amely Kelet-Európában 
összetalálkozott a szocialista rendszerek modernséget 
kisajátító hatalmi igényével. A hatvanas-hetvenes évek 
tárgy-, dizájn-, divat- és építészeti kultúrája a moderniz-
mus alkalmazásának kísérlete volt, amit nehéz megérte-
ni e kisajátító attitűd nélkül, amellyel ugyanakkor e re-
zsimek azt is el is tudták hitetni, hogy a modernségnek 
ebből az aurájából a társadalom tagjai is részesülnek. 
A modernség kisajátításáért folytatott küzdelem egy 
nagyobb játszma része volt a kapitalista és a szocialis-
ta rendszerek harcában. Kelet-Európában a totalitárius 
rezsimek alapvetően modernségellenes, reakciós politi-
kájába ágyazva mindez ellentmondásos formákat öltött.

Persze nem csak a különutasság alternatívája adódott 
egy NDK művész számára. A háború és Németország 
felosztása után sokan Nyugatra mentek, és ott csináltak 
karriert – Gerhardt Richter, a Magyar Nemzeti Galériá-
ban most is látható Georg Baselitz, vagy a pár éve Buda-
pesten szintén bemutatott Günther Uecker –, és ez a hely-

zet 1980 után fokozódott, amikor A. R. Penck távozása 
után szinte tömegesen menekültek a művészek.

Adler jóbarátja, Gotthard Graubner is elhagyta az 
NDK-t: már egészen korán, 1954-ban Düsseldorfba költö-
zött, és nemzetközi hírnevű, sikeres művész lett. Adler nem 
ezt az utat választotta, viszont a Graubnerrel való kapcso-
lata megmaradt, és egészen a fal leomlásáig „ablak” volt 
számára a Nyugatra. Később, a ’80-as évek végétől a kilenc-
venes évek közepéig Adler maga is tanított a düsseldorfi 
művészeti akadémián mint vendégprofesszor, ami persze a 
’80-as évek politikai klímájában nem volt feszültségmentes. 
Adler tanári pozícióját a nyugatnémet állam magasrangú 
közbenjárására kaphatta csak meg az NDK hatóságoktól.

A kiállítások alapvetően tehát azt vizsgálják, hogy 
mit jelentett a korabeli viszonyok között a különutasság, 
milyen perspektíva volt ez egy művész számára a szo-
cializmus évtizedeiben; milyen típusú művészet jöhetett 
így létre, és milyen sikerre volt kilátás. Mindez azért ér-
dekes, mert a korabeli kelet-európai, így a magyar mű-
vészet karaktere is leginkább ezeknek a kérdéseknek a 
kutatása során válaszolható meg.

(A szerző a Kassák Múzeum igazgatója)

(A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és a Kiscelli 
Múzeum – Fővárosi Képtár közös kiállítása 2017. május 31. – 
szeptember 17.)
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GYIMESI LÁSZLÓ: EGY REJTŐZKÖDŐ MÁGUS ÓBUDÁRÓL

Jegyzetek Mór Tamás festészetéről

KÉPZŐ

Idestova húsz éve ékesíti nappali szobánkat egy ra-
gyogó festmény. Nincs címe, de ha volna, bizonyára 
az Elhagyott kikötő lenne az. Romos ipari táj a Duna 
mentén hajóroncsokkal, őszi fényekkel, vihar előtti 
vagy utáni éggel, tiszta formákkal, az elmúlás hiteles 
őszi színkavalkádjával. Több igazi történet összemo-
sódásával.

Pedig nem autonóm műalkotásként készült ez a fest-
mény, a mester tanítványai számára készítette, oktatási 
céllal, hogy lássák és megtanulják, hogyan lehet és kell 
viharos őszi eget, búcsúzó vizet, vagy éppen az emberi 
elmúlást (a tárgyi környezet felidézésével) ábrázolni, egy 
eltűnő világ univerzális alkonyának fényeit megörökíteni.

Aki megáll a festmény előtt, mind azt mondja, hogy 
ez a kép a rendszerváltás körüli zavaros ipari bomlás 
hiteles dokumentuma, búcsúzás a dunai hajózás nagy-
hatalmi álmaitól, vagy valami hasonló fél-politikai köz-
hely csúszik ki a száján. Biztosan tudom, hogy a mester 
sem akkor, sem máskor nem akart a direkt politizálás 
útvesztőjébe keveredni, de – mint minden igazi művész 
– érezte és tudta kora minden törekvését és visszásságát, 
s bármit, bármilyen céllal vetett a vászonra (falemezre, 
papírra), az az esztétikai értékek felmutatása mellett kor-
dokumentummá vált, közös múltunk, jelenünk, jövőnk 
fájdalmas lenyomatává.

De ki is ez a mester? Ki él körünkben immáron több 
mint fél évszázada? Ki rejtőzködik a napi munka sáncai 
mögé, ki bújik meg tisztelői, tanítványai szűk, de minő-
ségi csapata között?

Mór Tamás – hiszen róla van szó – a képzőművé-
szeti gimnázium elvégzése után elsőre bejutott a főis-
kola festő szakára, 1957-ben kezdte meg tanulmányait, 
és 1962-ben szerezte meg a diplomáját. Természetesen 
nem szabadúszó festőként indult a pályája, annak rend-
je és módja szerint középiskolai rajztanárként helyez-
kedett el. 1962. szeptember elseje nemcsak a munkába 
állás jeles napja volt számára, hanem óbudai kötődé-
sének kezdete is. A Szentendrei úton, a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnáziumban kapott állást, s hosszú évekig ki 
is tartott első munkahelye mellett. 1968-ban a Fővárosi 
Gázművek Művelődési otthonának akkori igazgatója, 
Einreinhof József hívta fel őt telefonon, hogy az intéz-
mény képzőművész körének megbetegedett vezetőjét 
helyettesítse néhány hétig.

A néhány hétből néhány évtized lett, Mór Tamás a 
művelődési ház megszüntetéséig, 1999-ig vezette a kört, 
amelyet sokan már akkor festőiskolának tekintettek. Az 
intézmény megszűnt ugyan, de a kör maradt: eszközös-
tül, hallgatóstul és persze tanárostul együtt átköltözött 
a Békásmegyeri Közösségi Házba, ahol mind a mai 
napig, immár csaknem ötven éve működik, jelenleg a 
Szentiványi József által fémjelzett festőiskola „társbér-
lőjeként”.

Ötvenöt év Óbudán nem csekélység. Mégis azt kell 
mondanom, hogy a nagytehetségű festő, a kitűnő peda-
gógus félárnyékban dolgozott ezekben a hosszú évek-
ben. Rejtőzködő módra élt s alkotott mindig, híján volt 
minden sztárallűrnek, nemhogy kereste volna, inkább 
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kerülte a reflektorfényt. Pedig lett volna (van!) mivel di-
csekednie. Életműve olyan gazdag, hogy kevesekkel le-
het csak összemérni, kevesekkel, de a legjobbakkal.

A középiskolás, főiskolás években páratlan rajzkész-
ségére támaszkodva igen hamar kiemelkedett évfolyam-
társai, iskolatársai köréből. Pedig nem akárkikkel járt 
együtt a főiskolán, mostanában a mai magyar festészet 
krémjét jelentik azok a pályatársak, akikkel így vagy úgy 
kapcsolatba került. Hamar kinőtte az alapozó mesterek 
tisztes stúdiumait, és bekerült a Bernáth Aurél-féle elit-
képző növendékei közé, a mai szóhasználattal bekerült 
a mesterképzés folyamatába. Mivel az alapok adottak 
voltak, nyugodtan foglalkozhatott a műteremtés lénye-
gi kérdéseivel, a sajátos kompozíciók kidolgozásával, a 
faktúrák képbe emelésével, a színek egyedi kezelésével 
és kedvenc visszaszedéses technikájának tökélyre fej-
lesztésével.

A napokban az a szerencse ért, hogy átlapozhattam 
az életművéről készült albumot, amelyben a kezdetektől 
máig szerepelnek festményei. Az album csak egy pél-
dányban készült, így sajnos a nagyközönség számára 
nem hozzáférhető. Olyan élményt jelentett, mint amikor 
először jutottam Picasso, Dali vagy – hogy itthon marad-
junk – Kokas Ignác, Kondor Béla gyűjteményeihez. Az 
időrendben bemutatott képeken feltárul egy nagy festé-
szet fejlődéstörténete, és a még épülő életmű értékálló 
elemei máris összegzésnek tűnnek.

Mór Tamás belülről ismeri a nagy mesterek világát. 
Befogadja és a maga képére formálja mindazt, amit a 
nagy úttörők, a posztimpresszionisták, a szürnatura-
lizmus, a szürrealizmus óriásai megteremtettek. Úgy 
építi be a képekbe a bernáthi iskola hagyományait, a 
szentendrei hatásokat, a Kádár Györgytől kapott szoc-
reál elemeket, mint Matisse aktjainak világát, vagy ép-
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pen Chagall lebegő vizuális költészetét. És teszi ezt úgy, 
hogy a legmegátalkodottabb kritikus sem kiálthatja ki 
epigonnak, minden alkotása egyedi, megismételhetet-
len Mór Tamás-mű. A hegeli esztétika alkalmazza a 
megszüntetve megőrzés filozófiai kategóriáját a műal-
kotások világára, ma kevéssé szoktunk erre emlékez-
ni. Pedig az a sajátos szürrealizmus, a pillanatképekbe 
vagy éppen történetekbe foglalt festői világ, amit a mes-
ter megteremtett, példa lehetne erre. Együtt van a múlt: 
Krúdy világának költői realizmusa, Gulácsy Na’Conxi-
pánjának groteszk kavalkádja, de mindez ízig-vérig a 
huszadik század végének valóságába oltva, s felsejlik 
itt-ott a jövőről szóló jóslat is, nem éppen optimista jö-
vendölés formájában.

Ahogy a huszadik századi irodalomban valóságos pa-
radigmaváltást hozott a mágikus realizmus megjelenése, 
ez az új típusú szürrealizmus úgy adhat vérátömlesztést 
a fáradni látszó, ismétlésekbe tévedő, vagy csak az action 
gratuite meglepetéseivel élő avantgarde világának. Mór 

Tamást stílusa, az ezt támogató egyedi technikája, ké-
pekbe, vizuális történetekbe sűrített műveltséganyaga, 
a mítoszokban szerzett otthonossága alkalmassá teszi a 
vérátömlesztés valódi és képletes véghezvitelére.

Jelentőségéhez mérten sajnálatosan kevés a kiállí-
tása. De bárhol sikerül közszemlére tenni képeit (nem-
régiben Csillaghegyen volt nagy sikerű kamaratárlata), 
a műértő és a laikus közönség egyaránt osztatlan elis-
meréssel fogadja a műveket. A színek, formák, alakok 
dinamikája azokhoz is eljuttatja a festő üzenetét, akik 
járatlanabbak a képzőművészet jelrendszerében. Biztos 
vagyok benne, hogy az ötvenöt éven át oly ügyesen rej-
tőzködő mágus most, túl a nyolcvanadik évén elfoglalja 
méltó helyét mind Óbudán, mind a magyar piktúra bi-
rodalmában. Ismerjük, most sem fog tolakodni – tisz-
telőinek, barátainak, híveinek, a kultúra helyi letéte-
ményeseinek kell ráirányítaniuk a figyelmet, a jelképes 
rivaldafényt. Van időnk rá, tudhatjuk, a festők általában 
sokáig élnek…
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Ménesnyi ló ment át a kezem alatt

Tóth László, az óbudai fiákeres

A ló és lovasának kapcsolata olyan mélyen gyökerezik, hogy azt kívülálló szinte meg sem értheti. Erről a titok-
ról mesél Tóth László, aki az óbudai programok és rendezvények kihagyhatatlan szereplője gyönyörű lovaival 
és korhű hintóival.

Város – Ahogyan minden parasztgazdaságban, nálunk is min-
dig tartott édesapám lovakat, így én szinte egy időben 
tanultam meg járni és az állatokkal bánni – emlékezik 
vissza Tóth László a Zalai-dombság lejtőin töltött gyer-
mekéveire. Története valószínűleg nem is különbözött 
volna a többi szántóvető családban felcseperedő fiúcs-
káétól, ám egy vasárnapi napon eldőlt, az ő útja másfelé 
kanyarodik. – Szülőfalum, az azóta városi rangot kapott 
Pacsa futballpályáján díjugrató versenyt rendeztek. Ki-
váló lovasok csodálatos paripákon ugrattak az akadályo-
kon, én mégsem a bajnokságot néztem, hátralopóztam az 
úgynevezett melegítőhöz, és azt lestem, hogyan készítik 
fel a lovakat a versenyre. Egy szempillantás alatt eldön-
töttem, én is lovas leszek, díjugrató!

Aki csutakol, az nem lovagol

– Az erőszakos TSZ-eszesítéskor családunkat szintén be-
kényszerítették a szövetkezetbe, és lovainkat is be kellett 
adnunk, mint akkoriban minden gazdának. De szeren-
csémre a mi falunkban fedeztető állomás működött, így 
mindig volt ott legalább nyolc-tíz remek mén, azokat lo-
vagolhattam – meséli László, hogyan maradhatott még-
is napi kapcsolatban lovakkal. – Amikor befejeztem az 
általános iskolát, mondtam édesapámnak, elszegődök 
a közeli Rádiházára, a ménesbe lovászsegédnek. Mire 
ő: „Édes fiam, jól jegyezd meg, aki lovakat csutakol, az 
sohasem lovagol. Tanulj ki egy szakmát!” Bölcs ember 
volt. Így került László Budapestre, és lett belőle képzett 
központifűtés-szerelő és amatőr lovas a Budapesti Lo-
vasklubban.
– Tizennyolc évesen soroztak be katonának a kiskunha-
lasi laktanyába, amely akkoriban az ország egyetlen lo-
vas határőrkiképző központja volt. Édesapámnak ebben 
is igaza volt, mert azt mondogatta: aki úgy szereti a lova-
kat, mint te, azt az élet mindig a közelükbe fogja terelni. 
Huszonnégy hónapot töltöttem a laktanyában, élveztem. 
Amikor leszereltem, marasztaltak hivatásos határőrnek. 
Szép volt, jó volt, de nekem azért ennyi elég volt a kato-
násdiból.
László a katonaság második évében ismerkedett meg a 
filmes világgal.
– A Rózsa Sándor tévéfilmben kezdtem lovas kaszkadőr-
ként mint perzekutor, de volt olyan is, hogy kisebb jele-

netekben a főszereplő, Oszter Sándor helyett lovagoltam. 
Éppen a napokban futottam össze Szirtes Ági színésznő-
vel a Fekete bojtár című film forgatásán, és azt számol-
gattuk, mióta is ismerjük egymást. Hát bizony, több mint 
negyvenöt éve! Édesapja, Szirtes Ádám hozta el 1970-ben 
az akkor még kisleányka Ágit a kunszentmiklósi tanya-
világba, ahol a Rózsa Sándor jeleneteit vettük fel.

Vénusszal a csillagok között

– Az első saját csikómat Zuglóból lábon vezettem Bu-
daörsre, ahol az ottani juhásznál tartottam. Mert ezután 
én már mindig úgy szerveztem az életemet, hogy legyen 
lovam! – mondja László, akiről hamar elterjedt, szerel-
mese a lovaknak, lótartásnak, így ha valahol eladó ló 
volt, annak híre mindig eljutott hozzá. – Hallom egyszer, 
hogy egy nagykátai gazda nagyon kínálgatja a kancáját, 
mert nem tud olyan magas kerítést építeni, hogy az át ne 
ugorja. Elmentem, megnéztem, elsőre megfogott a szép, 
sötétpej csikó, s ugyan láttam a magas deszkakerítést 
a porta körül, de az ugratós sztorit nemigen hittem el. 
Nagykátáról Budaörsig lóháton jöttem haza.
Vénusz – mert így keresztelte el László a formás csikót 
– hamar bebizonyította, hogy régi gazdája nem lódított, 
amikor arról beszélt, ez előtt a ló előtt nincs akadály, ha 
az ugrani akar.
– Budaörs környékén akkoriban sok lövészárok volt. 
Ahogy Vénusszal arrafelé sétáltunk, gondoltam, óvato-
san átkelünk ezeken, de a ló minden vezényszó és uta-
sítás nélkül rögtön az első árkot gyönyörűen átugrotta. 
És ezzel megalapozta az én egész jövőmet! – emlékezik 
vissza László, aki ezután Vénusszal díjugrató verse-
nyekre járt, s szép eredményeket értek el együtt. – Ma-
gyarországon akkoriban az első magánlótartó voltam, 
aki bajnokságokra nevezett be. Előfordult, hogy a zsűri 
párttitkár tagja – mert funkcionárius mindig ült a bírák 
között – attól rettegett, baja lesz abból, ha egy magánzót 
hirdetnek ki győztesnek. De a hozzáértők biztattak, abba 
ne hagyjam, és meghívtak további versenyekre.
Így nincs mit csodálkozni azon, hogy László nem köny-
nyen vált meg a csodálatos lótól, csak a családalapítás 
küszöbén adta be a derekát.
– Az esküvőnkre készülődtünk nagyban, már csak pár 
nap volt hátra, amikor érkezett egy távirat: olasz lóke-fo
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reskedő-üzletember lovakat vásárolna, különösen a díj-
ugrók érdeklik. Hamarjában meg kellett szervezni a ló-
szállítást; mire Pomázra értünk a mustrára, már hatvan 
ló és lovasa várakozott ott. Végül a hatvanból csak az én 
Vénuszom kelt el! Az olasz úriember nem tudott olyan 
magas vagy bonyolult akadályt építeni, amelyet a lovam 
ne ugrott volna át. A másik két lovamat eladtam a viseg-
rádi lovasiskolába, csakis ide, mert ezt akkoriban Gencsi 
Tibor vezette, akivel kölcsönösen tiszteltük egymást.

A fiákerdoktor

– Ám az ugrósportot továbbra is szerettem volna foly-
tatni, mert ez örök szerelem. Hogy tudjam finanszíroz-
ni, elkezdtem a margitszigeti sétakocsikáztatást. Az el-
képzelés jónak bizonyult, mert 
nyereséges lett a vállalkozás. 
Közben ez másnak is megtet-
szett, és megjelent a konkuren-
cia. Közben arra is rákénysze-
rültem, hogy a kocsik javítását 
szintén magam végezzem, eb-
ben nagy segítségemre volt Konrád Mihály nyugdíjas 
bognármester Budaörsön. Most is hálás vagyok neki, 
rengeteget tanultam tőle.
S ezzel László egy új világot fedezett fel: elkezdett érdek-
lődni régi fiákerek, hintók javítása, felújítása iránt.
– Miután vásároltam egy fiákerszekrényt, kitaláltam, 
vágjuk ketté, építsünk belőle egy klasszikus landauert, 
azaz lehajtható fedelű hintót. És az egyik ötlet hozta a 
másikat. Mint központifűtés-szerelő, értek a fémszerke-
zetekhez, így a tervezésnél egy teljesen új technikát ve-
zettem be: a váza vasból készült, ezt burkoltuk be fával, 
de olyan gondosan, hogy senki meg nem mondja, milyen 
alapanyagot használtunk a kocsi lelkének, azaz vázszer-
kezetének építésekor. Ez volt az első hintóm, ma is fut.
Ezután László egyre tudatosabban kezdett foglalkozni 
egykori fiákerek, hintók újraépítésével.
– Bejártam a Közlekedési Múzeumba nézelődni, tanul-
ni, kutatási engedélyt is szereztem. S hamarosan jöttek 
a megbízások híres gyűjtőktől kocsik restaurálására. 
Egy ízben megkeresett valaki azzal, hogy vásárolt egy 
eredeti bécsi fiákert, azt kellene korhűen rendbe hozni. 
Megnéztük a fiammal, aki időközben felcseperedett, és 

a nyomdokaimba lépett, sőt, lerakta a veterán gépjár-
mű-restaurátor szakvizsgát. Hát láttuk, hogy ez bizony 
egy hamisítvány, nem is bécsi, nem is korabeli. Valahol 
Romániában rakták össze egy filmforgatás kedvéért, de 
megcsináltuk. A tulajdonos annyira elégedett volt, hogy 
még vagy tíz kocsiját velünk újíttatta fel.

A kocsi kocsimúzeum

A Közlekedési Múzeum igazgatójának figyelmét sem ke-
rülték el Lászlóék munkái, meg is fogalmazta, ezt csak 
így lehet csinálni, kisüzemi módszerrel: minden egyes 
kocsit külön megvizsgálni, megtervezni, felkutatni ere-
deti rajzokat, fényképeket, elképzelve, milyen is lehetett 
fénykorában, mert aki sablon alapján dolgozik, annak a 

kezéből soha nem fog egyedi da-
rab kikerülni.
– Így minket bíztak meg azzal, 
hogy az Álmok álmodói – vi-
lágraszóló magyarok című kiál-
lításra készítsük el annak a XV. 
századi kocsinak a hű mását, 

amelyről maga a szó elterjedt. Találtunk is egy oszt-
rák festményt, amely megörökítette a három ló húzta, 
könnyű, fatengelyes járgányt, de még hosszú kutatás 
állt előttünk, mire elkészültünk, amelyben nagy segít-
ségünkre volt a múzeum irattára, amit a rendelkezé-
sünkre bocsájtottak. A kiállításra Kocsról egy busznyi 
látogató érkezett, köztük a polgármester, aki azonnal 
beleszeretett a művünkbe, és kijelentette, ilyen nekik is 
kell, ha már az ő falujuk adta a világnak e csodát – mú-
zeumuk már van, csak a kocsi hiányzik.
Tóth László és ifjabb Tóth László el is készítették a kért 
darabot, de a kocsi kocsimúzeum kapujában nem várt 
akadályba ütköztek:
– A kocsiszekér egyszerűen nem fért be, ott, helyben szét 
kellett szednünk, majd az épületben újra felépíteni. De 
nem ördöngösség ez annak, aki maga készítette az utol-
só szögig a járművet. A Közlekedési Múzeum nemrégen 
történt költöztetésénél már ragaszkodtak hozzá, mi szed-
jük szét, készítsük elő szállításra a műemlékjárműveket. 
Tudták, mi majd össze is tudjuk rakni őket, s ha ne adj’ 
Isten történik valami sérülés, azt magunk megjavítjuk. 
Sajnos, most valamennyi darab raktárban áll.

Díjugratás, az örök szerelem

Tóth László 65 évesen az öregfiúk díjugrató bajnoksá-
gán 4. helyezést ért el, egy másik versenyen pedig az 
úgynevezett kitartásos magasugratást nyerte meg: 
Mylord lovával szinte átúsztak a 165 centiméter magas 
akadály felett.
 – Mylord túlzás nélkül a legjobb ugró egész Óbudán, 
ma már többnyire tanítványom lovagolja, aki következő 
évben 175 cm-en nyerte ezt a versenyt.
Az öregfiúk bajnoka a fiákerezésnek nemcsak azt kö-
szönheti, hogy megmaradhatott díjugratónak, ennek 
révén csöppent vissza a filmes világba is. Hiszen aho-
gyan délcegen ül a bakon, pörgekalapot, férfias bajuszt 
viselve, szépen, szelíden igazgatja lovait, sok rendező és 
operatőr fantáziáját megmozgatta.
– Laci fiam ebben is követ, legutóbb ő hajtott egy Zrí-
nyi életéről készülő filmben. De egyre kevesebb a ma-
gyar mozi, és egyre több az itt forgó külföldi produkció, 
ahova hívnak. A hazai gyártású alkotásokban mindig 
kedvezménnyel vállalunk munkát, mi így pártoljuk a 

magyar filmművészetet. Többek között a Kossuthkifli-
ben és Sándor Pál Vándorszínészek című művében én 
tanítottam be a színészeket fogatot hajtani. Ez talán a 
munkám legszebb része.

Tanulj meg, fiacskám lóul gondolkodni

László lovaival és fiákereivel, hintóival több mint nyolc-
van filmben dolgozott és szerepelt. Így fordulhat elő, 
hogy ha leül pihenni a televízió elé, olykor két egymás 
utáni estén is saját magát látja viszont a képernyőn. Mint 
mondja, izgalmas világ ez, hiszen nincs két egyforma 
forgatási nap.
– Találkoztam olyan színésszel, akiről első pillanatban 
azt gondoltam, vagány parasztgyerek, egy-kettőre megy 
majd neki a fogathajtás, aztán mégis úgy reszketett a ba-
kon, hogy azt hittem, leesem mellőle. De amikor élesben, 
a kamera előtt kellett tartani a szárat, elsőre tökéletesen 
megcsinálta a feladatot. Nem hiába, színész a mestersé-
ge, amikor szerepelni kell, felszívja magát!

„Pedig ha a hajtó fél, a ló is félni 
fog, és abból nagy baj lehet 

– ezt kell elsőre megértenie annak, 
aki kocsira száll.”
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Pedig ha a hajtó fél, a ló is félni fog, és abból nagy baj lehet 
– ezt kell elsőre megértenie annak, aki kocsira száll.
– Nekem hajdan azt tanították, meg kell tanulni lóul gon-
dolkodni. Én is mindig ezt mondom: az ő szemével lásd, 
az ő agyával érzékeld a világot, csak így tudod átvinni az 
akaratod. Neked kell előre észrevenned mindent, akár 
egy eldobott műanyagpoharat is, mert ha azt felkapja a 
szél, attól megijedhet a ló, aztán már hiába kapaszkodsz a 
szárban, elveszítetted az irányítást. Itt, Óbudán, az Árpád 
híd alatt van egy bonyolult kereszteződés, még egy fiáke-
res kollégával is évekig tartott elfogadtatni, hogy mielőtt 
átkelnek ott, hagyja a lovait egy kicsit nézelődni. A ló hall-
ja a villamos csörömpölését, a feje fölött száguldó autók 
dübörgését, de ha van ideje szemlélődni, megérti, egyik 
sem veszélyes rá. Hát ezt jelenti a lóul gondolkodás.

„Forog! Tessék!”

– Kálloy Molnár Péter színművésszel például nagy 
öröm volt együtt dolgozni, a Kossuthkifli forgatásán én 

tanítottam hajtani. Érdekelte a dolog, és korábban már 
egyszer fogta a szár végét egy hortobágyi kiránduláson. 
Hamar rá is jött: a pusztában, ahol szinte semmire sem 
kell figyelni, egészen más kocsikázni, mint szűk utcákon 
irányítani a lovakat, itt vigyázni mindenki biztonságá-
ra. De bízott bennem, így arra is rá tudtam venni, hogy 
egy igen meredek lejtőn lehajtson két lóval, emberekkel 
teli postakocsival. Amikor meglátta a partot, megvakar-
ta a fejét, és csak annyit kérdezett: Meg tudom csinálni? 
Bólintottam, annyit tanácsoltam, ha baj van, ne fékezz, 
fordíts a lovakat a domboldal felé. De nem volt baj – idézi 
fel László a filmes sztorikat, s azt is hozzáteszi, persze, 
ahogyan az lenni szokott, éppen akkor történt galiba, 
amikor legkevésbé számították rá.
– Péternek a kőszegi várból kellett a fogattal kikanya-
rodnia. Ló és hajtója is tudta, mi a dolga, de a felvételét 
sokszor meg kellett ismételni, hol a rendezőnek, hol az 
operatőrnek, hol a fénytechnikusnak volt még kérése. 
Így újra és újra elhangzott a szokásos: „Forog! Tessék!”, 
jelezve, minden beélesítve, kezdődhet a jelenet. A forga-
tókönyv szerint Péternek itt még volt pár másodperce az 

indulásig, amely éppen elég volt arra, hogy kézbe vegye 
a szárakat. Hanem az én okos lovaim megtanulták, hogy 
a „forog-tessék” után start, s egy ízben azonnal neki is 
iramodtak. A Várhegy aljában vártam a fogatot, ha gond 
van, elkapjam őket, de ekkor én is elugrottam. S abban 
reménykedtem, elég hosszú ez az utca, majdcsak megáll-
nak a lovak, bár azt is láttam, macskakővel van kirakva, 
amin akár könnyen megcsúszhatnak. Péter végül maga 
megoldotta a helyzetet, szerencsésen vissza is érkeztek, 
de a stábot nagyon letolta: „Ha a ló dolgozik, vezénysza-
vakat csak én kiáltok!”

Otthonra leltünk a Mocsárosban

László lovai amúgy rutinosan közlekednek a macskakö-
ves utakon is, hiszen Óbudán régóta koptatják azokat.
– Rendezvényeken a Krúdy-negyedben, a Fő téren 
és környékén sokat dolgozunk, mi kocsikáztatjuk az 
érdeklődőket – mondja László, akinek „óbudaisága” 
sokkal korábra nyúlik vissza. – Még a Margitszigeten 

hajtottam, amikor a Filatori közben béreltem istállót a 
lovaimnak. A Marczinkóéké volt a szép, hagyományos 
óbudai épületegyüttes, régi, sváb fuvaros család sar-
jaiként örültek is, hogy ismét lovak vannak az istálló-
ikban elszállásolva. Aztán a Filatori közt elérte a vég-
zete, a nyolcvanas évek közepén legyalulták azt is. Mi 
is kijjebb szorultunk a városból, de nem bánom, mert 
így kerültünk a Mocsárosba. Itt tartom az állatokat, 
és gondozom a tanyához tartozó rétet, gyerekeim itt 
tanultak meg lovagolni, lóval bánni: Tímea kislányom 
kétszeres távlovagló bajnok, s Laci fiam sem csak a 
hintókészítésben követett, ifjúsági díjugrató versenyt 
nyert, méghozzá az általam belovagolt Bajadéron. So-
kan kirándulnak családostól is a tanyánk környékén, 
a gyerekek kérdezik, szabad-e megsimogatni a lova-
kat. Hát, már hogyne szabadna, sőt, még a kuvasztól 
sem kell félni, kézhez szokott, akárcsak a tyúkjaink! 
Szeretjük a Mocsárost, úgy érzem, a környéken élők is 
befogadtak és megkedveltek minket.

SZEKERES P. MÓNIKA
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VILÁGSZÍNVONALÚ TÁRSULAT ÓBUDÁN

Recirquel – Újcirkusz régi értékek mentén

Hogyan lett egy táncosból újcirkusz rendező, hogy lesz az artistából színművész, hogy hódítható meg a világ, és mi-
ért éppen Óbuda? Vági Bencével, a Recirquel Újcirkusz Társulat alapítójával, művészeti vezetőjével beszélgettünk a 
társulat születéséről, jelenéről és arról, merre fejlődnek tovább.

szín Először a táncosokat figyeltem a régi gyárépületben 
megbúvó próbacsarnokban, amikor egyszer csak feltűnt 
a látóterem szélén valami szokatlan. Odanéztem, és azt 
tapasztaltam, hogy éppen fejjel lefelé, elengedett kézzel, 
a térdhajlatával fékezve magát csúszik egy rúdon va-
laki, cáfolva a gravitációt. Közben a csodálatos táncos 
pár tovább gyakorolt, szemben pedig egy artista lány 
egyensúlyozott fél kézen, miközben kecsesen integetett 
a másikkal, kinyújtott lábaival töké-
letes terpeszt mutatva be. Mindez a 
Recirquel Újcirkusz Társulat óbudai 
fellegvárában történt, mielőtt elkez-
dődött volna az interjú. Nem bántam 
meg, hogy egy kicsit korábban érkez-
tem Vági Bencéhez, a társulat vezető-
jéhez, aki táncos-koreográfusból lett 
újcirkusz alapító és rendező. Elmesél-
te, milyen út vezetett idáig.

Hogyan kezdődött a táncos pályája?

Egy belső hang indított el, de volt 
benne valami sorszerűség is. A szü-
leim Németországba disszidáltak, 
Wuppertalban éltünk. Én már hatévesen a gyerekbalett-
ben ugráltam, abban az épületben, ahol a zseniális tán-
cos-koreográfus, Pina Bausch dolgozott.

Emlékszik rá?

Hatéves voltam, nincsenek róla éles emlékeim. Arra em-
lékszem, hogy volt ott egy néni, aki nagyon sokat dohány-
zott. Tehát ott kezdtem a tánctanulmányaimat, utána visz-
szajöttünk Magyarországra, és itt folytattam. Táncosként 
Jeszenszky Endre, Bakó Gábor és Czakó János voltak a 
mestereim, ők indítottak el a táncos pályámon. Amint a 
gimnáziumot befejeztem, már a színházról is mindent 
tudni akartam, azt is, hogyan lehet világítani, hogyan kell 
a zeneszerzőkkel dolgozni, előadást létrehozni – nyilván 
mindezt a táncon keresztül. A Stern magazinban olvastam 
egy nagy cikket egy liverpooli egyetemről, és azt mond-
tam, hogy ez az, amit én is meg akarok tanulni. Szerencsés 
embernek tartom magam, mert fél évvel az érettségi előtt 
egy barátom kezembe nyomta azt az újságot. El is mentem 
egy nyári kurzusra, majd a következő tavasszal sikeresen 

felvételiztem. Liverpoolban nagyon sokat tanultam a szín-
házról és a táncról. Azután táncosként dolgoztam több he-
lyen a világban, Portugáliában, Brüsszelben, Londonban, 
Liverpoolban, majd visszatértem az egyetemre, és elvégez-
tem a zenés színházi rendező szakot is. Még táncoltam, de 
már nagyon-nagyon a színházcsinálás volt az, ami igazán 
érdekelt. Itthon sokat dolgoztam alkalmazott koreográfus-
ként a Budapesti Operettszínháztól a kecskeméti Katona 

József Színházon át számos társulattal, 
de valójában nem találtam a helyemet. 
Mindig konfliktusom volt a rendezők-
kel, másképpen képzeltem a dolgokat. 
Drága mesterem, Fekete Katalin azt 
mondta, hogy neked egy saját társulat 
kell, hogy megvalósíthasd, amit akarsz. 
Gondolkoztam is ezen sokat, de nem 
láttam a menetét. Skóciában az Edin-
burgh Fringe Fesztiválon dolgoztam, 
amikor először találkoztam az újcir-
kusz műfajával. Minden benne volt, 
amit szerettem: tánc, színház, cirkusz.

Tehát ott dőlt el minden?

Választóvíz volt, úgy döntöttem, hogy jó lenne ilyet csi-
nálni Magyarországon is. Megkerestem az artistaképzőt, 
hogy érdekelné-e őket egy ilyen együttműködés, a má-
sik oldalon pedig a Szigetet, kell-e nekik egy ilyen pro-
dukció. A 2012-es Szigeten kaptunk egy pici lehetőséget. 
Otthonról vittük az alsógatyánkat is, annyira nem volt 
büdzsé, de nagyon jól sikerült.

Az első csapat szintén artistákból és táncosokból állt?

Tizenegy artistával kezdtük el a munkát, táncosok még 
nem voltak.

Az artisták valószínűleg másfajta instrukciókat is kap-
tak, mint amiket az eredeti szakmájukban megszoktak.

Teljesen másfajta instrukciókat kaptak. Meghívtam 
egy orosz nagymestert, Szergej Osztrenkót egy két-
hetes kurzusra, aki nagyon jó barátom, és kőkemény 
Sztanyiszlavszkij-tréninget tanít a táncosok számára. Ez 
nagyon jó döntésnek bizonyult.fo
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Az első kísérlet bevált, hogyan fejlődtek tovább?

Tényleg nagy volt a siker, éreztem, hogy folytatni kellene 
a munkát a fiatalokkal, jó lenne ezt tovább vinni. Egyszer 
csak jött egy telefon Gerendai Károlytól, hogy a Sziget 
huszadik születésnapján többek közt a mi előadásunkkal 
mondanának köszönetet az elmúlt két évtizedért. A MOM 
parkban volt az esemény, amin megjelent a magyar kultu-
rális élet jelentős része. Ott volt Káel Csaba, a Müpa vezér-
igazgatója is, aki felajánlotta, hogy csináljunk egy előadást 
náluk. Kevés olyan embert ismerek a magyar kulturális 
életben, aki olyan odaadóan képes fiatalokat támogatni, 
mint ő. Kezdetektől fogva nagyon hitt bennünk.

A Müpában addig a komolyzene mellett leginkább klasz-
szikus jazz- és táncelőadások voltak. Hogyan fogadták, 
amikor egy újcirkusz produkció is betette a lábujjhegyét?

Eleinte sokan furcsállották, hogy mit keres a cirkusz a 
Müpában, de ez mára megváltozott. A társulat Magyar-
ország második legjobban eladott kulturális exportcik-

kévé vált, és a Recirquel mellett alkalmanként neves 
külföldi újcirkusz társulatok is fellépnek a Müpában. 
A klasszikus zenészek után mi járunk a legtöbbet kül-
földön. Tavaly 150 napot játszottunk Magyarországon 
kívül. Ma már a mi második otthonunk, a mi várunk 
a Müpa, és nem rossz, hogy ilyen várnak vethetjük a 
hátunk. A Müpa egészen különleges kultúrát képvisel, 
olyan emberek dolgoznak ott, akik kultúraimádók.

A másik váruk Óbuda, hiszen itt próbálnak, itt van az 
együttes otthona.

Ez sem véletlen, mivel tősgyökeres óbudai vagyok. Édes-
apám kenus volt, fel se merült, hogy Budapesten másutt 
is lakhatnánk. A Római-parton nőttünk fel. Négyen va-
gyunk testvérek, és mind a négyen itt is lakunk. Mind-
annyian kajakoztunk, én is hat éven át. Édesapámmal 
éles vitáink voltak a táncművészetről és kajakozásról, de 
végül elfogadta és szerette azt, amit választottam. Álta-
lánosba a Fodros utcai iskolába jártam, utána AKG-s vol-
tam, onnan mentem továbbtanulni Angliába.
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Bevált a Szentendrei úti próbaterem?

Sokáig kerestük a megfelelőt, mert nekünk minimum 
16 méteres belmagasság kell. Amikor három éve meg-
találtuk ezt a helyet, nagyon boldog voltam, nem mel-
lékesen azért is, mivel itt lakom, gyakorlatilag gyalog 
járok a munkahelyemre. A többiek először morogtak 
is emiatt, de azóta 90 százalékban mindenki ideköl-
tözött, amikor rájöttek, hogy itt nagyon jó lakni. Ma 
már az artisták zöme, sőt a menedzsment is harma-
dik kerületi.

Hogy épült föl a jelenlegi társulat?

Ez hosszadalmas folyamat volt. Amikor az első előadást 
csináltuk a Müpában, az artistáink 80 százaléka még is-
kolába járt. Egyszerre végezték az iskolát, érettségiztek, 
és készültek a bemutatónkra.

Mi a titka, hogy egy magyar társulatot elismerjen a világ?

Elsősorban a kitartó munka. A nemzetközi siker nem a 
szerencsén múlik. Egyrészt alapfeltétel, hogy legyen ki-
váló, amit csinálunk, legyen hatásos, és nagyon szeres-
sék. Utána az következik, hogy az emberek megismerjék, 
felfedezzék a társulatot, és ezt az ismertséget fenn is kell 
tudni tartani a kommunikációban. Minden szempontból 
profi hozzáállásra van szükség. Például arra, hogy aki 
belevág, az olyan e-maileket írjon, úgy beszéljen angolul, 
úgy tudja egyben tartani a csapatát, ahogy azt elvárják, 
olyan menedzsmentet építsen ki, amilyet kell, és főleg ne 
egy év alatt akarjon mindent meghódítani. Bírja a kudar-
cot, amikor lemondanak egy felkérést, vagy felmond egy 
artista. Fel kell építeni egy olyan fantasztikus csapatot, 
ami itt is van, mind az artistákban, mind a menedzsmen-
tet illetően, akik szívvel-lélekkel viszik előre az ügyeket. 
Nemrég tartottam erről egy előadást a Balassi Intézetben 
a többi társulat számára, és tátott szájjal hallgatták.
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Kevés olyan színházi társulat van, akikről megalaku-
lásuk után pár évvel sikeres dokumentumfilm készült. 
Az ötödik évében járó Recirquelről három évig for-
gatta Halász Glória rendező fikciós elemekkel átszőtt 
dokumentarista filmjét Mi ez a cirkusz? címen. Ez do-
kumentálja a fejlődési folyamatot?

Amikor a film készítőivel kapcsolatba kerültünk, még nem 
gondoltuk, hogy ez a munka ilyen méreteket ölt, de sze-
rintem a filmesek sem. Elkezdtek pályázni, és a végén már 
12–20 fős stábbal dolgoztak a külső helyszínen, aztán jöttek 
hozzá a fikciós jelenetek az artisták álmairól. Fantasztikus 
lesz egyszer majd visszanézni, hogyan kezdődött minden!

Az újcirkusz fogalmát a Cirque du Soleil tette világ-
hírűvé. A Recirquel Társulatot is szokás hozzájuk ha-
sonlítani? 

Az emberek többségének valóban az ugrik be az újcirkusz-
ról, hogy az olyasmi, mint a Soleil, és mi kénytelenek va-
gyunk erre azt felelni, hogy igen, ez hasonló. Aki már látta 
mind a kettőt, megérti, hogy mi a különbség. Nálunk is van 
egy gazdag látványvilág, kiváló díszletek, Dohnányi Zene-
kar, Sárik Péter szerezte zene, de néző szempontból sokkal 
személyesebbek a mi produkcióink, mert nálunk látni az 
előadók arcát. Ha mi egy sátorban dolgozunk, ami lehet 
akár 3500 fős is, olyan az ültetés, hogy egész közelről le-
het szemlélni az előadást, még a legrosszabb helyről is. Egy 
arénából ez nem látható, ott mindig iszonyatos távolságok 
maradnak, és én jobban szeretem a személyesebb tereket. 
Persze rögtön rá is cáfolok erre, mert mi rendezzük a tár-
sulattal a Budapesti Vizes Világbajnokság záróeseményét.

A Papp László Sportarénában?

Igen, több mint 200 művésszel, 80 artistával, 50 táncmű-
vésszel közösen. Ez egy háromszor akkora show, mint 
egy „átlagos” Soleil-előadás, amit élőben közvetít a tévé. 
Nagyon jó, hogy sok új emberrel, rengeteg külföldi és 
magyar művésszel dolgozhatunk.

Felerősödik a Soleil-vonal?

Nem egészen. Mi másképpen közelítünk, nem pusztán 
egy grandiózus látványshow-t csinálunk. Nem egy in-

tegetős esztrádműsorral fogunk búcsúzni, hanem egy 
komoly, kortárs tánc- és újcirkusz show-val. Nagy meg-
tiszteltetés, hogy a szervező, a FINA ránk bízta ezt a pro-
dukciót.

Ezzel megváltozik a Recirquel profilja is?

Továbbra is a nagy művészeti fesztiválokat járjuk, mint 
eddig. Az elmúlt években voltunk Kolumbiában, Chilé-
ben, Montreálban, Hollandiában és az Izraeli Operaház-
ban is, tehát olyan helyeken mozgunk, amelyek a magas 
kultúrát képviselik. Idén augusztusban a világ legna-
gyobb fesztiváljára, az Edinburgh Fringe-re megyünk. 
Huszonhárom előadásra szerződtek velünk. A fesztivál-
ra kétmillió embert várnak, több ezer előadás fut, és mi 
kiemelt helyszínen, főműsoridőben lépünk fel.

Hányan maradtak a kezdeti csapatból, hogy alakult ki 
a mostani társulat?

A kezdő csapatból ma is velünk dolgozik négy artista. A 
többiek is régi motorosok. Én hiszek az állandó, közösség-
ként is működő, alkotógárda szerű társulatban. Egyebek 
mellett azt is megtanultam Angliában, hogyan kell csapat-
ban dolgozni. Egy ilyen produkciónál egy embernek kell 
tudnia, mi az irány, átlátni az egészet, és keményen össze-
tartani, amit kell. A többieknek be kell állni – nem mögé, 
hanem mellé – és akkor lehet előre menni. Azt látom, hogy 
a lehetőségek korlátlanok. A FINA záróünnepség kapcsán 
bebizonyíthatjuk, hogy nagy show-k megalkotására is ké-
pesek vagyunk akár a világon bárhol máshol is.  Egyszer 
például szeretnék egy show-t rendezni a Soleilnek. Miért 
ne? Ha az ember magát korlátozza, az a legnagyobb baj. 
Elképesztő tehetségek vannak itt lépten-nyomon, engem 
pedig kifejezetten inspirál, hogy a tehetségeknek munkát 
és lehetőséget adjak.

Lesz Recirquel előadás Óbudán?

Jó lenne egy szabadtéri előadást tartani „itthon” is. Sze-
rintem szeretnének minket az óbudaiak. Itt lakunk, itt 
vagyunk, szeretünk itt lenni, és az külön öröm, ha ott 
adhatunk, ahol mi is otthon vagyunk.

VIG GYÖRGY
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meghatározott, apszissal ellátott épület körül, azonban 
ezen munkák során még nem dokumentálták az egysze-
rűbb csontvázas temetkezéseket. Elképzelhető, hogy ez az 
északi, késő római kori, Kr. u. IV. századi sírcsoport fizikai-
lag is elkülönül a délebbre fekvő, Kr. u. I–III. századi városi 
temetőtől, amelyből szintén sok tárgy került be a Gázgyár 
kivitelezésével párhuzamosan az Aquincumi Múzeum 
gyűjteményébe.

A II. világháború utáni leletmentések során további 
római temetkezéseket, elsősorban kőláda- és földsírokat, 
valamint néhány, a nedves rétegekben megőrződött fa-
koporsót tártak fel itt. Szisztematikus kutatásokra, ása-
tásokra 1996-tól a Graphisoft Park építése kapcsán került 
sor először. A feltárásokat először Zsidi Paula, majd e so-
rok írója vezette. A keleti temető valódi mérete és jelentő-
sége a 2005-től szinte évente folytatódó kutatások során 
vált világossá, amikor a modern ipari létesítmények által 

kevésbé bolygatott területen összesen több mint 1500 ró-
mai kori temetkezés került napvilágra.

Ez a sírmező a Kr. u. I–III. században a nagyjából 10–
15 ezres polgárváros legjelentősebb temetője volt, amely 
a szigorú római szabályozásnak megfelelően a lakott 
területen kívül, a keleti városfal előterében húzódott. 
Használatának mintegy három évszázada alatt a sírokat 
helyenként sűrűn egymás fölé és mellé ásták. Bár a föld 
felszínén álló, kőből és minden bizonnyal fából készült 
síremlékekből csak kevés töredék maradt meg, elmond-
ható, hogy megtalálható volt itt a provinciális római te-
metkezési szokások szinte teljes spektruma. Népszerűek 
voltak a kő sírsztélék, amelyekre az elhunyt nevét, élet-
korát, karrierjének legfontosabb állomásait is felvésték, 
a leggazdagabbak pedig látványos sírkerteket, dombor-
művekkel díszített síremlékeket emeltettek maguknak 
és családjuknak.

Lassányi Gábor: A Gázgyár ősi múltja

múzeum

Az óbudai Duna-part leglátványosabb műemléki 
épületegyüttese az Óbudai Gázgyár, amely 1909 és 
1913 között épült meg Albert Weiss tervei alapján. 
A hatalmas, tégla homlokzatú ipari csarnokok, tor-
nyok, a gyárhoz tartozó munkás lakótelep és a válto-
zatos szociális intézmények szinte kivétel nélkül év-
ezredekkel korábbi emlékek 
fölött emelkednek.

Ezek közül a legismertebbek 
a római kori maradványok, de 
a Duna-part magasabban fekvő 
részei és időszakos szigetei már 
legalább hétezer éve, az újkőkor 
óta vonzónak számítottak az 
emberek számára, és a középső 
rézkor (Kr. e. 4000 k.) időszaká-
tól fogva ismerünk sírt és kutat 
ezen a részen.

A korai bronzkorban (Kr. e. 2500–2200/2100 k.) egy 
település is állt itt, amelynek lakói halottaikat a domb-
tetőkön elterülő temetőkben temették el. Ezek az embe-
rek hozzátartozóik hamvait földbe ásott gödrökbe vagy 
nagy urnákba helyezték el, és a hamvak mellé nagy kerá-
mia edényeket, apró poharat helyeztek a túlvilágra szánt 
étellel, itallal.

Miután a Kr. u. I. században a Római Birodalom fo-
kozatosan kiterjesztette uralmát a Duna vonaláig, a kör-
nyéken élő kelta eraviscus törzs szállásterületén is kato-
nai táborok, majd polgári települések létesültek.

Az I. század második felében épültek meg annak a 
falunak is az első házai, amely később Aquincum polgár-
városává vált. Ennek a településnek a legkorábbi magja 
a Solymár-völgyből a Duna-partra vezető kelet-nyugati 
főútvonal mentén épült meg. Ez az út az Óbudai Gázgyár 
északi részén, valahol az északi összekötő hídtól délre ér-

kezett meg a folyóhoz, ahol egy 
kikötő és átkelőhely állhatott, 
bár ennek pontos helyét még ma 
sem ismerjük. A Gázgyár építése 
során ebben a zónában találták 
meg a Hadrianus császár uralma 
alatt városi rangot nyert Aquin-
cum ipartelepét, ahová a nagy 
vízigényű és tűzveszélyes tégla-
égető és fazekas műhelyek tele-
pültek. A feltárásokon fellelt ke-

mencék monumentális méretei század eleji fotókon nézve 
ma is lenyűgözően hatnak. Nagy számban bukkantak itt 
római kori kutakra is, amelyek közül néhány alján még a 
béleléshez használt 1800 éves fahordók is megmaradtak.

Szintén a Gázgyár területén húzódott a város eddig 
ismert legnagyobb temetője. A nekropolisz első sírjaira, 
négy szarkofágra még 1830-ban bukkantak az akkor még 
Homokosdűlőnek nevezett területen. 1892-ben Kuzsinszky 
Bálint, az Aquincumi Múzeum első igazgatója kisebb lelet-
mentés során további tucatnyi késő római sírt tárt fel itt. A 
Gázgyár építésekor a terület északi részén közel száz tégla- 
és kőláda sír került elő egy ókeresztény temetőkápolnaként 
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„A Gázgyár építése során ebben a 
zónában találták meg a Hadrianus 
császár uralma alatt városi rangot 
nyert Aquincum ipartelepét, ahová 
a nagy vízigényű és tűzveszélyes 

téglaégető és fazekas műhelyek 
települtek.”
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A klasszikus ókori hagyomány szerint a végtisz-
tesség megadása az élők, utódok és rokonok híján a kö-
zösség kötelessége volt, amit mindenkinek meg kellett 
adni, ellenkező esetben a nyugtot nem találó halottak 
veszélyt jelentettek az élőkre. A hagyományos római 
szokások szerint az elhunytat saját házában, lakásában 
ravatalozták fel először, a helyiséget pedig fáklyákkal, 
mécsekkel világították ki. A holttestet megmosták, és 
illatos olajokkal kenték be, amiről a sírokba elhelye-
zett apró balzsamos üvegek tanúskodnak. A halott 
szájába vagy kezébe érmet helyeztek, hogy a túlvilág 
folyóján átvivő révészt, Kárónt ki tudja majd fizetni. 
Ilyen érmeket nagy számban találtunk az aquincumi 
sírokban is.

Fontosnak tartották a halottat megsiratni, az asszo-
nyok megtépték ruhájukat, kibontották a hajukat, a gaz-
dagabbak pedig siratóasszonyokat, zenészeket fogadtak. 
Az elhunytat a családtagok, barátok, ismerősök kísérték 
ki a temetőbe.

Amennyiben a hozzátartozók a hamvasztást válasz-
tották, a városok mellett egy központi égető helyen állí-
tották fel a halotti máglyát, amelyre gyakran az elhunyt 
kedvenc tárgyait is elhelyezték étellel és itallal együtt. 
A máglya leégése után a hamvakat kisebb textil csomag-
ba vagy más szerves anyagba összegyűjtve helyezhették 
a földbe. A gázgyári temetőben ez a leggyakoribb, más 
nekropoliszokban azonban kő-, üveg- vagy kerámia ur-
nák is megtalálhatók. A kiásott hamvasztásos sírgödrök 
egy részét a temetkezés előtt híg agyaggal kitapasztották 
és kiégették, így rituálisan megtisztították azt.

Ha a család nem a hamvasztást választotta, akkor a 
holttestet textilbe csavarva vagy fakoporsóban helyezték 
a földbe. A gazdagabb családok egy része a Kr. u. III‒IV. 
században kőkoporsókat, szarkofágokat vagy kőlapok-
ból összeállított sírládákat készíttetett szerettei számára, 
de ugyanebben a korban téglákból is építettek sírokat.

Általános szokás volt, hogy a halottak mellé ételt és 
italt adtak kerámiaedényekben a túlvilágra. A sírokban 

talált kerámiaedények között a legtöbb Aquincum kör-
nyékén készült, de néhány, a nyugati provinciákból szár-
mazó drága pohár és tányér is előfordul. Egyedülállónak 
számít például két itt talált díszes korsó, amely a mai Tu-
nézia területén készült.

Számos nőt ékszereivel, kozmetikai esz-
közeivel temettek el, a temető-
ből több szép gyöngysor, 
karkötő, hajtű, tükör, 
továbbá a bronz éksze-
rek mellett jó néhány 
ezüst és arany fülbeva-
ló, gyűrű és amulett-tartó is 
előkerült.

A halotti szertartá-
sok közben égő és fo-
lyékony (legtöbbször 
bor) áldozatot mutat-
tak be az alvilági is-
teneknek. Az áldozati 
állatok közül halotti 
áldozatként tradicionáli-
san a sötét színű példá-
nyokat tartották a leg-
alkalmasabbaknak. Az 
elhunyt családja a teme-
tés résztvevőinek halotti 
tort szervezett. A temetés 
utáni kilencedik napon szo-
kás volt a sírt a családtagok-
nak ismét felkeresni, és itt 
újabb áldozatokat mutattak be.

A római naptárban fontos 
szerepet kaptak azok az ünnepek 
(Parentalia, Feralia), amikor minden 
család megemlékezett őseikről, és 
áldozatok bemutatása mellett a sírok-
nál, a temetőkben együtt lakomáztak. 
Ezeknél a temetés utáni áldozati 
szertártartásoknál használták azo-
kat a sírokba levezető, legtöbbször 
kúpcserepekből összeállított „etetőcsöveket”, amelye-
ken keresztül folyadékáldozatot lehetett „leküldeni” az 
elhunytaknak. Ilyenek nyomát szintén sikerült kimutat-
nunk több temetkezésnél.

A holttestek antropológiai vizsgálatának eredmé-
nyei azt mutatják, hogy a temetőben eltemetett népesség 
békés, városias életmódot folytatott, kevés az erőszakos 
eseményre utaló csontsérülés. A leggyakoribbak a ház-
tartási balesetekre utaló alsó végtagi törések. A lakosság 
jelentős része vékony csontozatú mediterrán típus volt, 

szinte csak a férfiak között találunk erősebb testalkatú, 
talán északi származású személyeket.

A temetőben a temetési szertartásokon 
túl alkalmanként különleges varázsrí-

tusok is folytak. Jelenleg már három 
olyan ólomlapra írt, latin nyelvű 

átokszöveg is ismert innen, ame-
lyet a sírok között ástak el. 

Ezek olyan perek folyamán 
készített rontó szövegek, 

amelyekkel ellenfeleiket, 
azok tanúit, ügyvédeit 
kívánták elnémítani, hi-
teltelenné tenni a meg-
rendelők. Szintén va-
rázsszertarásra utal egy 
olyan rejtélyes temetke-
zés, amelynek hantjába 

öt emberi és egy lókopo-
nyát ástak el.
A Kr. u. IV. század közepére 

az egykori polgárváros elnéptele-
nedett, romossá vált. A Gázgyár 

északi részén fekvő átkelőhelyet, ki-
kötőt azonban valószínűleg a római 

uralom végéig használták, ahol egy kato-
nai ellenőrző pont, egy őrtorony is létesült. 

Ennek a kis településnek a katonái és lakói te-
metkezhettek a városi temető déli részén szór-

ványosan, és az északi részén egy különálló ke-
resztény temetőkápolna melletti sírcsoportban 

egészen a Kr. u. IV‒V. század fordulójáig. Erről ta-
núskodik néhány késő római üvegedény és egy kü-

lönleges agancsfésűt tartalmazó sír. A Homokosdülő 
aztán egészen a XIX. század végéig, az Esztergomi va-
sútvonal fejlesztésig nyugodt vidékké vált, a századfor-
dulón még szőlőt termesztettek a Duna-parton.

(A szerző régész, muzeológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa)
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Zeke Gyula: FEHÉR HÁZ ÓBUDÁN
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Ha Aquincumba látogató császáraink estente meg kíván-
ták tekinteni, miként süpped a Nap Pannonia Inferior puha 
dombjai közé, bizonyára az Óbudai-szigetre emelt helytar-
tói palota ablakának kőpárkányára támaszkodtak, s hosszú 
perceken át álltak mélázva ott. Senki sem tudhatja már, hány 
esztendőt gondoltak vissza és előre az időben, jelenbeli gond-
jaik, az Ister túlpartjának roppant térségein nyomakodó bar-
bárok mozgolódása és betörései nyilván sokkalta inkább 
foglalkoztatták őket. S ha mégis előre vetették álom-tekinte-
tüket az időben, aligha gondolhatták, hogy jó másfél évezred 
múltán az Óbudai Szeszgyár kihívóan magas főépülete néz 
majd szembe velük. Mert, igen, a kiegyezés évében alapított 
üzem pőre, fehér háza szinte épp szemközt áll a valahai 
helytartói palota nyugati szárnyával, amelynek (az eddigi 
feltárások és visszatemetések utáni) romjai talán láthatóvá és 
beszédessé válnak még a mi életünkben. Mivel az időutazás 
gondolata mindig is vonzott, ki óhajtottam próbálni, vajon 
régóta nem működő szeszgyárunk harmadik szintjének ab-
lakában állva látok-e valamit a hajdani palota földbe takaro-
dott romjainak körvonalaiból, ám nem tehettem így. Nem, 
mert az üzem mai kezelője, a BUSZESZ Rt. illetékese (a meg 
nem nevezett tulajdonos kívánságára) nem tette lehetővé a 
számomra ezt. (Már amikor megláttam a cégnevet, kissé ér-
telmetlennek tetszett. Zavart az ékezet hiánya az U-n, s mi-
dőn este szomorúságomban a saját magam főzte pálinkámat 
ittam, rá is tettem képzeletben.)

A 2007-ben megvásárolt üzemterület elkerülhetetlen jö-
vőjével – úgy nagyjában – magam is egyetértek. Budapest 
elmúlt kétszáz évének története végtére leírható a gyárak la-
kógyedekkel szembeni folytonos visszavonulása története-

ként (is), s miért pont Óbudánk másfélszáz éves szeszgyára 
volna az utolsó bástya? Hiszen óriás, szemnek és tüdőnek 
egyaránt kedves területet foglal el ókori nevét elhagyó fo-
lyónk, a Duna partján, ahol a mai idők ízlése szerint terve-
zett majdani lakópark házaiba nyilván sokan törekednek 
megtelepedni majd élethelyzetük reményeivel. A bontás és 
építés által Óbudának most újra megvan az esélye Aquin-
cum eddig sosem látott rétegeinek feltárására és megmu-
tatására. Fehér házunk másfélszáz éves csupán, ám a falai 
közt még mindig csodaszép belsőépítészeti elemeket őriz: 
öntöttvas lépcsőkorlátot, szegecselt tartóíveket, egyebeket.

Robosztus szépsége még inkább megmutatkozik, ha ol-
dalról, mondjuk az Árpád hídi HÉV-megállóból nézegetjük. 
Ereszkedő gerincmagasságú, három traktusos, óriás moz-
dony körvonalai vetülnek így elénk, amelynek kéménye is 
van. Az épület fehérsége kivált jelentéses, azt közli csalókán 
a szemünkkel, mintha kései ipari forradalmunk rövid útja 
makulátlan lett volna, korom-, izzadság- és szenvedésmen-
tes. Rátekintve ma már könnyű szívvel áltatjuk magunkat, 
és a démon muslincáktól zubogó, mocsaras cefréjére gondo-
lunk, amely aztán a pálinkafőző üst csöpögtetőjéből átlátszó 
tisztán folydogál elő, és a töményes pohárkákba töltve kis 
időre megmutatja bűbájos nyakláncát.

Óbuda-Békásmegyer tudomásom szerint még érvény-
ben lévő, 2013-as Építési Szabályzatában ezt olvassuk: „Ezek 
az épületrészek meghatározzák a terület távolabbi látvány-
pontokból való feltárulását. Ezért ez a két épületrész min-
denképp megtartandó.”

Az idők szeszei kissé bizonyára már elvették az eszemet: 
a próféta beszéljen a szabályzatból.
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II. Óbudai Fotótárlat

Óbuda/Aquincum, a kétezer éves város

képző

Sövényházy Csilla: Római oszlopok 2., 2017

A Római Birodalom? Az időszámítás kezdetének kora? 
Pannonia provincia? Imperator Caesar Domitianus Au-
gustus? Ezek a szavak, nevek a legtöbb ember számára 
jó esetben legfeljebb halvány emléknyomok egykor volt 
érettségije tételsorából. Vagy az sem. Legfeljebb rákeres-
nek a neten, ha nagyon sarokba szorítják őket valamiért. 
Nem így azoknak a szerencséseknek, akik Óbuda-Aquin-
cum lakói lehetnek. Mert ők egy római vízvezetékrendszer 
pilléreivel találkoznak minden áldott nap reggelén, ami-
kor a munkahelyükre utaznak. Amfiteátrumban sétáltat-
ják a kutyáikat, és ha lemennek az aluljáróba, római sírkö-
veket látnak két lármás klímaberendezés között. Hát naná, 
ki akad ezen fenn az ott lakók, az óbudai köztereket napi 
szinten használók közül?

Velünk élő történelem. Észre sem vesszük, annyira 
természetes. Egy ideig. De gondolkoztak már azon, hogy 
pontosan ott járunk Nike sportcipőnkben, ahol kétezer 
éve még római légionáriusok sarui csattogtak? Vagy azon, 
hogy római villák, templomok oszlopsorai állnak a házgyá-
ri lakótelep tömbjei előtt, amiben akkor is, ma is emberek 
tízezrei éltek-élnek? És ha idáig eljutottak, kézenfekvőnek 
tűnik a gondolat, meddig bírják még a kétezer éves oszlo-
pok, és mennyi idő jut a mögöttük álló panelházaknak? 

Kétezer év? Fel nem foghatom mennyi. Kettő is, húsz, 
kétszáz is sok, hát még ennek tízszerese, százszorosa, 
ezerszerese. És mégis Aquincum, a mellé és rátelepült 
Óbuda valahogy megélhetővé teszik ezt a fantasztikus 
időhidat. Több millió éve elpusztult állatok mészvázai 
kővé tömörülve, amit kétezer évvel ezelőtt faragott va-

laki betűkké, alakokká, oszlopfőkké, sírkövekké, amiket 
most, a ma embere silabizál… Ha csak ezt nézzük, akkor 
a világ rendben van. Létezik a folytonosság, hosszú tá-
von minden és mindenki megtalálja benne a helyét.

Vannak, akik megcsinálták ezeket, vannak, akik hasz-
nálták, vannak, akik lerombolták, mások kiásták a föld 
alól, konzerválták és megmutatják nekünk, mások meg 
mentükben egy pillantást vetve rájuk, sietnek tovább 
a dolgukra. Aztán megint mások megállnak előttük, és 
fényképezőgépükkel megörökítik őket, képbe sűrítve a 
valóságot, amit valakik kiválogatnak és kiállítássá rendez-
nek, amit aztán megint mások megnéznek, és így tovább, 
újabb kétezer évig…

Kincses Károly

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben 
második alkalommal hirdette meg fotópályá-
zatát Óbuda/Aquincum, a kétezer éves város 
címen. A pályázat idén is nyitott volt, hivatásos 
és amatőr fotósok is  nevezhettek. Versenyen kí-
vül – a tavalyihoz hasonlóan – ismét meghívást 
kapott öt fotóművész. 
A zsűri: Torma Tamás művészeti szakíró, szer-
kesztő, Cseri László fotóművész, Kincses Károly 
fotómuzeológus. 
Díjazottak: 1. Walton Eszter, 2. Szőnyi István, 3. 
Urbán Tamás, polgármesteri különdíj: Vida Beáta
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Bege Nóra: Sírkőrészletek sorozat 5., 2017

Vida Beáta: Út a jelenbe, 2017. 05. 10.

polgármesteri különdíjas kép
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Magyar Alfréd: A légiós, 2017Fejér Gábor: Cím nélkül, 2017
felkért fotóművész

Szőnyi István: Flóra visszatér, 2017. 05. 25.
2. Díjas kollekció
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Urbán Tibor: Égi jel, 2014. 06. 28.
3. Díjas kollekció

Walton Eszter: Arcok textúrákon – Modern arcok & antik falak, 2017 (10)
1. Díjas kollekció
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Oláh Gergely Máté: Aquincum, 2017

Szivolt András: ToneMapping, 2017
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Törött porcelánból ékszert varázsol

Interjú Szász Károllyal

Meglátja a medált a csonka Zsolnay csészében, függőt készít az ódon festett templomablakok üvegcserepeiből, keze 
munkája révén tovább él a múlt. Építi saját világát a fiatal óbudai művész, és egy iskolát tervez, ahol senki sem 
bukna meg.

képző Hogyan kezdődött művészeti pályafutása?

Háromévesen kipingáltam a WC falát a saját festékem-
mel. A szüleimnek gyanús volt, miért vagyok ott egy 
órája, benyitottak, és látták, hogy elkapott az alkotói láz. 
Mivel mosolygó napocskák kerültek a falra, végül is tet-
szett nekik. Aztán lecsempézték.

Született óbudai?

Óbudaivá váltam. Gyerekkoromat a Kodály Zoltán 
Ének-Zenei Általános Iskolában töltöttem, és itt is ragad-
tam a III. kerületben. Jó, hogy itt 
mindent el tudok intézni. Közép-
iskolába textil szakra mentem, ez 
az iskola megszűnt, így végül a 
Than Károly Ökoiskolában érett-
ségiztem, a Lajos utcában. Ak-
koriban itt jártunk el a mostani 
műhelyem előtt, amikor a foci-
pályára mentünk. Akkor még 
egy könyvesbolt lerakata működött itt. Érettségi után 
szakmunkásképzőbe mentem, mert az anyukám, akivel 
együtt járunk misére, egyszer felnézett a templomi ab-
lakokra, és azt mondta: Karcsi, ezek olyan szépek, menj 
ólomüvegfestőnek! Elmentem. A szakmunkásképzőben 
mindenki lógott, ahogy csak lehetett. Aludtak napközben, 
és rám szóltak, hogy halkabban csiszoljak. Elvégeztem a 
kétéves OKJ-s képzést, majd a tanárom, Silc Mariann, aki 
az Iparművészetin végzett, megkérdezte, hogy miért nem 
jelentkezem én is oda. Jelentkeztem, felvettek, elvégeztem. 
Tehát így lettem én az első művész a családban. Példaké-
pem sem volt ezügyben, nem is ismertem, nem is igazán 
beszéltem művésszel. A szüleim programozók, úgyhogy 
én mindig kilógtam a családból. De engedték, ennyit tet-
tek hozzá: hadd művészkedjen! Meg azt, hogy Karcsi, itt 
egy üres falfelület, ide még várok valamit. Nálunk nem 
nagyon kellett dekorálni a lakást, mert ott voltam én. 
Mindent festményben örökítettem meg: a családi nyara-
lásunkat is.

Mióta van saját műhelye?

Amikor diploma elé érkeztem, mondtam édesanyámnak, 
hogy szeretném folytatni a munkásságomat, és lepjen 

meg diplomára egy műhellyel. Ez volt a második hely, 
amit megnéztünk, és rögtön beleszerettünk. Amint be-
költöztem ide, már kopogtak is az ajtón, mert látták, hogy 
itt valami műhely alakul: hoztak órát, hogy cseréljem ki az 
elemet, leszakadt fazék fogóját, hogy rakjam vissza, és én 
nem mondtam, hogy iparművész volnék, most végeztem 
az egyetemen. Örültem mindennek, ismerkedtem a térrel 
és az emberekkel. Hoztak kidőlt keresztet is, ami ledőlt a 
sírról, és eltörött. Mindenféle dolgot, amit aranyozni, ra-
gasztani, homokfúvni kellett. Gyakorlatilag mindent el-
vállaltam, nem is kértem érte pénzt, csak izgatott, hogyan 
oldhatom meg, hogy azt a fogót visszarakjam.

Mikor készült az első porcelán 
ékszere?

Mint ahogy minden nagy fel-
fedezés, ez is a véletlen szü-
leménye. Egyszer bejött egy 
hölgy, aki behozott egy Zsolnay 
csészét, aminek le volt törve a 

füle, és agyon volt már ragasztgatva. Mondtam neki, 
hogy ezt nagyon finoman kell csiszolni, mert szétmál-
lik. Megkérdeztem, ha szétmállik, akkor mit csináljak 
vele? Azt mondta, ha elenged a ragasztás, akkor dobjam 
ki. Elkezdtem csiszolni a kis csonkot, hogy ne vágjon, 
hogy tudja használni vagy nézegetni, de ahogy elő-
re megjósoltam, eltörött a kezemben. Nagyon rosszul 
éreztem magam, mintha lenyúltam volna, vagy valami 
ilyesmi. Nem volt szívem kidobni, így ott helyben ki-
csiszoltam egy kis medált belőle, átfúrtam, cipőfűzőre 
akasztottam, és úgy adtam át, hogy elnézést, de ez ma-
radt meg belőle. Nem értette a dolgot, de nagyon örült, 
és elment. Nem láttam egy hétig. A következő héten 
egy hatalmas rakomány törött porcelánnal jött be, be-
jelölgetve, hogy ebből és ebből ezekre vágyik. Onnantól 
kezdve nem lehetett kiszállni, nem is tudnék, mert min-
den héten valaki jön, és hoz valamit. Megérkezik egy 
örökös vagy egy nagymama, valaki, aki előszedte a régi 
családi ereklyét, vagy aki csak kapta, és eltörött.

A fentieken kívül honnan szerzi be az alapanyagot?

Jön. Jó a viszonyom a Mattyasovszky-Zsolnay család 
tagjaival. Nemrég járt itt a Pilvax kávéház örököse, 

„... mikor ránézek egy vázára, már 
csak a metszetét látom, hogyan le-
hetne elvágni belőle, hogy ki lehes-
sen menteni a festett részeket, hány 

ékszert lehetne kihozni belőle...”
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megmutatta, hogy nézett ki a szervizkészlet. Ez 
egy meisseni porcelánkészlet volt, amit a kávéház 
dicsőségére felturbóztak némi saját szellemi termékkel, 
mert hozzá volt festve még egy kis piros pötty és 
aranyozás. Legalább ezer darabból állt, és mindig 
félretették a töröttet leltárba. Ezt örökölte meg a hölgy, 
akinek a dédnagyanyja volt a Pilvaxban kávéházas. 
Eljött, bekopogott hozzám, és mondta, hogy hallottam 
önről ezt, és ezeket szeretném. Főleg az unokáknak 
készíttetett medálokat. Volt egy törött teáskanna, amit 
úgy tudtam megmenteni, hogy félbevágtam, és egy 
hőálló üveglappal egészítettem ki. Teljesen jól működik. 
Most már minden bejön, hozzák hajléktalanok is, 
rettenetesen veszélyes arcok. Úgy csináltam meg itt 
a műhelyem ajtaját, hogy csak a lábakat lehet látni, 
úgyhogy lábról meg tudom mondani, kinek nyitom ki az 
ajtót résnyire és kinek nagyra. Mostanra megtanultam, 
azt is tudom egy ember lábáról, hogy ügynök lesz, 
mert az mindig ki van csutakolva, hogy úgy tűnjön, az 
nagyon menő.

Hogyan áll neki egy-egy darabnak?

Eléggé locsifecsi vagyok, szívesen elmondom, hogy csiná-
lom, nem titok és nem is szégyellem. Azonnal átveszem, 
és mire a lépcsőről leérek, már látom a vágási pontokat. Ez 
olyan, mint a mátrixban, amikor azok a zöld számok men-
nek a fejben. Na, én ilyen metszeteket látok rögtön. Öt lép-
csőfokom van, ami levezet a műhelybe. Mire leérek, már 
tudom a vágást. Mostanára, amikor elmegyek egy kiállí-
tásra, múzeumba, mikor ránézek egy vázára, már csak a 
metszetét látom, hogyan lehetne elvágni, hogy ki lehessen 
menteni a festett részeket, hány ékszert lehetne kihozni 
belőle, hogy egy család jól járjon. Utána lenyomozom, ami 
azt jelenti, hogy megnézem az alját: ha kínai jel van rajta, 
vagy bármilyen más, amit nem ismerek, megpróbálom 
azonosítani. Van a telefonomon egy fordító szótár, ami 
kamerával működik, rávillantok, megnézem, hogy me-
lyik korból származik az aláírás, lefordítom a fordítóval, 
bedobom az internetre, vagy elugrok az iparművészeti 
könyvtárba. De van olyan is, amikor családi hagyatékból 

hozzák be a porcelánt, ilyenkor elmesélik a történetét. Ha 
bárki olyan hozza le, akit meg tudok szólítani, akkor ki-
faggatom, mert mindent tudni akarok róla. Rajzolás nél-
kül látom a formát, egyből, egy pillanat alatt, mintha ve-
títenék nekem, hogy ezt csináld, ezt csiszold. Egy ilyesmi 
hang megszólal, és akkor hátramegyek, és felvágom egy 
nagy sebességű gyémántkoronggal. Nagyon óvatosan, 
több irányból indulok, hogy el ne törjön. Előtte bekap-
csolok egy 500 wattos reflektorlámpát, ami a legtömörebb 
porcelánt is átvilágítja; megnézem a hajszálrepedéseket, 
ezekből ki tudom számítani az útvonalakat, mert látom, 
melyik irányba fog elindulni a repedés, ha véletlenül na-
gyobb mechanikus erőnek teszem ki. Van, hogy olyan 
gyönyörű szecessziós íveket ad a repedés, törés, hogy 
meghagyom, mert élmény nézni. A vágás után választom 
ki, mivel lehet összekombinálni. Szeretem társítani a dol-
gokat, például összehozni a kínai Csing-dinasztiát egy 
kis repülő herendi lepkével, vagy Szász Endre hollóházi 
fekete-fehér grafikus világán miért ne másszon át egy kis 
eozin réten egy kis Rotschild-mintás bogárka. A darabká-

kat úgy dolgozom össze, hogy a külső szemlélő soha nem 
jön rá, hogy ez valójában három különböző porcelán. Ezu-
tán koronggal kicsiszolom a fazonját, az ívét. Ha ismerem 
a történetét, annak a hangulatából is átemelek valamit, 
vagy teljesen mást, amit a minta diktál. Ezután illesztem 
bele a fém foglalatba. Nagyon fontos, hogy a porcelánt és a 
fémet melegen kell egymásba gyúrni, hogy örökre szóljon 
a kapcsolatuk.

Mi mindent lehet egy tárgyról kideríteni?

Sokan nem tudják, hogy egy-egy kódszámba kódoltak 
mindent, a festőt meg azt is, hogy milyen korban járunk, 
vagy akár, hogy milyen megrendelés volt. Vannak vicces 
dolgok, például hogy amikor az államosítás idején nem 
lehetett hozzájutni bizonyos színekhez – nyilván kajához 
se lehetett, kenyérhez se, nemhogy porcelánfestékhez –, a 
Herendi kitalálta, hogy ő a világ legnagyobb mintáit meg-
csinálja barna színből. Akkor egy évig barnát festettek, 
mert csak barna festék volt. Amikor az is elfogyott, akkor 
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purpurral megfestették, és kijöttek a manapság nagyon di-
vatos monokróm dolgok. Jól mutatnak, és minden részletet 
úgy meg tudtak festeni, hogy meséljen, zenéljen az a minta.

Megosztana velünk néhány történetet, amit sikerült 
lenyomoznia?

Általában nem tudják az emberek azt, hogy a porcelán-
nak régen milyen hatalmas értéke volt. Vándorkereske-
dők révén lehetett hozzájutni, akik irdatlan pénzt kértek 
egy-egy darabért. A vándorkereskedők miatt elég jól be 
lehet azonosítani, hogy az ország mely területén milyen 
típusú porcelánhoz lehetett hozzájutni. A szegényebb 
családokban régebben mindenki egy tálból evett. Elő-
ször evett a férfi, aztán körbeadták a többieknek. Úgy-
hogy a parasztcsaládokban nagyon megbecsülték a tálat, 
ami öröklődött is, presztízskérdés volt, kinek milyen 
porcelánja van. Amúgy logikus is, hogy ilyen pokolian 
drága volt, mert egy-egy tálért kiégettek egy egész erdőt, 
hogy a kemencét 1300 fokra fel tudják fűteni. Utána pe-
dig költözni kellett egy másik erdőhöz.

Van tipikusan Óbudán fellelhető porcelánfajta?

Meg lehet találni mindent, de a leggyakoribb a Zsolnay 
piros pöttyös vonulata az 1950-es évekből, azt bárhol 
megtalálom. A harmadik kerület tele van ötvenes évek-
kel, nagyon erősen. Érdekes ez az Óbuda, nem tudom, 
miért lehet ez.

Elmesélné egy emlékezetes darab születését?

Egy 90 éves kedves hölgynek van egy Rippl-Rónai ter-
vezte porcelángyűjteménye. A takarítónő rosszul fog-
ta meg az egyik darabot, és eltörött. Maga Rippl-Rónai 
festette a gyönyörű vázát, kék alapon piros liliomokkal. 
Meseszép volt, ő az egészet nekem adta, úgyhogy utána 
egy évig dolgoztam neki belőle.

Min dolgozik most?

Templomablak-üvegekből készítek ékszereket – Mátyás 
templom, Rózsák tere. A mesterem, Gonzales Gábor, 
aki az egyetemen tanította az üvegművességet, hozta be 
hozzám ezeket a törött üvegeket. A templom restaurá-

lásakor összesöpörték és félretették az apró kis törme-
lékeket. Ez negyven évig állt érintetlenül, felcímkézve, 
bedobozolva. Amikor látta a mesterem, hogy boldogulok 
egyetem után, és megmentem a megmenthetőt, akkor 
egyszer csak egy nagy, széles mosollyal behozta hozzám 
a törmelékeket.

Hogyan inspirálódik?

Például iszom egy jó teát, most éppen egy francia ibolyateát 
főztem. Nem is hittem volna, hogy ilyen finom! Mindenfé-
le teám van, az ismerőseim, akik járják a világot, hozzák a 
legkülönlegesebb teaféléket. Az is segít, amikor meghallok 
valami szép klasszikus zenét vagy valami átdolgozást.

Mi a hosszútávú terve?

Terjeszkedni, ezt csinálni. Mindenki azt mondja, kül-
föld, de én nem. Szeretném itthon még több emberhez 
eljuttatni a kis törött porcelánokat. Szeretnék egy krea-
tív iskolát is létrehozni. Bárki, aki szeretne, akinek van 
kedve, lejöhessen, és összekombinálhassa a képzőmű-
vészetet a zeneművészettel. Ez egy szabadidős iskola 
lenne, ahol senki nem bukna meg. Ez a legnagyobb ál-
mom. Egyszer megcsinálom.

Van tanítványa?

A művészvilág nem a tanításon múlik. Aki csak arra 
vágyik, hogy mástól tanuljon, hamar kihullik a rostán.  
Mindenki önmagát fejleszti. Én azt vettem észre, hogy 
mindenkinek megvan a saját világa. Azt a világot kutat-
ja, és abba a világba merül bele. Amit én csinálok, az mű-
vészet, nem mesterség, mert a mesterség kicsit kötöttebb.

Meg is tud élni belőle?

Teljesen. Az első pillanattól kezdve, ahogy lediplomáz-
tam, de már előtte is, mindig is ebből éltem. Itt nem kell 
aggódni. Vannak nehezebb hónapok, de az az igazság, 
hogy nincs autóm, mert biciklivel járok, a BKV-bérletet 
egy évre előre megveszem, és le van tudva. Nincs olyan 
nagy vágyam, ami csődbe vihetne.

DOHI GABRIELLA

Egy óbudai hangszerész hétköznapjai

Látogatás Kovács Emil műhelyében

Egy apró műhelyben, a Pók utcai lakótelepen búvik meg Kovács Emil hangszerkészítő mester műhelye, ahol 
egyebek mellett próbára tette barkohbázó készségemet azt illetően, hogy felismerem-e a felújításra váró ritka 
instrumentumokat.
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lett voltam portás és ablakpucoló is, hogy meglegyen a 
napi betevő.

Mekkora ez a szakma, van-e jövője, és mit gondol az 
utánpótlásról?

Rendkívül jó képességű fiatalok vannak, akadnak köz-
tük olyanok is, akiktől még én is szívesen tanulnék. Ké-
sőbb kiderül, hogy lesz-e elég energiájuk és hivatástuda-
tuk évtizedeken át kitartani a szakmában.

Megkeresik, hogy tanítson vagy tanácsot adjon?

Igen. Többször tartottam már előadást, és vizsgáztattam 
is a Zeneakadémia hangszerész képzésén. Gyakran adok 
elő egy kreatív zene műhelyben, viszek érdekes hang-
szereket mutogatni. Több mint 15 évig az Aelia Sabina 
iskolának dolgoztam, most a Mókus utcai Andor Ilona 
iskolától kapok feladatokat.

Honnan jönnek a munkák?

Sokan ismernek, a hangszerboltok is ajánlanak. Hívnak, 
amikor használt hangszereket vesznek, amiket fel kell 
újítani.

Épített valaha új hangszert?

Persze, kétszáznál is többet! Ilyen például egy barokk 
hangszer, a viola pomposa, ami Bach korában volt 
népszerű. Sokat kutattam, régi hangszerleírásokat ta-
nulmányoztam. Ezek nem műszaki leírások, de lega-
lább az kiderül belőlük, hány húros volt, milyen ze-
nében használták. Ez a hangszer nem hegedű és nem 
is brácsa, de még csak nem is cselló és nem is viola 
d’amour. Hanem ő a pomposa! Megépítettem egy pél-
dányt, most egy hangszerboltban várja, hogy valaki 
megvegye. Készítettem egészen nyakatekert dolgokat 
is, mint kétnyakú gitárokat, vagy olyan hangszert, 
amit meg lehet fordítani, és akkor egy másik instru-
mentum. Ezek nem sorolhatóak a hiteles hangszerek 
közé. Készítettem egy angol cisztert, amellyel az Ipar-
művészeti Múzeumban a Zeneakadémia hangszerké-
szítő iskolájának jubileuma alkalmából rendezett kiál-
lításon elnyertem a közönségdíjat.

Van menthetetlen hangszer?

Van, de én ezt nagyon ritkán mondom ki egy felújítandó da-
rabról. Ha a megrendelő úgy dönt, hogy mindenképp meg 
akarja csináltatni, akkor megcsináljuk. Előtte megmondom 
neki, hogy nem éri meg, de ha ennek dacára is akarja, mert 
mondjuk a nagypapáé volt, akkor rendbe hozom.

Mesélne az anyagokról?

Az öreg Bohák annak idején levitt a pincébe, ahol min-
denféle limlom össze volt halmozva, köztük régi szép 
anyagok is cimbalomhoz és pengetősökhöz. Sokat mesélt 
arról is, hogy mit kell nézni egy anyagban, melyik mire 
képes, mit érdemes és mit nem érdemes csinálni vele. 
A különböző fáknak különböző a száradása és szárítása, 
és a kivágási idő sem mindegy. Ott láttam egy-két olyan 
fát, amit azóta se, és kaptam is tőle régi szép anyagokat. 
Habos mahagóni! Csodaszép és jó anyag. Egy olyan viola 
d’amourt csináltam belőle, amit ma is használnak.

Mi lett a zenészi ambícióival?

Semmi. Szeretem a zenét, de nem művelem. Nekem épp 
elég megszólaltatni egy hangszert. Bár az nem zene, 
azért sok következtetést le tudok vonni, hogy mi sike-
rült, vagy mit lehetne jobban csinálni.

Min dolgozik most?

Itt van ez a ciszter mandola (mediterrán pengetős hang-
szer), ott egy csarangó (dél-amerikai pengetős hangszer), 
ami teljesen össze van zuhanva, az ott egy stájer citera, 
amott pedig egy 150 éves magyar parasztcitera. Ez itt egy 
lantgitár, az egy rebab (bolgár pengetős hangszer). Van 
munkám bőven, de ezekkel is annyit elszuszogok, hogy 
pénz alig jön belőle.

Ha most lenne fiatal, ugyanezt az utat választaná?

Igen, de nagyon aggódnék magamért. Régen természe-
tes volt az, hogy az embernek van munkája. Ha nem is 
fényesen, de meg tud élni. Erre a rengeteg lehetőségre és 
lehetetlenségre együtt nem számított senki.

Dohi Gabriella

Mikor kezdték vonzani a hangszerek?

Iskolás korunkban az öcsémmel kezdtünk el hangszere-
ket javítgatni, és muzsikáltunk is egy kicsit. Az osztály-
társaim és zenésztársaim, akikkel kis amatőr zenekaro-
kat csináltunk, hozták a hangszereket, amelyek esetleg 
megsérültek.

Milyen hangszereken játszott?

Tanultunk zongorázni, az öcsém a fúvós hangszere-
ken is gyakorolt. Később megpróbáltam gitározni. Első 
nagy fegyvertényem volt, hogy 
készítettem egy basszusgitárt. 
Egy nagyon szép anyagból lévő 
régi vasalódeszkát körbevágtam 
lombfűrésszel a konyhaaszta-
lon. Végül is működő elektro-
mos hangszer lett belőle, persze szörnyen nézett ki. A 
Ferencvárosban egy kétudvaros, 80 lakásos pesti bér-
házban laktunk a másodikon, a nagymamámék a föld-
szinten, ott hoztam létre az első műhelyem. Gimnázium 
után megpróbáltam a képzőművészeti főiskolát, persze 
nem sikerült. Szakmunkás iskolába mentem. A Kriszti-
na körúton volt az iskola, ahol az elméleti képzés zajlott. 
Olyan szakmák voltak még ott, mint fogtechnikus, opti-
kus, látszerész, kozmetikus, fodrász és hangszerkészítő. 
Nem mondhatom, hogy rossz volt, az általános dolgok-
hoz nagy segítséget adott, viszont csak két évig tartott a 
képzés. Mit lehet ennyi idő alatt megtanulni? Mai fejjel 
már tudom, hogy nagyon keveset.

Ki volt a mestere?

Bohák Lajos, a Bohák cég legutolsó hangszerkészítő tag-
ja, Kürtös, Lehoczky. Nagyon tiszteltem őket. A Lajos bá-
csi látott bennem valamit. Úgy vette fel a tanulókat, hogy 
kezet fogott velük, és az alapján eldöntötte, hogy lesz-e 
belőle hangszerkészítő. Megérezte, kinek van „manuá-
lis” kisugárzása, képessége.

Milyen hangszert készített először?

Cimbalommal kellett kezdenem. Nagyon nem azt akar-
tam csinálni, így otthon is összehoztam egy kis műhelyt 

az öcsémmel, és ott már csak vonós, pengetős hangsze-
rekkel foglalkoztunk. Szerencsére az öcsém a ’70-es évek 
közepe táján a Zeneakadémia vonós javítóműhelyéhez 
került, majd én is követtem a ’70-es évek végén. Közben 
katona is voltam Szolnokon a repülősöknél.

Nem tett rosszat a kezének?

Egyáltalán nem, mert gyorsan elsőosztályú távírász 
lettem. A leszerelés után a Zeneakadémián rám bízták 
a hárfákat. Azt mondták, hogy én sokoldalú ember va-
gyok – akkor már megvolt a szakmunkások számára 

írt tankönyvem –, és nincs, aki 
a hárfákkal foglalkozzon. Volt 
pár darab orosz hárfa, és sen-
ki sem tudott mit kezdeni ve-
lük, ha bármi probléma akadt. 
Kaptam egy kis műhelyt, ami 

hangszerraktár is volt, ahol önállóan tudtam dolgozni. 
Aztán kiküldtek a Szovjetunióba tanulni. Az akkori 
Leningrádban működött egy óriási hangszergyár, több-
nyire ott készültek azok a hárfák, amiken a Zeneaka-
démián a mai napig játszanak. Tanultam is, de főleg 
láttam az Ermitázst, a hidakat, palotákat, voltam az 
operában. Miután pár hónap múlva visszajöttem, kap-
tam egy másik műhelyt a Somogyi Béla utcában, ami a 
zeneakadémiai vonósrészleg kísérletező műhelye volt. 
Később, a rendszerváltás után, amikor a zeneakadémi-
ai hangszerműhelyeket felszámolták, kénytelen voltam 
egy saját műhelyt nyitni a lakótelepen.

Hogyan kerültek Óbudára?

Körülbelül 30 éve lakunk itt. Rákoskeresztúrról költöz-
tünk ide minőségi lakáscserével. Egy kicsit rá kellett fi-
zetni, de a gyerekek száma miatt szükség volt nagyobb 
térre, ugyanis 7 gyerekem és már 11 unokám van – igaz, 
ők ma már nem velünk laknak. A gyerekeim sosem ér-
deklődtek a hangszerkészítés iránt, de nem is erőltettem. 
Bizony, ez a pálya olyan bizonytalan, mint a kutya vacso-
rája. Megélhetésnek nem elég. Nem panaszkodom, mert 
rengeteg szép dolgot csináltam. Mindig azt mondja az 
egész család, hogy én csak játszom itt, meg szórakozom. 
Olyasmit nagyon ritkán csinálok, ami akármilyen okból 
nem tetszik. Soha nem hajszoltam a pénzt, a műhely mel-

„... nem hegedű és nem is brácsa, de 
még csak nem is cselló és nem is vio-

la d’amour. Hanem ő a pomposa!”
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olimpiai sportággá fejlesztené találmányát

Beszélgetés Borsányi Gáborral, a teqball atyjával

A Mészkő parkban lesz az első kültéri teqball asztal a kerületben, és a tervek szerint több helyen is játszhatnak majd 
Borsányi Gábor találmányán, az íves asztalon. Már ma is világsztárok ismerik és szeretik a vadonatúj sportágat, 
profik és amatőrök egyaránt örömüket lelik a játékban.

mozgás! Honnan a teqball elnevezés?

A ball gondolom mindenkinek egyértelmű, labdát jelent. 
A teq előtagban pedig két, szerintünk fontos dolgot sze-
retnénk megjeleníteni, egyrészt a technikai tudást, ami a 
fociban elengedhetetlen, a teqballban pedig szintén na-
gyon fontos szerepe van. A másik része a technológia, 
ami pedig a teqball asztalra utal. A technika és a techno-
lógia kiemeléséből született a teqball elnevezés.

Honnan jött az ötlet, amiből kialakult ez az új sportág?

Újpesti gyerekként nőttem fel, és a panelházak között 
sokat fociztunk. Amikor éppen eluntuk a focit, elfárad-
tunk, vagy kevesen voltunk, akkor próbáltunk a betonos 
pingpongasztalon lábteniszezni, amit mi nagyon-nagyon 
élveztünk. Maga az eszköz nem volt ideális a tökéletes 
játékra, mert vízszintes volt az asztal, így a labda sok 
esetben az asztal fölött pattogott. Emiatt fogni kellett két-
oldalt az asztalt, vagy be kellett hajolni fölé, hogy fejelni 
tudjunk, illetve még a lábunkat próbáltuk felrakni az asz-
talra – szóval semmiképp sem volt ideális. Akkor jött egy 
pofon egyszerű ötlet. Ha meghajlítjuk az asztalt, akkor a 
labda mindig kipattan a játékos felé, ezáltal könnyen meg-
játszhatóvá válik. Én rengeteget fociztam, 15 évig játszot-
tam versenyszerűen az Újpestben, a BVSC-ben, a REAC-
ban – főleg ezt a három csapatot említeném.

Ez az 1980-as évek végén történt?

A ’80-as évek közepén, végén volt, amikor gyerekként éj-
jel-nappal lent fociztunk a téren. Utána én ezt az ötletet 
leírtam, lerajzoltam, elraktároztam, és vártam a megfele-
lő időpontra, illetve nyilván a megfelelő társakra, hogy 
ezt megvalósítsuk. Viszont engem akkor az élet már el-
vitt a rendezvényszervezés felé. 2000-ben szórakoztató 
játékkal dolgoztam Siófokon, és akkor láttam, hogy a be-
tonos pingpongasztalon ugyanazt a játékot játsszák ak-
kori NB1-es játékosok, amit mi a téren. Odamentem hoz-
zájuk, hogy esetleg én is beszállhatnék-e? Egy idősebb 
német úr – aki azt mondta, hogy korábban a Bundesligá-
ban játszott – közölte, hogy ő csak pénzben hajlandó ját-
szani. Mondtam, hogy oké, nem vagyok gazdag gyerek, 
de nézzük meg, 1000 forint egy mérkőzés. Lejátszottunk 
egy meccset az akkori pingpong szabályok szerint, 21 

pontig, és nagy nehezen, talán 21:19 meg 21:18-ra elver-
tem, utána eltűnt az illető. Gondoltam is, hogy na, hát hol 
van a pénzem, majd egy negyedóra múlva jött egy üveg 
sörrel, és a jéghideg párás üvegre rá volt ragasztva egy 
1000 forintos. Gratulálok, mondta, mert ő ebben a játék-
ban még soha életében senkitől nem kapott ki.
Ekkor jött újra a felismerés, hogy ott a régi ötlet. Ezzel 
együtt mégis eltelt 12 év, mire eljött az életemben az a 
pillanat, hogy szerettem volna sport által értéket terem-
teni, és úgy éreztem, meg kell valósítanom a korábbi ötle-
tet. Most már úgy állok anyagilag, és olyan korba léptem, 
hogy kiforrott és átgondolt dolgokat tudok végigvinni. 
Találtam egy megfelelő társat Óbudán. Nagyon érdekes a 
történet, mert mondhatni, hogy valamilyen szempontból 
Újpestről jött az alapgondolat, de maga a megvalósítás 
már Óbudához köthető, mert mi itt lakunk egy óbudai 
lakókertben. A beköltözés viszontagságai között ismer-
kedtünk meg. Azt szoktam mondani, hogy a mi csapat-
építő tréningünk háborúban volt. Így ismerkedtem meg 
a társammal, Huszár Viktorral, aki pont egy műszaki 
szakember – amihez én nem értek –, de ugyanúgy imádja 
a futballt, ahogy én, és tudom, hogy ő is átmegy a tűzön 
meg a falakon a siker érdekében, ahogyan én is. Elmond-
tam neki az ötletet, egyből ő is beleszeretett, és elkezdtük 
a technológiai megvalósítást. Mindez 2012-ben volt.
2014. június 12-én, a futball VB nyitó napján lett publikus 
a projekt, akkor mutattuk be. Viszont mi 2014-ben elvit-
tük a projektet olyan szintre, hogy fizikailag lehetett már 
játszani, a formatervezők munkájának is köszönhetően 
kész volt maga a termék. Kitaláltuk a szabályrendszert, 
és voltak olyan videóink, amelyekben világsztárok sze-
repeltek, akik ingyen és bérmentve álltak a projekt mögé, 
mert azt mondták, hogy mi is tartozunk annyival a foci-
nak, hogy a jó kezdeményezések mögé odaállunk.
2014-ben, év vége felé szállt be hozzánk a harmadik tár-
sunk, Gattyán György, az ismert magyar vállalkozó, és 
így, hárman vagyunk a tulajdonosok. Fontos megemlí-
tenem, hogy Gyuri nemcsak befektetőként van jelen, ha-
nem ő olyan társ, akinek a véleményét is sokszor kikér-
jük, és együtt döntünk a fontosabb kérdésekben. Tényleg 
mondhatom, hogy baráti a viszony, és így jól működik a 
hármas egység. Nem tudom, Magyarországon rajta kí-
vül lett-e volna olyan befektető, aki azt mondja, hogy a 
ti dolgotok fiúk, hogy a teqball-lal teremtsünk értéket, ti 
csak nyugodtan dolgozzatok, ez az elsődleges szempont. 
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Nem az, hogy mikor veszünk ki pénzt, mikor térül meg. 
Nyilván kapitalista világban élünk, és tudjuk, hogy 
rengeteg pénzt szeretnénk keresni, de a fő megközelíté-
se a mi jó működésünknek az, hogy teremtsünk egy új 
sportágat, értéket, mert az egészséges életmód, mozgás, 
örömszerzés és még sorolhatnám a fő szempontunk.
Jelen állás szerint több mint 25 országban van már kint 
a termék és saját webáruház, illetve non exclusive part-
nereken keresztül további 62 országban kezdjük meg 
az értékesítést, azaz összesen 87 országban leszünk 
jelen. Két hónappal ezelőtt megalakítottuk a FITEQ-et, 
a Nemzetközi Teqball Szövetsé-
get, amelynek én vagyok az el-
nöke. (Főtitkára a görög George 
Yerolimpos. Az igazgatósági 
tanács tagjai: Huszár Viktor, 
Gattyán György, Marius Vizer 
Junior (osztrák), Jason Kirkbride 
(brit) és Jawad El Hajri (francia) 
– a szerk.) Az első világkupát idén június 22–24. között 
rendeztük meg Budapesten, ahova 20 országból jöttek 
csapatok. A FITEQ fő célja nyilván a sportág globális 
megismertetése, illetve a különböző amatőr és profi 
világkupák, világbajnokságok, EB-k szervezése. Ezért 
volt szükség arra, hogy svájci székhellyel jegyezzék be, 
mert ez feltétele lehet a sportág nemzetközi elfogadá-
sának; így Lausanne-ban van a FITEQ központja, de az 
operatív központ Budapesten van.
Az a mi koncepciónk, hogy nagyon komoly pénzdíjas 
versenyeket szeretnénk szervezni, ahová mindenki 
elutazik, kifizeti a szállását, a repülőjegyét, az utazási 
költségét, mindent, viszont komoly pénzdíjakat osztunk 
szét, kicsit tenisz jelleggel. Azt szoktuk mondani, hogy 
mi azt szeretnénk, hogy a teqball legyen a futballnak a 
golfja, a tenisze. Azt szeretnénk, hogy a legigényesebb, 
a legprofibb futball alapú sportágat hozzuk létre. Úgy 
gondolom, hogy ez minden szempontból adott, hiszen 
nálunk kicsi a sérülésveszély, mert nincs fizikai kontak-
tus sem az ellenféllel, sem magával az eszközzel, mert 
a szabályoknak megfelelően az eszközhöz hozzáérni 
tilos. Tévéközvetítések szempontjából teljesen ideális; 
ha mondjuk reklámmal lefóliázzuk az asztalokat, azon 
nem pattan meg a focilabda úgy, mint mondjuk a ping-
pongban, ahol befolyásolhatja a labda pattanását.
Ezek a dolgok azért fontosak, mert sok-sok helyen már 

nyilatkoztuk, hogy a mi végső célunk az, hogy a teq-
ball egyszer olimpiai sportág legyen. Lehet, hogy ez 
20–30 év múlva valósul meg, de biztos, hogy megva-
lósul, mert mi maximálisan hiszünk abban, hogy min-
den fejben dől el, és ha valamit eldöntünk, és a munka 
iránti tisztelet, alázat megvan, és kreatívak vagyunk, 
akkor bármit elérhetünk. Ez így is van, és úgy gondo-
lom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy új olimpiai 
sportágat teremtsünk. Sok helyen elmondom, hogy el-
képzelhető, hogy ezen néhányan ma még mosolyognak, 
de mi ezekből a mosolyokból is erőt merítünk, és bebi-

zonyítjuk, hogy igenis, ez meg-
valósítható. Gondoljunk bele, 
hogy ma milyen sportágak ke-
rülnek be az olimpiai sportok 
közé. (Nemrég választották be: 
a gördeszkázás, a hullámlovag-
lás, a sportmászás, a karate és a 
baseball /softball sportokat – a 

szerk.) Annak idején, aki kitalálta az asztaliteniszt, lehet, 
hogy nem is hitte volna, hogy mit hozott létre. Mi már 
tudatosan szeretnénk felépíteni és végigvinni ezt a pro-
jektet együttműködő partnerekkel, szponzorokkal, glo-
bális médiakapcsolatokkal, médiapartnerekkel, és még 
sorolhatnám.

Találkoztak-e olyannal, aki visszautasította az együtt-
működést?

Igen. Nem szeretnék nevet mondani, egy holland vi-
lágsztárról van szó. Felkértük még a projekt legelején – 
a Koeman testvérpáros, Louis Saha és még rengetegen 
már mellettünk voltak –, hogy nézd meg a videót, szeret-
nénk, ha esetleg te is kipróbálnád, és abban az esetben, 
ha pozitív dolognak tartod, akkor mondhatnál egy-két 
mondatot. Sose felejtem el: megnézte a videót, lecsapta 
a laptop tetejét, és azt mondta, ti engem hülyének néz-
tek! Ez az egyik legjobb futball-alapú dolog, amit valaha 
láttam, ebből giga pénzt fogtok keresni. Most azonnal 
vegyetek be, és ha fizettek, akkor mindenben támogat-
lak titeket, segítek nektek, én ebbe bele akarok kerülni 
– de hülyék vagytok, ha azt hiszitek, hogy ingyen és bér-
mentve segítek. Ez pozitív és negatív dolog volt egyben. 
A tulajdonosi körünket nem szándékozunk egyéb part-
nerekkel bővíteni.

„... mi azt szeretnénk, hogy a teqball 
legyen a futballnak a golfja, a teni-
sze. Azt szeretnénk, hogy a legigé-
nyesebb, a legprofibb futball alapú 

sportágat hozzuk létre.”
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Az amatőr játékban milyen lehetőségek vannak? Gon-
dolok itt a gyerekekre, iskolákra, közterekre – ez lega-
lább olyan fontos lehet, mint a profi szegmens.

Mikor elkezdtünk a teqball-lal foglalkozni, első körben 
főként csak a „lábtenisz az asztalon” irányába mentünk 
el. Viszont ahogy dolgoztunk és játszottunk egyre töb-
bet, rájöttünk arra, hogy a teqball asztal többfunkci-
ós sporteszköz. Ami azért jó, mert mindenki, nemtől, 
kortól és főleg tudásszinttől függetlenül képes ideális 
sportolási elfoglaltságot találni magának. Akár mond-
hatnám – az olimpiai öt karikához már egy picit visz-
szakanyarodva –, öt különböző játékot lehet rajta játsza-
ni. Egyik a teqball, amikor focizunk rajta. A második 
a teqtennis, amikor strand teniszütővel és szivacslab-
dával teniszezünk magán az eszközön. A harmadik a 
teqpong, amiért különben a kínaiak megőrülnek. „Nor-
málisan” pingpongozunk az asztalon, csak a szabály-
rendszerünk más. A negyedik a qatch játék, a kidobós-
nak és a kézilabdának egy keveréke, ami hihetetlen jó 

labdaérzék-fejlesztő kisgyerekeknek, illetve ez az egyik 
legintenzívebb az öt játék közül. Az ötödik sport a teq-
volley, azaz a teqröplabda. Hihetetlen jó játék, kettő a 
kettő ellen. Én úgy gondolom, hogy az öt funkció közül 
a teqballt és a teqröplabdát tudjuk úgy felépíteni, hogy 
versenyrendszereket alakítsunk ki. A másik három pe-
dig megmarad szabadidős jellegű sportnak.
A teqball asztal főleg intézményi vevőknek van kita-
lálva, iskoláknak, közterületeknek, játszótereknek, 
parkoknak, strandoknak, és még sorolhatnám. Mi azt 
szeretnénk, ha a teqball multifunkciós sporteszköz, 
nem pénztárcafüggő dolog lenne. Ha elterjedne közte-
rületen, ahol mindenki kedvére játszhat, szórakozhat, 
és az öt funkciónak köszönhetően tényleg mindenki 
tud ideális sportolási elfoglaltságot találni magának. 
Nyilván nekünk a teqball esetében a versenyrendszert 
kell kialakítani. Mert lent a téren, ahol mi annak idején 
játszottunk a panelházak mögött, mindenki úgy játsz-
sza a játékot, ahogy szeretné. Mi a versenyszabályokat 
írjuk elő, mint például: egy mérkőzés tizenkét pontig 

tart, négyesével van szervacsere, maximum három lab-
daérintés engedélyezett. Az egyik mozgatórugója az 
eszköznek – és ezáltal hihetetlen nagy technikai tudás-
fejlesztő sporteszközről is beszélünk – az, hogy maxi-
mum háromszor érhetünk a labdába, viszont kétszer 
egymás után ugyanazzal a testrésszel érinteni a labdát 
tilos. Ez azért jó, mert mondjuk egy jobblábas játékos, 
ha elkezdene játszani, mindent jobb lábbal oldana meg. 
Viszont a szabályrendszernek köszönhetően bele kell 
vinni a gyengébbik testrészeket is: a bal lábat, a jobb 
lábat, a mellkast, a vállat, a fejet. Ez egyrészt izgalmassá 
és színessé teszi a játékot, emellett pedig elkerülhetet-
len a fejlődés, mert rövid időn belül óriási érintésszámot 
tudunk elérni. Én jobblábas vagyok, és nem túlzok, a 
saját példámból indulok ki, amikor azt mondom, hogy 
egyszer egy játék után megálltam, és kíváncsi voltam, 
hogy mennyit fejlődtem bal lábbal. Elkezdtem bal láb-
bal dekázni, és elsőre negyvenkettőt dekáztam a gyen-
gébbik lábbal úgy, hogy ez előtte elképzelhetetlen volt. 
Ebből is látszódott számomra, hogy működik a dolog.

Henk ten Cate holland mesteredzőt, aki az MTK edző-
je, illetve az FC Barcelona másodedzője is volt, meghív-
tuk Magyarországra, hogy meg szeretnénk neki mutat-
ni a teqballt. Sose felejtem el, ültünk a Ramada Hotel 
éttermében Káposztásmegyeren, és mondtuk neki, 
hogy Henk, most megebédelünk, utána elviszünk egy 
titkos garázsba, ahol magunknak kialakítottunk egy 
új sport eszközt, új sportágat, és meg szeretnénk mu-
tatni. Erre ő azt mondta, gyerekek, aranyosak vagytok 
meg kedvesek, de én mindent láttam már a futballban, 
hiszen játékosként, edzőként sok mindent elértem, és 
benne vagyok a futballban, ti nem fogtok tudni újat 
mutatni nekem. Ebéd után átmentünk, adtunk neki 
szerelést, és komolyan mondom, mint egy kisgyerek, 
aki óriási boldogságot érez, fülig érő szájjal, mosolyog-
va, nagyokat nevetve játszotta végig az egész délutánt, 
és azt mondta a játék után, gyerekek, gratulálok, té-
vedtem, mert ez tényleg fantasztikus! Aki szereti a fo-
cit és szereti alapból a mozgást, úgy gondolom, hamar 
beleszeret ebbe az új sportba.
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Már teszteljük, hogy a sérülés utáni rehabilitációban 
milyen szerepe lehet, ha valaki egy szivacslabdával, 
a mozdulat miatt elkezd teqballozni. Utána, mivel 
nincs sérülésveszély, már normál labdával folytathat-
ja, és ennek nagyon-nagyon örülnek a rehabilitációs 
vezetők.
Mi nem a futball versenytársai vagyunk, hanem egy 
kiegészítő ágazata. Felfigyeltünk arra, hogy bár na-
gyon nagy üzlet lenne a teqballba saját speciális lab-
dát gyártani, de mi azt szeretnénk, hogy ezt normál 
5-ös focilabdával lehessen játszani, azért, mert az itt 
megszerzett technikai tudást könnyen át lehet vinni 
nagypályára, kispályára, grundra vagy ahová csak 
szeretnénk. A lényeg, hogy a játékosnak normál 5-ös 
méretű focilabdával legyen minél magasabb a tech-
nikai tudása, és nyilván ezt kamatoztathatja a futball 
egyéb területein.

Lesz-e lehetőség Óbudán, köztereken teqballozni?

Az önkormányzattal már tárgyaltunk, és az év második 
felében több asztal is ki fog kerülni közterekre Óbudán, 
sőt, ha minden igaz, akkor még néhány iskolába is oda-
kerül az eszköz. Ami jó hír, és a magyarországi terjedést 
maximálisan elő fogja segíteni, hogy a Magyar Labda-
rúgó Szövetség is felismerte a teqballban rejlő lehető-
ségeket, és első körben 600 asztalt vásároltak, amelyre 
pályázni lehetett, így országos szinten sok-sok csapatnál 
rövid időn belül ott lesz a sporteszköz. Itt Óbudán, Csil-
laghegyen, a Mészöly focisulinál már van, és használ-
ják az edzés során. Amikor megérkeznek a gyerekek az 
edzésre, elkezdenek bemelegíteni, játszani az asztalon, 
és edzés után még ott maradnak. Lehet, hogy túl maga-
biztosan hangzik, de úgy gondolom, hogy a teqball-lal 
egy picit a lábteniszt reformáltuk meg, mert a lábtenisz-
hez hasonlítva a teqball egy kis helyigényű játék, sokkal 
pontosabb és precízebb mozdulatokat igényel, olcsóbb 
maga az eszköz, mintha le kellene betonoznunk egy 
nagy területet, és egy hálót kifeszítenünk, ráadásul sok-

kal gyorsabb játékról beszélünk. Ami még fontos, hogy 
az asztal íve és a hálómagasság úgy van kitalálva, úgy 
lett összekombinálva, hogy hatalmas erőt nem lehet ki-
fejteni a játékban, éppen ezért hosszú, látványos labda-
menetekre van ítélve a sport. Lábteniszben, tudjuk na-
gyon jól, ha van egy jó feladó játékos meg egy jó támadó, 
az tízből tízszer megöli a játékot, és a strandon a büfétől 
kell visszahozni a labdát, mert egyszerűen akkora terü-
lete van, annyi lehetősége van megcsinálni a pontot. Ez 
teqballban sokkal, de sokkal nehezebb, és én éppen ezért 
gondolom úgy, hogy ennek a sporteszköznek köszönhe-
tően egy picit megreformáltuk a lábtenisz.

Amikor összeálltak Huszár 
Viktorral, és elkezdték mű-
szakilag fejleszteni az eszközt, 
akkor készítettek egy első vál-
tozatot egy példányban, és el-
kezdtek játszani rajta, majd a 
tapasztalatok alapján igyekez-
tek finomítani?

És nem is akármilyen példányt csináltunk! Reméljük, 
hogy egyszer odajut a sport – nyilván ezt csak az idő ha-
tározza meg –, hogy egyszer talán még a Sportmúzeumba 
is bekerülhet az első asztalunk. Asztalossal csináltattunk 
egy olyan hajlított asztalt, amelyet körbefogtunk spanifer-
rel, így tudtuk feszíteni az asztalt a hajlásnál. Szó szerint 
seprűnyél volt a háló: két lap volt egy-egy oldalt, lyukak 
voltak belefúrva egymás fölött, és abba rakosgattuk min-
dig följebb a seprűnyelet, mint kvázi hálót, közben pedig 
a spaniferrel folyamatosan feszítettük az asztalt. Ami-
kor rájöttünk, hogy ideális dőlésszöge van az asztalnak, 
és ideális a hálómagasság is, akkor lemértük, és az lett 
leprogramozva számítógépen. Ezt teszteltük egy garázs-
ban. Viszont az első körben nagyon nagy hibát követtünk 
el, mert Viktor és én is 190 centi fölött vagyunk, és azt hoz-
tuk példának, ami nekünk kényelmes. Rájöttünk, hogy 
először meg kell nézni a világon a férfi átlagmagasságot, 
és ahhoz kell viszonyítani, ezért később öt centivel csök-
kentettük az asztal magasságát. Sokkal bonyolultabb meg-
felelő teqball asztalt gyártani, mint mi azt gondoltuk. Ép-
pen ezért a tervezés, gyártás sokkal több időt vett igénybe, 
mint ahogyan számítottunk rá. Mert nekünk arra is kell 
figyelni, hogy ne adj’ Isten a játszótéren egyszerre, mond-

juk, tíz fiatal úgy gondolja, hogy ráugrik az asztalra, és 
ugrál rajta. Nyilván ki kell bírnia. Az eszközünk mínusz 
30-tól plusz 80 fokig bírja az időjárási viszontagságokat, és 
ez is nagyon fontos.

Fából van az asztallap?

Van egy fém keret, speciális ragasztót használunk, az 
asztal teteje pedig egy HPL-lap. Fontos, hogy a labda jól 
pattanjon ki, bírja az időjárási viszontagságokat, a fizi-
kai terhelést, a vandalizmusnak álljon ellen bizonyos fo-
kig. Lényeges szempont, hogy legyen jó az asztallap és a 

labdapattanás hangja. Ha fedő 
bödön hangot hallanánk, egy fa-
zekat, az nem jó. Szerencsére ma 
már két típusunk van, az egyik 
az összecsukható, kültéri-beltéri 
teqball asztal, a Teqball SMART, 
a másik a fixen telepíthető, nem 
összecsukható kültéri-beltéri teq-
ball asztal, a Teqball ONE.

Az összecsukhatóban még az is megvan, hogy ha az 
egyik oldalát felállítod, akkor egyedül tudsz rajta ját-
szani, ott kezdődik a foci…

Másodpercenként jön vissza a labda a falról, és folyama-
tosan váltod a testrészeket. Egy másodpercenként kap-
juk a labdát! Sokszor elgondolkodunk, hogy miért voltak 
jobbak a régebbi focisták, mint Dunai Anti bácsi vagy 
Puskás Öcsi bácsi.

Tudták a labdát kezelni.

De miért? Mert lementek a suli előtt focizni, a suliban vé-
gig fociztak, a suli után lementek edzésre, és még edzés 
után is lementek külön focizni. Azaz óriási érintésszá-
mot értek el. A teqball pont ebben jó, hogy nagyon rövid 
időn belül óriási érintésszámot érünk el. A régi nagyok 
azért voltak sokkal jobbak, mert az óriási érintésszám-
nak köszönhetően egy idő után rögtön, automatikusan 
úgy nyúltak a labdához, ahogy az pontos és precíz.

A. Horváth András

„... a teqball-lal egy picit a lábteniszt 
reformáltuk meg, mert a lábtenisz-

hez hasonlítva a teqball egy kis 
helyigényű játék, sokkal pontosabb 
és precízebb mozdulatokat igényel, 

olcsóbb maga az eszköz... ”
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Látogatóban a hazai baseballélet III. kerületi fellegvárában

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség, amelynek zászlósha-
jója a nála két évvel korábban, 1990-ben alapított Óbudai Baseball és Softball SE. Négy éve nyitotta meg kapuit a 
nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is egyedülálló óbudai baseball pálya.

MOZGÁS Azt feltehetően sokan tudják, hogy Budapest és így 
Óbuda-Békásmegyer legmagasabb építménye az MVM 
Észak-Budai Fűtőerőművének közel 200 méter magas 
kéménye a Kunigunda útján. Azt viszont már nagy va-
lószínűséggel jóval kevesebben, hogy ennek lábánál, az 
Aranyos utca mentén található a környező országokat 
figyelembe véve is egyedülállónak számító óbudai base-
ballpálya, ami idestova lassan négy éve, 2013 kora őszén 
nyitotta meg kapuit.
Ahogy a sporttelephez vezető földútra rákanyarodom, 
hamarosan feltűnik egy tábla, melynek felirata arra hívja 
fel az autósok figyelmét, hogy lassan hajtsanak rajta – ez-
zel kímélve az útfelületet –, mert azt társadalmi munká-
val hozták helyre. Ekkor még nem tudtam, hogy a kiírás 
mondanivalójának mekkora jelentősége lesz úti célom 
szempontjából. Megállok a bejárat közelében, a kapu 
mellett piros alapon fehér betűk hirdetik: Óbudai Base-
ball Aréna. A kerítés túloldalán páratlan látvány fogad, 
amit eddig csak filmekben láttam: egy kifogástalan gyep-
pel rendelkező, szabványméretű baseball pálya. A játék-
tér mellett elhaladva rögtön egy tucat szerelésbe öltözött 
fiatallal találkozom, akik a hálókkal tarkított ütőgya-
korló pályán teniszlabdákkal edzenek Zalabai Zsolt és 
Korcsogh Árpád irányításával. Mint később megtudom, 
azért teniszlabdákkal, mert azok röppályáiból az edzők 
sokkal jobban meg tudják állapítani a játékosok ütéskor 
felmerülő technikai hiányosságait. Ha korosztály szerint 
határozzuk meg, akkor ők az egyesület ifjúsági csapata.
A centerpálya átellenes oldala felé veszem az irányt, 
közben nem messze tőlem, a töltésen elrobog a Budapest 
– Esztergom vonalon közlekedő Desiro motorvonat me-
netrend szerinti járata. Megérkezem a nemrég elkészült 
edzőpályához, amin már javában zajlik az U12-es serdü-
lőcsapat aktuális bajnoki mérkőzése az érdi illetőségű, 
kék-fehérben játszó Dodgers ellen. Bár laikusként nem 
sokat értek a baseballhoz, azt azonban rögtön tényként 
könyvelem el, hogy a pályán lévő gyerekek mindegyike 
rendkívüli lelkesedéssel veti bele magát a játékba. A ta-
lálkozóra kilátogató szülők a védőháló túloldaláról nagy 
érdeklődéssel figyelik csemetéik produkcióját. Köztük 
van Zsuzsa, Morua Roberto, az óbudai csapat edzőjének 
felesége is, aki a meccs jegyzőkönyvét vezeti. No, nem-
csak ezért van jelen, hiszen gyermekei, Martin és Márkó 
az együttes meghatározó tagjai. Roberto a pálya széléről 
instruálja tanítványait, minden játékosához van egy-két 

jó szava, hasznos meglátása. A mérkőzés a megérkezett 
vihar miatt sajnos félbeszakad, így azt végül 11-3-as ösz-
szesítéssel a hazaiak nyerik, ám nagy üdvrivalgás ennek 
ellenére nincsen soraikban. Roberto rögvest megbeszé-
lésre hívja össze játékosait a kispadon, majd atyai szigor-
ral, tekintetében az elhivatottság tüzével elmondja nekik, 
hogy a mai hozzáállásukkal – pár kivételt leszámítva 
– egyáltalán nem elégedett, és ez a teljesítmény bizony 
kevés lesz a rohamléptekben közeledő olaszországi tor-
nán, illetve a jövőre hazai környezetben megrendezésre 
kerülő Európa-bajnokságon. Zárásként összeállnak egy 
közös csatakiáltásra, majd mindenki megy a maga dol-
gára. Robertóval abban állapodunk meg, hogy tekintet-
tel a szakadó esőre és szoros időbeosztására, találkozunk 
pár nap múlva ugyanitt.
Következő látogatásomkor az időjárás már jóval ke-
gyesebb: a szikrázó napsütéstől a centerpálya fényár-
ban úszik, és éppen nyírják rajta a füvet. A sporttelep 
egyébként kihaltnak látszik, de az edzőpálya mellett 
rátalálok Robertóra, aki munkaruhában éppen a ven-
dégkispad – legutóbbi alkalommal még sehol nem lévő 
– alumíniumfedésének egyik utolsó elemét teszi a he-
lyére. Hamarosan megtudom tőle, hogy a sporttelep 
nagy része társadalmi munkával épült, szépül, fejlődik, 
máskülönben szinte képtelenség lenne fenntartani. A 
villanyszerelést, a hegesztést, a szállítást mind házon 
belül oldják meg: játékos, szülő, ismerős egyaránt hoz-
záteszik a közöshöz, amit végzettségük és lehetőségeik 
engednek. A pálya éves működési költsége így 5 millió 
forint, amiből 1,5 millió a klubot három éve anyagilag is 
segítő Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támo-
gatása, a többit tagdíjból fedezik. Ha minden feladatot 
külsős céget alkalmazva oldanának meg, akkor a kiadá-
sok elérnék a 10–15 millió forintot. Roberto amúgy nem-
csak az U12-es gárda trénere, hanem a felnőtt csapat játé-
kosa, az egyesület egyik alapítója, mindenese is egyben. 
Leülünk, és elkezdünk beszélgetni a kezdetekről.
Roberto édesapja, Antonio Kubában született, ahol a 
baseball nemzeti sportnak számít. Ő maga is magas 
szinten baseballozott, egészen addig, amíg tanulmányai 
miatt Magyarországra nem költözött, ahol az egyete-
men megismerkedett későbbi feleségével, és hazánkban 
nem maradt. Ma az óbudai centerpálya az ő nevét vise-
li. 1990 novemberében egy Népszabadságban megjelent 
hirdetés folyományaként, Magyar Baseball Klub néven fo
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megalapította az első óbudai baseball egyesületet, ahol 
nagyon hamar ötven-hatvan gyermekkel dolgozhatott 
együtt. Az edzéseiket az Újlaki FC (UFC) Bécsi úti fo-
cipályáján tartották, ahol napjainkban a Praktiker bar-
kácsáruház áll. Roberto ekkor szerelt le a katonaságtól, 
és baráti körét „megfertőzve”, a kölyökcsapat mellett 
rögtön egy közel harmincfős felnőtt együttes körvona-
lai is elkezdtek kibontakozni. Az első – szövetség még 
nem lévén – nem hivatalos tornát 1991-ben rendezték az 
Orczy-kertben, a Győr, a Nagykanizsa, a Hajógyári-szi-
geti Budapest Islanders és az Óbuda csapatai között. 
1992-ben megalapították a Magyar Országos Baseball és 
Softball Szövetséget, majd egy évre rá, immár huszonöt 
egyesület részvételével elindult a bajnokság is, keleti és 
nyugati ligarendszerben. A baseball és a softball között 
egyébként lényegi különbség nincs, csak előbbit a férfiak 
játsszák, míg utóbbit a nők kisebb pályán, nagyobb lab-
dával és más dobástechnikával.
Mivel az UFC- pályát az önkormányzat veszélyesnek ítélte 
a magasabb szintű, felnőtt baseballhoz, és a futballpálya 
méretei sem felelnek meg egy baseballpályának, 1991-ben 

egy ismerős segítségével rövidebb időre kiköltöztek a III. 
kerület közigazgatási határán fekvő Solymári Téglagyár 
egy parlagon heverő részére, ahol a játékosok a kialakított 
pálya használatáért cserébe karbantartották a területet. 
Az együttes itt kapta az ellenfelektől az ezután közel húsz 
évig használt Óbuda Brick Factory (téglagyár) nevet. 1992-
ben újra a Bécsi útra tették át székhelyüket, ám a koráb-
binál jóval kijjebb, az egykori Fonógépgyár focipályájára, 
ahol ma az Óbudai Gepárdok jégcsarnoka áll a Tesco áru-
ház mellett. Az előzőekhez képest komoly előrelépésnek 
számított, hogy itt a kiszolgáló létesítmények használati 
jogát is megkapták (pl. klubház). A sportág iránti igénye-
ket jól jelezte, hogy rövid idő alatt már több mint száz 
játékos tartozott a klub égisze alá, és később akadt olyan 
időszak, amikor hat csapatot is működtettek (egy felnőt-
tet, két utánpótlást és három lányt), amivel lényegében a 
sporttelep teljes kapacitását kihasználták. Bár szerették 
volna a területet megszerezni, a földhivatali bejegyzésük 
ellenére 2009 környékén világossá vált, hogy hamarosan 
új otthon után kell nézniük, ezért Roberto elkezdte keres-
ni a megfelelő helyet egy új baseballpálya megépítéséhez.

Szóba jöhetett volna a korábbi bázis, a Solymári Tégla-
gyár területe, azonban azt csak csillagászati összegért 
adták volna el számukra. Roberto Aranyhegyen lakott, 
ezért elsősorban a környékbeli lehetőségeket nézte 
meg, és tekintete egyszer csak megakadt az Aranyhe-
gyi-patak és a vasúti töltés melletti műemlékvédelmi, 
tehát nem beépíthető zöldterületen. Ezután közel öt 
évig tartó, hosszadalmas pro-
cedúra vette kezdetét, amelyből 
két év csak az engedélyek be-
szerzésére ment el. Szükségük 
volt többek között az Aquin-
cumi Múzeum és a Fővárosi 
Önkormányzat környezetvéde-
lemmel foglalkozó részlegének 
jóváhagyására is. A sportolás 
mint funkció – abban az esetben, ha a hozzá szüksé-
ges létesítmények kialakítása nem érinti a közvetlenül 
a felszín alatt elhelyezkedő földrétegeket, azaz nem 
maradandót építenek rá – engedélyezett a területen, így 
miután a Fővárosi Közgyűlés is áldását adta a dologra, 
megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok. A sport-
telep végül 2013. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit, 
két héttel azután, hogy a Bécsi úti pályát el kellett hagy-
niuk. A centerpályájuknak azóta szakmai berkeken be-
lül a csodájára járnak, többen állítják, hogy az Egyesült 
Államokban is megirigyelnék annak minőségét. Egyik 
legfrissebb, látványos beruházásuk a tavaly szeptem-
berben befejezett sátras csarnokuk, ahol a téli és esős 
időszakban tudnak gyakorolni.
Az elsőosztályú infrastruktúrához természetesen el-
sőosztályú csapat is dukál: a felnőtt együttes az Érd, a 
Jánossomorja és a Pestszentimre mellett tagja a négycsa-
patos NB1-nek, ami alatt nyolccsapatos NB2 és négycsa-
patos amatőrbajnokság működik. Az első magyar base-
ball bajnokság 1992-es kiírása óta hatszor nyerték meg a 
kupát és ötször a bajnokságot, 2004 óta pedig majdnem 
minden évben döntőt játszottak. A hazai pontvadászat 
mellett a szlovák, horvát, szerb és szlovén gárdákat fel-
vonultató, jelenleg 6+9 csapatos Interligában is évek óta 
érdekeltek. Nevüket 2013-ban, új pályájukra való költö-
zésükkel egyidejűleg a római kori miliő hatására Óbuda 
Warriorsra (harcosokra) változtatták. Jelenleg tizenhatan 
tagjai a keretnek, de az ifjúsági csapat idősebb játékosai 
közül többen feljátszhatnak, hiszen tizenhat év az alsó 

korhatár. Az ifjúsági korosztály neve Óbuda Gladiators 
(gladiátorok), ahol a 15–18 év közöttiek szerepelnek, ők is 
tizenhatan vannak. A legfiatalabbak a serdülők, itt a 13–
14 évesek és korban alattuk lévők versenyeznek Óbuda 
Centurions (centuriók), valamint Óbuda Legionars (légi-
onáriusok) néven, és tizennyolcan vannak. A lánycsapat, 
az Óbuda Amazons (amazonok) jelenleg nem üzemel, 

mert kevés a hadra fogható női 
játékos.
Roberto érezhető érzelmi több-
lettel beszél saját együtteséről, 
amivel a Little Legue Major baj-
nokságban vesznek részt. En-
nek korhatára eltér az európai 
szabályrendszertől (U12), mert 
itt a 8–12 év közötti gyerekek 

mellett 13 éves túlkorosok is játszhatnak. Szívfájdal-
ma ugyanakkor, hogy edzőkollégáival hiába próbálják 
kinevelni a jövő sikergenerációját, sokan – más sport-
ágakhoz hasonlóan – tizenhét-tizennyolc évesen abba-
hagyják a játékot, mert a továbbtanulás miatt már nem 
fér bele idejükbe a baseball. Ez pedig nem az a sportág, 
amiben sok időt ki lehet hagyni büntetlenül, ugyanis 
pár nap után az ideg- és izomreflexek már jelentősen 
romlanak, így két hét után újra az alapoktól kell felépí-
teni az ütésmunkát. Ennek ellenére a klub a hangsúlyt 
az amatőr felnőtt együttesről nemrég teljesen áttette az 
utánpótlásra: a tudatos versenyeztetés, a minőségi kép-
zés az új irány, és középtávon kétszáz fős játékosállo-
mány elérése a céljuk.
Amennyiben úgy gondolnánk, hogy az eddig ismerte-
tettek és a megélhetést biztosító autókereskedői mun-
kája teljes mértékben kitöltik Roberto mindennapja-
it, akkor alaposan tévedünk! Két fiát hétvégenként a 
jánossomorjai utánpótláscsapathoz viszi, akikkel az 
osztrák bajnokságban szerepelnek, komoly eredménye-
ket elérve. Nemrég például egy huszonnégy együttest 
felvonultató prágai tornán (Super Cupon) Martin lett a 
mezőny második legjobb ütőjátékosa. Nyáron 6–14 éves 
gyerekek számára tartanak sporttábort. És hogy jövőre 
milyen eredményt fognak elérni az Óbudán megrende-
zésre kerülő U12-es Európa-bajnokságon? Nos, ha kizá-
rólag Robertón múlna, akkor ezt a kérdést igazából fel 
sem kellett volna tennem.

RORBACHER ISTVÁN

„A centerpályájuknak azóta szak-
mai berkeken belül a csodájára jár-
nak, többen állítják, hogy az Egye-
sült Államokban is megirigyelnék 

annak minőségét.” 



94 95

Galgóczi tamás: vulkánroncs gyakorlott túrázóknak

Mozgás!

A júniusi rekkenő hőség miatt ragaszkodtam a korai 
induláshoz az anzikszos szerkesztőcsapat külön örömére, 
akik előző este egy nagyobb volumenű születésnapi ren-
dezvényre voltak hivatalosak. Tudtam, hogy kellemetlen 
lesz számukra az ébredés, de az időjárást és az erőnléti 
állapotokat is figyelembe véve olyan útvonalat terveztem, 
ami az ismert körülmények ellenére is remek túralehető-
ség mindazoknak, akik a nyári melegben a vízpart helyett 
inkább a közeli hegyeket választanák.

Pomázról induló buszjárattal a Pilist és a Visegrádi-hegy-
séget elválasztó Dera-patak völgyében futó műúton robog-
tunk felfelé, hogy Pilisszentkereszt és a Két-bükkfa-nyereg 
érintésével elérjük kirándulásunk kiindulópontját, a Duna-
zug-vulkánroncs tetejét, Dobogókőt. A reggel kilences ér-
kezés, a közel hétszáz méteres tengerszint feletti magasság, 
hűsítő szellő és a csúcsrégió közelében tanyázó orografikus 
felhőzet nem várt kellemes hőérzettel kényeztetett, amit a 
közeli menedékház teraszán elfogyasztott hideg italoknak 
köszönhetően sikerült tovább fokoznunk. A Magyar Turista 
Egyesület első elnökéről, Báró Eötvös Lórándról elnevezett 
épületegyüttes Magyarország egyik legrégebbi turistaháza. 
Az 1898-ban felavatott kisebbik faház jelenleg a Turistamú-
zeumnak ad otthont, az 1906-ban elkészült nagyobb kőépü-
letben szállás és étterem várja a látogatókat.

A reggeli pikniket követően az ötven méterre eső 
kilátópontnál kezdtük meg túránkat, ahonnan gyönyö-
rűen belátható a Duna által kettészelt egykor egységes 
Börzsöny – Visegrádi-hegység hatalmas vulkáni tömbje. 
A Visegrádi-hegység idősebb – nagyjából 15 km átmérőjű 

– vulkáni kúpjának magassága elérhette az ezer métert. 
Ennek központja beszakadt, majd a 9 km-t is meghaladó, 
300 méter mély kalderában egy újabb, 6 km átmérőjű vul-
káni kúp épült, amelynek központi része később szintén 
összerogyott (Lepence-pataki kaldera). A kalderák pere-
mét íves futású gerincek őrzik, a külsőt a magasabb Hosz-
szú-hegy – Szakó-hegy – Dobogókő – Szent László-hegy 
– Urak asztala – Sós-hegy, a belső peremet pedig az alacso-
nyabb Keserű-hegy – Öreg- és Kis-Pap-hegy. A kalderák 
belső oldalukon meredeken, kifelé enyhébben lejtenek.

Innen a piros háromszög jelzést követve hagytuk el 
a csúcsot keleti irányba. Rövidesen a trianoni Magyaror-
szág első síközpontjához értünk, ami 1923 óta szolgálja a 
havas sportok szerelmeseit. A Makovecz Imre által terve-
zett, 1980-ban elkészült Zsindelyes Vendégház nemcsak 
a kifáradt sízőknek és túrázóknak nyújt menedéket, de a 
860 méter hosszú tányéros felvonó felső állomása és vil-
lanymotorja is itt kapott helyet. A környéken fűthető jur-
ták sorakoznak, szálláslehetőséget kínálva a rusztikusabb 
körülmények kedvelőinek. A háromszög jelzésen tovább 
haladva kényelmes erdei ösvényen ereszkedtünk közel 250 
méter szintet a Király-patak felé, ahol a kívül-belül megú-
jult Király-kúti kulcsosház melletti tisztáson tartottuk első 
pihenőnket. Meglepően rendezett környezet fogadott, a ré-
tet kaszálják, új asztalokat és padokat állítottak. A tikkasztó 
forróságban igyekeztünk pótolni az elveszített folyadék- és 
kalóriamennyiséget. A túra nehezebb része csak most kö-
vetkezett, kemény hegymenettel számoltunk, nem akar-
tunk felkészületlenül a kihívások elé menni. fo
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A Kolacsovszky-forrást érintve másztunk le a V-alak-
ban bevágódott vízfolyás medréhez, ahonnan aztán me-
redek kaptatón küzdöttük magunkat az Akasztó-hegy 
oldalában felfelé, dacolva a terep és a nyári hőség okozta ki-
hívásokkal. A belső kalderaperemet elérve a Keserűs-hegy 
oldalában vezetett az út, amelynek jobb oldalát a kaldera 
belső oldalára jellemző (már Dobogókőn is megfigyelt) me-
redek szakadék keretez. A hatalmas bükkfák között már 
elő-előbukkant a Duna ezüst csíkja és a túlparton magaso-
dó Szent Mihály-hegy, de a teljes panorámára a 639 méter 
magas Prédikálószék eléréséig várnunk kellett. A 2016 ok-
tóberében Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján el-
készült háromszintes, 12 méter magas faépítmény legfelső 
teraszáról a teljes Dunakanyar Esztergomtól egészen Viseg-
rád fellegváráig belátható. Az egyes szinteken a térségben 
jelentős szerepet játszó magyar királyok emlékét elevenítik 
fel kézzel festett, egyedi információs táblák.

Némi folyadék utánpótlás és felkészülés következett 
a lefelé vezető útra. Nehéz terepviszonyokra számítot-
tunk, amire kihelyezett tábla is figyelmeztet: Csak gya-
korlott túrázóknak! És valóban, az előttünk álló gerinc-

szakasz grandiózus andezitagglomerátum sziklatornyai 
között ereszkedve komoly odafigyelésre volt szükség. 
Az erózió, elsősorban a kifagyás hatására létrejött válto-
zatos méretű sziklaoszlopok, együttes nevükön Vadál-
ló-kövek megmászása már komolyabb technikai tudást 
igényel, de a nem megfelelő lábbeli vagy egy esetleges 
csapadékosabb időjárás csúszásveszéllyel fenyegethet 
az ösvényen haladva is. Csapatunkat azonban rutinos 
rókák alkotják. Nem sietünk, inkább meg-megállunk 
gyönyörködni a nem mindennapi látványban. Fárasz-
tó, hosszú gerincút ez, nem lankadhat egy percre se a 
figyelem. 500 méter szint lefelé, míg el nem értük a Dö-
mösre vezető Malom-patak völgyét. Jólesett lerogyni a 
Kaincz-forrás melletti pihenőnél. A már átmelegedett 
vízkészleteinket is lecserélhettük. A vízfolyás mentén 
kényelmes séta vezetett a faluba, ahol a buszra se kellett 
sokat várni, hogy a délutáni forróságban a légkondici-
onált járattal visszajussunk Szentendrére. Innen már a 
HÉV repített minket vissza a városba, egészen Római-
fürdőig, hogy a Szarvas Büfé hangulatos kerthelyiségé-
ben koronáztuk meg a napot.
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HARMONIKASZÓ A FREGATTÓL A FŐ TÉRIG

Beszélgetés Weszely Ernővel

A kiváló zongoristát, harmonikást már ismerhetik jól azok az óbudaiak, akiket az elmúlt években az Óbudai Nyár 
rendezvénysorozata keretében a Fő téren tartott koncertjein is elvarázsolt. A nem látó, de a körülötte lévő világra 
annál érzékenyebben reagáló muzsikust a közönséghez, a zenéhez és az Óbudával kapcsolatos érzéseiről kérdeztük.

HALLGASS! A Fő téri harmonikakoncertjei az Óbudai Nyár ese-
ménysorozatának elmaradhatatlan részévé váltak az 
elmúlt években. Önnek is olyan hangulatos élményt 
jelentenek ezek a nyári esték, mint a közönségnek?

Igen, amint köztem és a hallgatóim között megszületik a 
zene révén létrehozható különleges viszony, létrejön egy 
szinte tapintható kapcsolat, akkor megteremtődik az iga-
zi hangulat.

Milyen a viszonya Óbudával, 
illetve az itteni közönséggel?

Óbudával és a közönségével 
már csak azért is jó a viszo-
nyom, mert 2013-tól magam is 
itt lakom a Tímár utcában. Ko-
rábban is vágyódtam Óbudá-
ra, mert ez egy szerethető hely. Itt közel van az Óbudai 
Társaskör, ahova akkor is szívesen elmegyek koncertek-
re vagy más programokra, ha nem én játszom, hanem 
meghallgathatom mások fellépéseit. Nekem ez azért is 
jó, mert nem kell messzire mennem, de a kerületben álta-
lában is sokat tesznek a kultúráért, ami örömmel tölt el.

Jómagam személyesen az 1980-as évek közepén a 
Fregatt sörözőben ismertem meg a játékát, ahol azért 
voltak időnként zajos esték is. Befolyásolja az előadót, 
hogy milyen környezetben játszik?

A polgármester úr is onnan ismeri a tevékenységemet, a 
zenémet. Arra is szívesen emlékszem azokból az időkből, 
amikor 1987. január 12-én, a névnapomon hatalmas hó bé-
nította meg a várost, de engem egy hótoló járművel csak 
bevittek a Fregattba, mert nekem ott meg kellett jelennem. 
A városban sok helyen nem lehetett kenyeret kapni a hó-
akadályok miatt, de a Weszelynek játszania kellett aznap. 
Azon az estén óriási volt a hangulat. Valamiért egyfajta 
nagy lelkesedés volt bennem, hogy aznap be kell mennem 
a belvárosba, a Fregattba. Az emberek akkoriban valahogy 
másmilyenek voltak. Ma nem biztos, hogy el tudnám kép-
zelni, hogy egy törzskocsmába elvigyen egy hótoló jármű, 
mint akkor. A Fregattnak akkoriban én egyfajta jellegze-
tes tartozéka voltam, amely sokakat megmozgatott. Az 
biztos, hogy azok az esték bulik voltak a javából.

Mennyire meghatározó ön számára a közönség össze-
tétele, együttműködése vagy egyáltalán az együttélése 
a zenével?

Mivel én nem látó ember vagyok, ezért nem tudom a 
szemekből, vagy az egyéb mozdulatokból megítélni a 
közönség reakcióját. A koncerteken azonban a már meg-
szerzett nagy rutinnal, a tapsok milyenségéből tudok 

következtetni arra, hogy mit 
játsszak tovább, hogy mivel tu-
dom a közönség érdeklődését 
fenntartani, vagy akár a han-
gulatát tovább fokozni. Szinte 
minden előadó koncertjének a 
közepe táján törvényszerűen 
alábbhagy vagy leül egy kicsit 
az érdeklődés, ez tudható. Úgy 
érzem, hogy nekem legtöbb-

ször sikerül ezt áthidalnom, vagy ezen sikeresen túl-
lépnem. Imádok például romkocsmákban játszani, ami 
a jelek szerint a közönség oldaláról is működik, hiszen 
rendszeresen hívnak ilyen helyekre.

Alapvetően ön határozza meg a műsor felépítését, ám 
időnként a közönség is kér egyes szerzeményeket, 
amelyeket aztán eljátszik. Ez a fajta együttműködés a 
régi pub-hangulatot idéző közvetlen előadó-közönség 
kapcsolatból ered, vagy valami más vezeti olyankor, 
amikor teljesíti a hallgatóság soraiból érkező konkrét 
igényeket?

Ezt kifejezetten forszírozom, mert ez az én attrakcióm, 
ezt nem tudja senki. Aki ennek az ellensége, az azt mond-
ja, hogy én mindenhol mindenből kocsmát csinálok, ami 
nagy marhaság. Egyébként nem is értem, hogy ez miért 
baj. Szerintem a kocsma kifejezés azt a helyet fedi le, ahol 
az emberek jól érzik magukat, amit nevezhetünk pub-je-
lenségnek is. A Fregatt óta létezik Magyarországon ez a 
pub-jelenség, ami hála a Jóistennek, hogy van, és hála 
ugyancsak azért, hogy ez a jelenség egy magasabb szín-
vonalra emelte a kocsmai szórakozást. Én pedig nem va-
gyok sznob, legalább is igyekszem nem az lenni, ezért ha 
az emberek többek között szórakozni is vágynak, akkor 
ezt az igényüket ki kell elégíteni. Aki ezt nem tudja, an-
nak ez a hivatás nehezére esik.fo
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„Korábban is vágyódtam Óbudára, 
mert ez egy szerethető hely. 

Itt közel van az Óbudai Társaskör, 
ahova akkor is szívesen elmegyek 

koncertekre vagy más programokra, 
ha nem én játszom...” 
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Játszott már különböző formációkban is, de az óbu-
daiak az egyszemélyes zenéléséről ismerik. Ez utóbbi 
áll önhöz közelebb, és ha igen, miért?

Játszanék szívesen csapatban is, hiszen először a Buda-
pest Ragtime Band tagjaként kerültem igazán kapcso-
latba Óbudával. Annak idején a Zichy-kastélyban, az 
Óbudai Társaskörben, majd könyvtárban is zenéltem, 
valamint a Kiscelli Múzeumban is, tehát egyre többet 
játszottam Óbudán. Valahogy így merült fel bennem 
aztán, hogy szeretnék Óbudán lakni. Számomra azért 
jobb mégis önállóan muzsikálni, mert véleményem 
szerint a zene akkor szól jól, ha azzal behatóan foglal-
kozunk. Ma úgy néz ki, hogy ha valamilyen zenekar 
összeáll, nem az az érdekes, hogy szeretjük egymást, 
ezért együtt akarunk muzsikálni, hanem az, hogy 

mennyiért és hány próbával. Így ez nekem nem nagyon 
tetszik, ebben én nem nagyon tudtam „felfejlődni” a 
jelenkorhoz. Duóban azért még szeretnék szólistákat 
kísérni, olyanokat, akik ezt a mércét magukénak érzik, 
de pillanatnyilag nincs olyan kapcsolatom, akivel hosz-
szabb távon tudnék együtt zenélni.

Ki az a muzsikus vagy akár csapat, akikkel szívesen 
összeállna legalább egy alkalomra?

Szívesen játszanék például egy jó vonósnégyessel. Vagy 
egy harsonakvartettel. Ezek érdekelnének. Miután a 
számítógéppel már tudok kottát írni, próbálok hang-
szerelgetni is, de bevallom, nem nagy elánnal, mert 
nem szeretek íróasztalfióknak dolgozni. Nehéz beleke-
rülni a zenei világba, mert én sem tudok senkinek sem-

mit ígérni, és mások sem nekem. Ha együtt dolgoznék 
valakikkel, ott is azt várnám, hogy ne beugrózenészek 
játsszanak, hanem olyanok, akik ismernek engem, akik 
tudnának velem muzsikálni. Ez tehát nehéz ügy, de 
még nem tettem le róla.

Elég széles a repertoárja, de mégis milyen zenét játszik 
a legszívesebben?

A szvinget szeretem a legjobban. Egyébként pedig Ray 
Charles bűvöletében élek. A nagyon attraktív, nagyon 
bulis és profi zenéket kedve-
lem. Szeretek persze szalon-
zenét is játszani, mert valóban 
nagy a repertoárom, hiszen 
mintegy háromezer munkára 
vagyok hitelesítve fejből, ezért 
azt mondhatom, hogy amit ját-
szom, azt szeretem is.

Napjainkban mintha újra reneszánszát élné a harmo-
nika. Mi lehet ennek az oka?

Ha valamelyik hangszer az utóbbi ötven évben nagy 
fejlődésen ment át, az a harmonika. Régebben egy 
nyekergős, közepes zenei színvonalon működni képes 
hangszer volt, de fejlesztettek a hangszergyártók és a ze-
neprofesszorok is. Aztán 2004-ben a Roland hangszer-
gyár megalkotta az első digitális harmonikáját, amelyet 
egyébként én mutattam be Magyarországon először. Itt 
már komoly hangzáspluszok vannak, tökéletesen jó és 
tökéletesen rossz hangszíneket is be tudtak építeni a 
hangszerbe. A basszus-, a bőgő-, a gitárhangzást reme-
kül megcsinálták. A gyakorlatban ugyanúgy kell húzni, 
ugyanúgy működik a fújtató funkciója, mint a hagyo-
mányos hangszereknek, és ettől a dolog nekem nagyon 
bejön. Sokan nem is értik, hogy mitől szól ilyen jól – de 
azért harmonikázni tudni kell hozzá.

Öt lemeze jelent meg eddig, és van hozzá egy kiadója 
is. Aki érdeklődik a lemezei iránt, hol tudja megvásá-
rolni ezeket?

Aki szeretné megszerezni, az csak tőlem tudja megren-
delni, a Facebook-oldalamon. 

Tervez újabb lemezt?

Körülbelül egy éve dolgozom rajta, de még nincs kész 
100 százalékig. Szerettem volna nyárra kijönni vele, de 
még nem érzem teljesen tökéletesnek, például nem talál-
tam neki jó címet sem.

Egyedül dolgozik a stúdióban?

Abszolút egyedül, a hangmérnöki munkától kezdve a vágá-
sig mindent. Mindig is így volt ez, ugyanis ezt élvezem. Ray 

Charlesnak 1996-ban megjelent 
egy lemeze, amelyen fekete-fe-
héren rajta van, hogy a hang-
mérnöki munkát Ray Charles 
csinálta. Akkoriban dolgoztam 
a rádiónál, és azt mondtam 
magamnak, hogy ha ezt Ray 

Charles vakon – igaz, hogy Amerikában – meg tudta csi-
nálni, akkor én is képes vagyok rá itthon. Szeretem, ha ak-
kor énekelek, amikor úgy érzem, hogy éppen jó a hangom, 
szeretem, hogy ha akkor játszom felvételre valamit, amikor 
van egy jó ötletem. Ha ezt mind átszámolom stúdióbérleti 
díjra, akkor óriási a megtakarításom és a szabadságom.

Aki pedig élőben szeretné hallani, az Óbudán, a Fő téren 
megtalálja majd a nyári programok között. Ezen kívül 
hol játszik még, ahol meghallgathatják az érdeklődők?

Az óbudai Fő téren júliusban és augusztusban is fellépek 
egy-egy alkalommal a Gázlámpa Kioszk előtt. Ezen kívül 
szerdánként rendszeresen játszom a VIII. kerületi Jelen 
bisztróban, ami egy romkocsma, és ahol sokan megfor-
dulnak. Ugyancsak rendszeresen játszottam korábban 
az Akácfa utcai Libling teraszán, de még nem tudom, 
hogy ez idén nyáron is folytatódik-e. Meghallgatható 
leszek nyáron a Miskolci Operafesztiválon tíz napig, és 
lesznek fellépéseim különböző zártkörű eseményeken, 
ahova időnként meghívnak. Ilyen a Vigadó is, ahol pél-
dául zongorázni fogok. Igyekszem feltenni videókat a 
Facebook-oldalamra is, hogy ha esetleg valaki nem tud 
eljönni, az legalább ott meghallgathassa a zenémet. De 
azért a Fő tér mégis hangulatosabb.

BODZAY ZOLTÁN

„A szvinget szeretem a legjobban. 
Egyébként pedig Ray Charles bűvöle-

tében élek. A nagyon attraktív, na-
gyon bulis és profi zenéket kedvelem.”
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Őzgerinc és söröshordó

Megyesi Gusztáv törzshelye és némely legendák

A fő téri Harrer Pál szobor háta mögött egy kellemes terasz hívogatja az arrajárókat. Leginkább persze azokat, akik  
szívesen múlatják sörös, vagy fröccsös poharak társaságában az időt. A belső helyiségben kizárólag veretes rock zene 
szól, a vendégek veszekedés helyett beszélgetnek, és gyakran felemlegetik a régi szép napokat. 

loci color Szerencsés helyeken, nyugalmas időkben kevesen von-
ják kétségbe, hogy egy valódi kocsma nem reménytelen 
alkoholisták szánalmas gyűjtőhelye, inkább egyfajta 
közösségi fórum, ahol a legkülönfélébb társadalmi stá-
tuszú, iskolázottságú és világnézetű emberek találkoz-
nak, mert ott jól érzik magukat. Természetesen alkoholos 
italok társaságában – bár az igazi kocsmából nem hiá-
nyozhatnak azok a törzsvendégek sem, akik nem isznak 
alkoholt, mégis szinte minden 
nap megjelennek a társaság és 
a hangulat kedvéért. Kevés az 
ilyen hely, még Óbudán is, ahol 
pedig évszázados hagyománya 
van a kiskocsmáknak. Kevés, 
de azért akad néhány. Ilyen a Fő 
tér melletti Harrer Pál utcában 
megbúvó Bán kocsma, amely 
nem véletlenül volt a tavaly el-
hunyt kiváló publicista, Megyesi Gusztáv törzshelye.
 – Édesanyám 1982-ben nyitott egy trafikot ezen a helyen. 
Ő szegény három év múlva elhunyt, utána egy ideig én 
voltam a trafikos, de könyveket is árultam – kezdi a kocs-
makronológiát ifjabb Bán Béla, a hely egyik tulajdonosa.  
– Egy barátommal, akinek pénze is volt, kitaláltuk, hogy 
legyen itt egy kocsma, ha már úgyis az összes haverom 
nálunk iszogatta a közeli borozóból hozott fröccsöket, 
amikor én ültem bent. Kilencven április 29-én nyitot-
tunk. A vendégkör miatt nem aggódtam, meg is gyanú-
sítottak a haverok, hogy azért jártam annyit kocsmába az 
előző húsz évben, hogy legyen közönség.
Mindenki azért harcolt a nyitó napon, hogy ő lehessen 
valamiben az első. Volt olyan, aki utálta a gint, de ad-
digra már minden másból rendeltek – csak azért is kért 
egyet. Kis Dreher sörözőként indultunk – Karai Pali, 
aki átvette az üzemeltetést, nevezte el hivatalosan Bán 
kocsmának.
Édesapám, Nagy Béla rádiós újságíró volt, a rendszervál-
tást követő zűrzavarban elege lett az egészből, és lénye-
gében ő vitte a kocsmát, én csak besegítettem. 
Miután megnyitottunk, nagyjából egy héten belül be-
nyitott Megyesi Gusztáv, aki itt lakott a közelben. Al-
koholfogyasztási céllal érkezett, majd nekilátott lapot 
szerkeszteni az egyik asztalnál. Kiderült, hogy apámmal 
mint régi újságíróval rengeteg a közös ismerősük. Tehát 
a nyitás óta ismertük egymást.

– Mennyire volt rendszeres vendég? – Nagyon! – veszi 
át a szót Karai Pál, a kocsma borostás lelke és egyben 
üzletvezetője. – Hozzánk nemcsak inni járnak az embe-
rek, bár az sem mellékes, hanem itt egy igen komoly kö-
zösség alakult ki. Ha huzamosabb ideig nem jött volna, 
nyilván megjelenik a lakása előtt a törzsvendégsereg, és 
megkérdi: hol voltál?
Ennek a helynek van egy sajátos atmoszférája, hozzánk 

valahogy nem a „köpködősök” 
járnak –  folytatja Pali. – Guszti 
nem is titkolta, hogy sokat merí-
tett innen az írásaihoz. Lejött a 
kocsmába, elkezdett beszélget-
ni – ami többnyire úgy nézett 
ki, hogy ő dumált, a többiek 
meg itták a szavait. Gyakorla-
tilag akkor fogalmazta meg a 
cikkeit. Nem is akart senki be-

leszólni, mert az úgy volt jó, ahogy belőle jött. Ha mégis 
hozzászólt valaki, és az tetszett neki, azt boldogan bele-
írta motívumként.
Pont én dolgoztam aznap, amikor berontott ide Mészöly 
Kálmán, hogy megöli a Gusztit – mosolyodik el az emlé-
kező Pál. – Valami erőset írt róla, amin a „Szőke Szikla” 
felkapta a vizet. Persze Mészöly se akkor járt itt először, 
tudta, hogy ez Guszti törzshelye.
–  Ilyen szempontból sem utolsó ez a környék, láttam itt 
a téren Pelét is – szól bele a beszélgetésbe az egyik törzs-
vendég. – Mondjuk, ő nem nézett be egy sörre, viszont 
Puskás Öcsi itt ült az első asztalnál. Egy ember merte 
megszólítani a törzsvendégek közül, a Csekó. Ő is azért, 
mert valószínűleg ő volt az egyetlen felnőtt férfi ebben 
az országban, aki nem ismerte fel Öcsi bácsit, és amikor 
WC-re igyekezett, elég határozottan megkérte, hogy áll-
jon odébb. Puskás elnézését kért, és félreállt.
– Ha jól emlékszem, Koós Jánossal beszélgettek –  veszi 
vissza a szót Pali. – Koós mester, ahogy észrevette a falon 
díszelgő képeket, rögtön elővett egyet magáról, és oda-
adta, hogy azt is kitehetjük. Kicsit meg is sértődött, ami-
kor legközelebb erre járt, és nem volt kint a falon. Nem 
tettük ki, mert nem tartozott a törzsgárdához.
Tehát berontott Mészöly, hogy megöli Gusztit, aki kis-
vártatva meg is érkezett. Leültek egy asztalhoz, megbe-
szélték a dolgaikat, és a legnagyobb barátságban távoz-
tak. Ez volt Guszti.

„Ilyen szempontból sem utolsó ez a 
környék, láttam itt a téren Pelét is 
– szól bele a beszélgetésbe az egyik 
törzs vendég. – Mondjuk ő nem né-
zett be egy sörre, viszont a Puskás 

Öcsi itt ült az első asztalnál.”
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– Gusztival nemcsak itt találkoztunk, lementünk bárhova, 
mondjuk Győrbe Fradi meccsre, még a Stadler Stadionba is 
jártunk – nosztalgiázik egy másik beltag, majd kér még egy 
sört. Paliból pedig tovább zúdulnak az emlékek: – A Fra-
di volt az igazi szerelem, de a Kerületet is imádta. Minden 
meccsre kiment. Akkoriban Varga Zoli a Dunaújvárosnál 
edzősködött. Guszti nagyon szerette őt. Ez a kirándulás 
tökéletes volt, mivel a Kerület ellen játszottak a másodosz-
tályban.  Leutaztunk, és Guszti megszervezte, hogy a mecs-
cs után leülhessünk Varga Zoltánnal beszélgetni.
–  Az első újságot az apám születésnapjára állítottuk ösz-
sze – az volt a meglepetés – tér vissza a társalgásba Béla. 
– Természetes volt, hogy Guszti legyen a főszerkesztő. 
Elkezdett pörögni a dolog, szereztünk papírt, nyomdát, 
profi tördelőt. Guszti hozott szerzőket – akkor még jó-
ban volt Fábri Sándorral, Váncsa István nem volt kérdés, 
ő is járt ide – hozott tőlük írásokat. Karafiáth Orsitól is 
kértünk verset, tekintve, hogy az apukája is törzsven-
dégünk volt. A törzsgárdát ismerve tudtuk, ki alkalmas 
arra, hogy írjon valami használhatót. Miután az akko-
ri Nemzeti Lapnyilvántartás vezetője is itt fröccsözött, 
szépen, hivatalosan be is jegyezték a lapunkat, ISSN 
számmal, minden egyébbel. Öt köteles példányt be kel-
lett küldenünk a Széchenyi Könyvtárba, tehát az iroda-
lomtörténészek rendelkezésre áll, kutatható a Béla Újság 
mindkét megjelent száma.
Egy hatalmas buli keretében adtuk át a kész újságot. Az-
óta is minden májusban – egy alkalmas napon – megün-
nepeljük a kocsma születésnapját. Akkor adtuk át Béla 
bácsinak – sírva fakadt, amikor a kezébe fogta –  réved 
a múltba Pali, és egy kicsit mintha ő is elérzékenyülne. 
Biztos, ami biztos, felhajt egy felest.
–  Aztán eltelt öt év, kitaláltuk, hogy csináljunk még 
egyet. Megint felbuzdult a brigád. Akkor már nem kér-
tünk cikkeket külsősöktől, mindent „belsősökkel”, tehát 
törzsvendégekkel oldottunk meg.
Guszti rendkívül intelligens ember volt, kiváló humo-
rérzékkel, egyszerűen jó volt hallgatni. Ha megjelent, 
nagyjából két percen belül ő állt a vendégtér közepén, és 
hintette az igét – emlékezik Béla. 
– Nem nagy a belső rész, tizenhat négyzetméterről van 
szó, amiből még lejön a pult. Az eddigi vendégrekord, 
amit, remélem, sose fogunk megdönteni, 42 ember volt. 
Ha a Guszti itt volt, akkor ebből negyvenegy őt hallgatta 
– konkretizál Pál.

Egyszer kitaláltuk például, hogy ne csak kocsmázzunk 
itt, hanem csináljunk valamit – idézi fel ismét a derűs 
emlékeket. – Kitaláltunk egy vetélkedőt. Természete-
sen Guszti ebben is nyakig benne volt. Ez volt az első 
igaz-hamis játék. Hatalmas derbiket játszottunk.
–  Egyszer eljött Vágó István is, velünk játszott, majd el-
kérte a kérdéseinket. Az enyém el is hangzott a tévés ve-
télkedőben. Az volt a kérdés, hogy a klasszikus zenekart 
melyik hangszer után hangolják. Az oboa a helyes válasz 
– büszkélkedik Béla, majd ismét Pali folytatja. – Aztán 
következett az Agyszabó, amiből rendszeres bajnoksá-
got is rendeztünk. Ez lényegében egy asszociációs mű-
veltségi játék. Otthon készültünk a kérdésekkel, hetekig 
dolgoztunk, kutattunk a szellemi meccsek előtt. Az utób-
bi években inkább kocsmakvízek dübörögnek.
A szellemi örömök mellett a testieket sem lehet elhanya-
golni egy igazi kocsmában. Bár a Bán kocsmában nincsen 
konyha, mégis betört hozzájuk a gasztronómia. Ismét Pa-
lié a szó: – Egyik télen valahogy úgy esett, hogy mindenki 
elkezdett okoskodni, hogy is készül a legjobb kocsonya. 
Napokig főztek fejben, vitatkoztak, érveltek, végül meg-
untuk. Nincs duma, győzzön a jobb! Így született meg az 
első főzőverseny. Mindenki hozta a saját kocsonyáját, zsű-
riztük, eredményt hirdettünk. Ebből az lett, hogy öt éven 

Kocsmakvíz kérdések

1. Mikor nyílt a kocsma? 
2. Kivel ült Koós János az egyes boxban?
3. Mekkora területen fekszik Óbuda?
4. Hány néző fért be a katonai Amfiteátrumba?
5. Mikor alakult az Aquincumi Porcelángyár?
6. Mit gyártottak szovjet megrendelésre az 

Óbudai Hajógyárban?
7. Mi a selyemgombolyítás?
8. Mikor működött Óbudán selyemgombolyító?
9. Honnan származik a Filatorigát elnevezés?
10. Mikor szűnt meg a Gázgyár?
11. Mikor jelent meg először a kocsma által ki-

adott újság?
12. Mi volt a címe?
13. Ki volt a főszerkesztő?
14. Ki írt verset az első Béla újságba?
15. Minek a romjai láthatók a Mókus utcai is-

kola udvarán?
16. Mióta jár vonat Óbudáról Esztergomba?
17. Mikor kezdték építeni az Árpád hidat?
18. Mikor állította ki IX. Bonifác pápa az Óbu-

dai Egyetem alapító oklevelét?
19. Mióta működik az Árpád Gimnázium?
20. Mikor volt az első Sziget Fesztivál, akkor 

még Diák Sziget néven?
21. Hol van a Varga Imre Múzeum?
22. Mikor van a hagyományos sváb búcsú a Fő 

téren?
23. Ki alapította az Óbudai Hajógyárat?
24. Milyen gyakran járt a HÉV 1982–91 között?
25. Mikor volt Harrer Pál Óbuda polgármestere?

Kocsmakvíz válaszok

1. 1990. IV. 30.
2. Puskás Öcsivel
3. 39,69 négyzetkilométer
4. 13.000 fő
5. 1854
6. Tolóhajót
7. A selyemhernyó beáztatott gubóiról leteke-

rik a nyers selyemszálakat.
8. 1786–1830
9. Az egykor itt működő filatórium (cérnázó) 

emlékét őrzi, ahol a nyersselyem szálakat 
összefonva szőhető selyemcérnát készítettek.

10. 1984-ben.
11. 2000. 04. 30.
12. Béla újság
13. Megyesi Gusztáv
14. Karafiáth Orsolya
15. Klarissza kolostoré, amit  1334-ben Károly 

Róbert király felesége, Nagy Lajos anyja, a 
lengyel származású Piast Erzsébet magyar 
királyné alapított. 

16. 1895 óta
17. 1933-ban
18. 1395-ben
19. 1902 óta
20. 1993-ban
21. Laktanya utca 7.
22. Péter-Pál napján
23. Gróf Széchenyi István
24. Három percenként
25. 1872–73

keresztül minden hónap utolsó hétvégéjén főzőversenyt 
tartottunk. Hosszú ideig Guszti volt a zsűri elnöke. Ahogy 
ő elemezte a versenyműveket, az maga volt a gasztrokölté-
szet. Elkezdte az étel állagával, külsejével, ízével, őrületes 
asszociatív metaforákkal. A végén egy húslevestől eljutott 
a magfúzióig. Őrület volt! Egy idő múlva megunta, és in-
kább ő is benevezett. Emlékszem, egyszer vadkacsa com-
bokat készített – senki nem ismerte fel. A legközelebbi tipp 

a fürj volt. Rezzenéstelen arccal viseltek a zrikaáradatot.
– Egész évben ment a bajnokság, gyűjtöttük a pontokat. 
Olyan ételek voltak, hogy csoda, a pekingi kacsától az 
őzgerincig. Komoly díjakat dobtunk össze, hatalmas via-
dalok alakultak ki. Az egyik évben én nyertem – a díjam 
a Nyugat folyóirat bekötött összes száma volt. Ma is őr-
zöm. Ilyen ez a kocsma.

VIG GYÖRGY
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SAVANYÚ SOK MOSOLLYAL

Vecsésiek az óbudai piacon

Beleszerettem – a piacba. Szívesen járok oda családi beszerzőként, már kedvenceim is vannak. A kínálat nagy-
részt a többiekhez hasonló – szinte felsorolhatatlan fajtájú és minőségű áru a kissé viharvert, bár még átlátszó 
műanyagtető alatt.

GASZTRO A „Vigyáztam!”  figyelmeztetéstől  a „Francba, de hideg 
van!” félkáromkodáson át a kedves, „Önnek mi lesz?” 
kérdésig, üdvözlésig sokféle hang és hangsúly, árusok és 
vevők mindennapi zsivaja tölti be a kissé kusza teret. Az 
óbudai piacon, a Vörösvári út, a Flórián és a kissé távo-
labbi Tűzoltóság ölelésében legalábbis ilyesféle a hangu-
lat. Itt dolgozik, árul savanyúságot káposzta- és gyalult 
tökhegyek, ecetes paprika, cékla- és csalamádéhordók 
között a vecsési Dabasi „dinasztia”.

Savanyúsággal dolgozunk, de jókedvű emberek va-
gyunk, szerencsére ilyen a család is – mondja Dabasi 
János, és a hátsó kis helyiségből kimutat a pultnál se-
rénykedő Szilviára, feleségére, aki éppen egy vevővel va-
lamilyen recepten mulat. Bevallom, ezúttal engem nem 
a szuper uborka vagy a pikáns vágott zöldség (lánykori 
nevén csalamádé) hozott ide, hanem az itteni hangulat. 
Vevőként évekkel ezelőtt bukkantam rájuk, és rögtön 
feltűnt, azóta megerősödött jó érzésem: korrekt, pontos, 
kedves és hangulatos a kiszolgálás. Na és nem melléke-
sen finom a kovászos uborka és a cékla. Már a nagyapám 
is ebben az iparágban dolgozott, apámnak ugyancsak itt 
volt 1973-tól üzlete, a régi piac másik sarkában – mutat 
átellenben a Flórián felé –, és én is itt maradtam a csar-
nok újjáépítése után, tovább béreltük ezt az üzletet. Ak-
kor még az öregem volt talán az egyetlen savanyúságos 
a környéken, mellette hentes, pék, kis csehó – paradicso-
mi, konkurencia nélküli állapotok. Aztán én örököltem 
az üzletet, a recepteket, a beszállítókat is, akik közül né-
hányan (vagy az utódaik) ma is megvannak.

A sok, jóféle savanyút innen-onnan összegyűjti, aztán 
itt eladja?

Dehogy! A nyers- vagy mondjuk így alapanyagot vesz-
szük, kitől mit: partnerek vannak Létavértestől Újfehér-
tóig vagy Csányig meg hát Vecsésen, ahol lakunk. Ott 
van a kis savanyító üzemünk, ahol aztán „megművel-
jük”, ízesítjük a – nem éppen találomra – összegyűjtött 
zöldséget.

Ez tehát, amit látok, a jéghegy csúcsa.

Az ízeket, a leveket én keverem, részben még több évti-
zedes alapreceptek szerint. Mondhatjuk, ezek beváltak. 

Aztán jön az öcsém a munkatársaival, és néha bizony 50 
kilós zsákokat vagy edényeket hurcolászva keverik végle-
gesre az anyagot az edényekben, hordókban. Ez kemény 
fizikai munka, két gépünk van csupán, egy káposzta-
szeletelő és egy uborkaszurkáló. Persze, halad a világ, új 
ételek is megjelennek – mi is variálunk, majd mindegyik 
termékünkben azért van már valami „fejlesztés”…

… ami olyan titkos, mint a Cola vagy a Zwack receptje?

Akkora cég azért nem vagyunk, de az ízesítésünk egyéni 
– amit persze az ízlés változásával, akár a vevők vissza-
jelzéseire is figyelve finomítunk, javítunk.

Apropó vásárlók. Ahogy észrevettem, maguk nemcsak 
savanyúságot árulnak, hanem jó szót is. Kik vannak a 
frontvonalban?

Legelsősorban a feleségem, aztán, ha kell, besegít a só-
gornőm, a lányom, aki azért most már inkább babázik, 
nemrég szült és persze én is… Akkor vagyunk többen, 
amikor nagy a forgalom, szombatonként vagy ünnepek 
előtt. Egyébként, visszatérve a jó szóra, azt nem áruljuk, 
az van… egyszerűen jóban vagyunk a vásárlókkal, hi-
szen nem üres közhely, hogy itt mi vagyunk értük. Ki-
csit durvábban fogalmazva, belőlük élünk. Törődni kell 
a vevővel, hagyni nézelődni, nem rárontani, hogy na, 
mit kér? Bámészkodjon, tipródjon kicsit, hívja fel az asz-
szonyt, aztán szólítom meg – esetleg tanáccsal vagy kér-
déssel, ha úgy alakul. És tudja, általában is – túl piacon, 
vevőn-eladón – úgy gondolom, hogy akivel én jót teszek, 
az csak nem fog kiszúrni velem.

A barátságos légkört szerintem se nagyon lehet évekig 
eljátszani. No de vissza az árura – kedvence van a fő-
nöknek?

Cékla, kovi ubi. És mindenből az átlagnál kicsit savany-
kásabbat szeretem, így aztán ez az ízvilág érvényesül 
szinte minden árunkban – a több mint harminc féléből. 
Ez így van még akkor is, ha a „közízlés” ebben a műfaj-
ban mostanában az édesebb felé tart, az erős, csípős ízek-
ből kevesebb kell, mint régebben. Ez a tendencia egyér-
telmű pl. az ecetes paprikánál vagy a csalamádénál, és a 
legnépszerűbb uborkánál is „feljövőben” van a csemege.fo
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Beszéljünk a toplista vezetőjéről, a kovászos uborkáról.

Nem túl érzékeny, a céklával például sokkal jobban kell 
vigyázni, de a kovászos uborkát se lehet túl sokáig moz-
dulatlanul hagyni; szakszerűtlen tartás során könnyen 
besavanyodik, melegben pedig nyákosodásra hajlamos. 
Mi általában egy hétre előre készlettel dolgozunk.

Akkor hogy csinálják, hogy néha még január elején is van?

A termelők másodvetéséből: amikor szeptember vége 
felé beérik, jó sokat veszünk, bespájzolunk. Megfelelő lé-
ben légmentesen lezárjuk, hozzá sem nyúlunk, amíg ké-
sőbb, részletekben nem kezdjük el árulni ezt a készletet.

Telefondallam. János elnézést kér, kinéz, és mivel hét-
köznap délelőtti csendes periódus van, hívja maga he-
lyett a feleségét. Örülök, mert vele is szerettem volna pár 
szót váltani. A csinos, szőke asszony – mint a pultnál is 
– mosolyogva jön. – Nem biztos, hogy olyan szakszerű 
leszek, mint a Jani.

Megoldjuk. Különben is, a vevőkkel való „bánásmód-
jukról” szeretném kérdezni, hisz maga van a legtöbbet 
kint, a küzdőtéren.

Ó, hát én egyszerűen imádom az embereket, szívesen 
beszélgetek velük, vagy éppen kiszolgálom őket. Tény-
leg – jó szívvel fogadom az üvegfal túlsó oldalán felbuk-
kanó ismerős és új arcokat. És nekem is jólesik, ahogy 
szerintem nekik is, ha a dekákon és forintokon kívül 
másféle mondatok is elhangzanak ételekről, receptekről, 
egészségről. Már az is eszembe jutott egy-egy ilyen jóízű 
fecsegésnél (nem csúcsforgalomban), hogy beállíthatnék 
a pultra egy kávégépet.

Mindenkit szeret az „Aranyszívű Szilvia.” Ne már…

Tényleg nagyon ritka, hogy felhúzom magam. Akkor, 
de csak akkor lépek át a hivatalos eladó üzemmódba, a 
tárgyszerű szerepébe. Ha fontoskodik, oktat, vizsgáztat, 
türelmesen megválaszolom, és érdeklődöm, hogy vásá-
rolni mit szeretne. De nem ez a stílusom. Jó, tinikorom-

ban még tudtak úgy kukacoskodni velem, hogy hazáig 
sírtam. De azért most már nagylány vagyok.

És minden szaván érződik, hogy szereti ezt a a pult 
mögötti, „kimérem, eligazgatom, lével öntözöm, cso-
magolom” a kért cseresznyepaprikát vagy közepes ká-
posztalevelet, bármit.  Mindig is így volt?

Mostanra nagyon megszerettem. 
De igaz, ami igaz, amikor János 
– még nem feleségként – először 
kihozott ide, és beleszagoltam 
a levegőbe, hallani se akartam 
arról, hogy itt dolgozzak. Mára 
szinte ugyanolyan kifinomult 
a szimatom, mint a férjemé. Ő 
ugyanis bejön, és ha netán vala-
mi nem idevalót érez – és megér-
zi, szerencsére nagyon ritkán –, 
annak kuka a vége.

Otthon baba, unoka van már. 
És itteni, majdani utódlási ter-
vek?

Valószínűleg a nagyobbik lányom és a férje lesznek, akik 
tovább viszik az üzletet. De nem holnap… oly sok min-
den történhet az emberrel. De ne haragudjon, már János 
szolgál ki, visszahívom magának.

Látom én is, a főnök nemcsak méri az uborkát, de pakol-
ja a paprikát valamiből valamibe, mereget káposztalét, 
talál tennivalót, majd Szilvia finom kézmozdulatára visz-
szajön.

Nem tartom fel már sokáig. De ugye nem unatkozik a 
munkanapjain?

Neeem… Ötkor kelek, ha kell, piacra megyek, majd eset-
leg kiegészítő nyersanyag keresés, aztán otthon számlák, 
tárgyalás, megrendelések, a házunk ügyei, befizetések, 
adminisztráció. Ide is mindennap jövök, és beállok a pult 
mögé – jól tippelt, nem unatkozom. De nem is siránko-
zom, most például elmegyünk egy hétre pihenni.

Ahogy itt a piacon sétálgatok, cipekedek is néha, 
eszembe jut, hogy milyen viszonyban lehetnek egy-
mással az azonos műfajban utazó eladók. A tojásosok, 
a pékek, a zöldségesek… és a savanyúsok.

Jóban vagyunk. Az egyikükkel, itt lejjebb közös progra-
mot is csináltunk, nyaraltunk együtt.

Addig a másik se árul…

Nem, tényleg nem harapdáljuk 
egymás torkát. Ezt a Vecsési Sa-
vanyítók Baráti Köre, amelynek 
tagja vagyok, biztosan rosszal-
laná. Persze, normális keretek 
között igyekszünk magunkhoz 
vonzani a vevőket, és egymás 
árait is néznünk kell, de hát a 
költségek mellett a magunk szá-
mítását is meg kell találnunk. 
Jó kis játék ez, de nem fajul el. 
Egyébként a falakon kívül nő 
igazán a konkurencia. Mi is be-

dolgozunk már környékbeli éttermeknek, konyháknak 
– megbecsüljük a vödörnyi eladást is.

Rengeteg, bármiféle savanyúságot áruló helyen olva-
som a csodaszó kiírását: VECSÉSI. Maguk ott is lak-
nak. Tudják, hogy miért pont ez a településnév érett 
minőségjelzővé?

Azért ez elsősorban a káposztára érvényes. Homokos ta-
laj, kedvező mikroklíma, szakértelem, és hát igen, izmo-
sodik a „vecsési káposzta” márkanév. Még hungarikum 
lesz belőle… De ugye, nem esik hanyatt a meglepetéstől, 
ha elárulom: ha rá is írták, azért nem minden savanyú-
ság vecsési.

De a Dabasi család biztosan. Az ő nimbuszuk, jó hírük 
– szerintem sok-sok óbudai szerint is – igazi.

RÉKAI GÁBOR

„... imádom az embereket, szíve-
sen beszélgetek velük, vagy éppen 

kiszolgálom őket. 
Tényleg – jó szívvel fogadom az 
üvegfal túlsó oldalán felbukkanó 

ismerős és új arcokat. És nekem is 
jólesik, ahogy szerintem nekik is, 
ha a dekákon és forintokon kívül 
másféle mondatok is elhangzanak 

ételekről, receptekről, egészségről.”
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Kávézoo – állatsimogató süteménnyel

Lippay Tímea és Mező Zsuzsa, a Vasmacska új gazdái

Több mint 100 éve vendégfogadó áll az óbudai Fő tér mögötti kis utcában, amelyre sokan Vasmacska néven emlékez-
nek, de ma már KávéZoo névre hallgat. A megújult kávézóba a finomságok mellett kutyák, halak, nyuszik, gyíkok 
várják a látogatókat.

gasztro Jól tudom, hogy a Vasmacskának komoly története van?

A ház eredetileg is vendégfogadónak épült 1885-ben, ak-
kor még hozzá tartozott a ma mellettünk üzemelő Trófea 
étterem területe is. Gigantikus, klasszikus, híres étte-
rem volt. A népszerűsége több mint egy évszázadon át 
kitartott, hiszen a régi óbudaiak a mai napig emlegetik, 
hogy itt volt az érettségi bankettjük, ide jártak hétvégen-
ként, itt volt az első randevújuk, 
vagy hogy régen úgy húzta itt a 
cigány, hogy azt elfelejteni nem 
lehet. Annak idején azért kapta 
a Vasmacska nevet, mert közel 
van az Óbudai-sziget, és a ha-
jógyár miatt sokat jártak erre a 
vízi emberek. Ráadásul a Laktanya utcát sem véletlenül 
nevezik így, hiszen ott volt régen a tengerészlaktanya. 
Állítólag az utca közepén állt is egy nagy, vasból készült 
horgony. Mi is próbálunk alázattal hozzáállni a hely tör-
ténelméhez, többek között ezért tartottuk meg a nevét 
is. A KávéZoo tulajdonképpen a Vasmacska egy újabb 
arca. Bár más a célcsoport, másként használjuk a helyet, 
ez mégis ugyanaz a régi Vasmacska, amit annak idején is 
olyan sokan szerettek.

Hogy jött a KávéZoo ötlete? Sok Gerald Durrellt olva-
sott gyerekkorában?

Tényleg szerettem a könyveit, sok mindenben követtem 
a példáját. Otthon hamar kialakult a saját kis állatker-
tünk. Rengeteg ember járt hozzánk, mert mindenki oda-
volt attól, hogy nálunk van kutya, cica, nyuszi, hörcsög, 
a kerti tóban meg aranyhalak úszkálnak. Aztán fokozva 
az állatsereget, hozzánk jöttek nyaralni a barátaink tek-
nősei, tengeri malacai, időnként pedig a nővérem jelent 
meg naposcsibékkel. Nagyon sok időt töltöttünk/töltünk 
állatokkal, Timiék szintén. Amikor gondolkoztunk a 
kávézón, Gréta, a kislányom javasolta, hogy nyissunk 
egy különleges helyet, ahol állatok közt kávézhatnak a 
vendégek, mert az emberek többsége szereti az állatok 
közelségét. Amit persze nemcsak a vendégek szeretnek, 
hanem mi is. Ebben a kávézóban nem az volt a kardinális 
kérdés, hogy milyen kávét főzzünk (egyébként rendkí-
vül finomat), hanem az, hogy olyan helyet hozzunk létre, 
ahol mindenki jól érzi magát: ember, állat egyaránt.

Látva a kisimult arcokat, lehet, hogy az állatok terápiás 
hatással vannak a betérő vendégekre?

Utólag jöttünk rá, hogy ez az ötlet mennyire zseniális 
volt. Bejönnek, meglátják a kutyákat, a nyuszikat, a ka-
méleont, és mindenkit elönt a boldogság. A legzordabb 
arc is barátságos lesz. Az emberek itt szívesen beszélget-
nek egymással, velünk. Egyszerűen megnyílnak egymás 

felé. Komoly kapcsolódási pont 
az állatok iránti szeretet. Min-
denki elmeséli az ő kutyájának, 
nyuszijának a történetét, vagy 
pont azt, hogy mennyire szeret-
ne egyet. Szerintem megbetegíti 
a városi embert, hogy ennyire 

el van zárva a természettől, ami pedig az ember termé-
szetes közege lenne. Az élővilágban, az állatok és a nö-
vények között lenne a helyünk, ehhez képest sterilizált 
kő-beton kockákban élünk, éppen csak egy cserép virág-
gal a lakásunkban. Én viszont úgy döntöttem, hogy ha 
kell, lehet egy kicsit maszatosabb, lábnyomosabb, szőrö-
sebb a környezetem, de legyenek benne élőlények. Egy-
részt ez a természetes, másrészt a gyerekeknek is úgy 
jó felnőni, hogy az állattartással járó felelősség beléjük 
ivódik; ha már nagyon korán megtanulják, hogy sosem 
tartjuk holmi szőrös vagy tollas tárgyaknak őket, hanem 
egyenrangú élőlényként tekintünk rájuk, és tiszteletben 
tartjuk az igényeiket.

Akár családi program is lehet egy KávéZoo látogatás?

Nagyon is! A gyerekek szinte transzba esnek a rengeteg 
állat láttán, a szülőknek pedig van öt perc nyugalmuk, 
amíg megihatnak egy jó kávét. Ameddig lazítanak, mi 
azért szemmel tartjuk a gyerekeket, mert a kávézó laza 
szemlélete ellenére is vannak szabályok, az állataink 
védelmében. Nem lehet minden állathoz hozzányúl-
ni, sőt, önhatalmúlag egyikhez sem. A nyuszikat is mi 
vesszük ki, és mi tesszük vissza – nagyon figyelünk rá, 
hogy ne legyenek agyonnyomorgatva. Ebből szárma-
zott az az ötlet is, hogy Állatbarátképző tábort indít-
sunk nyáron, mind a három hónapban egy-egy hétre. 
Felelős állattartásra buzdítjuk a gyerekeket, kirándu-
lunk, elmegyünk velük állatorvosi rendelőbe, állatmen-
helyre, állatfarmra is.fo
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„Bejönnek, meglátják a kutyákat, 
a nyuszikat, a kaméleont, 

és mindenkit elönt a boldogság. 
A legzordabb arc is barátságos lesz.” 
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A kutyák hogy viselik a vendégek és egyéb állatfajták  
jelenlétét?

A vendégeket már megszokták a kutyáink, de az alsó 
szintre, ahol a nyusziketrecek vannak, nem mehetnek le. 
A vendég kutyáknak is a felső részben kell maradniuk, 
ahol a kaméleon meg a halak tanyáznak, mert akármi-
lyen jól nevelt is egy eb, valószínűleg izgalomba jönne 
tizenöt nyuszi látványától és szagától. Mi pedig nem 
szeretnénk, ha a tapsik sokkot 
kapnának. A saját kutyáinkat 
úgy hozzuk be, hogy reggelente 
jól kifuttatjuk őket. Sokan meg 
is kérdezik, hogy mitől ilyen jól-
neveltek ezek az állatok? Egyszerű a válasz: meg lettek 
mozgatva. Egy kutyának eszébe sincs huszonnégy órán 
át ugrálni. Ha futkoshat egy nagyot a friss levegőn, utá-
na békésen heverészik, és várja a vacsorát. A vendégeink 
imádják a kutyáinkat, és szerintem az különösen jó, ami-
kor megértik, hogy a nagy kutyákban is meg lehet bízni. 
A gyerekekben persze fel sem merül ez a kérdés. Bennük 

még megvan az ösztönös bizalom az állatok felé, több-
nyire a felnőttek nevelik beléjük a félelmet.

Mi alapján válogatták össze az állatseregletet?

Az a filozófiánk, hogy nem egzotikus, állatkerti állatokat, 
hanem teljesen egyszerű, hétköznapi társállatokat gyűj-
töttünk magunk köré. Olyanokat, akik lehetnek otthon 
bárkinek. A kaméleon például egy sisakos kaméleon, 

ami talán a leggyakoribb fajta 
Magyarországon. Szándékosan 
nem választottunk valamilyen 
olyan, jóval látványosabb ka-
méleont, amelyik nem szaporo-

dik fogságban. Azaz csak a vadon befogott példányok 
vannak, mi pedig egy állatot sem akarunk kiszakítani 
természetes környezetéből. Ugyanez érvényes a halak-
ra is. Nincs tengeri halunk, mert jellemzően nem tudják 
szaporítani őket mesterséges körülmények között. Az ál-
latokat megpróbáljuk úgy tartani, hogy nem piszkáljuk 
őket, hanem együtt élünk velük.

Akkor ez kölcsönös vonzalom, de a vendégek számára 
azért a kávé minősége sem mellékes.

Voltunk barista tanfolyamon, és a szerintünk legfino-
mabb, legjobb minőségű kávét főzzük le. Egy kiváló cuk-
rászattól rendelünk nagyon jó minőségű sütiket: mindig 
van gluténmentesünk, cukormentesünk, paleo sütijeink, 
tekintettel az ilyen-olyan allergiákra, ahogy a kávé mellé 
is lehet kókusz-, szója- vagy akár rizstejet is kérni. Bár 
nincs nagy konyhánk, napi levessel mindig szolgálunk, 
valamint pizzát sütünk, melegszendvicseket, mártogató-
sokat kínálunk pirítóssal vagy chipsszel.

Volt vendéglátós tapasztalatuk, mielőtt belevágtak a 
Vasmacskába?

Egyikünknek se, Timi sporttanár, én pedig közgazdász 
vagyok. Egy nagyon jó vendéglátó-ipari szakember ba-
rátunk kikupált bennünket, és természetesen megtanul-
tunk minden technikai és egyéb részletet, ami a kávézó 
működtetéséhez szükséges. Ha kezdetben nem is volt 

mindig tökéletes a kivitelezés, a lényeg mégiscsak az, 
hogy igazán vendégnek tekintsd, aki bejön hozzád, mert 
akkor ő is jól fogja érezni magát.

A családjaik  is ennyire lelkesednek a Vasmacskáért, 
vagy inkább zavarja őket, hogy ennyi időt töltenek itt?

Nemcsak lelkesednek, segítenek is. A férjeink rengeteg 
munkát tettek és tesznek a helybe, a lányok pedig az ál-
latgondozók. Hétvégente nem tudunk még a nyuszikra 
is figyelni kávéfőzés közben, ilyenkor ők vigyáznak rá-
juk. Ez egy valódi családi vállalkozás.

Úgy tudom, szülinapi zsúrokat is lehet itt szervezni. 
Hogy bírja az esti mulatozást a csapat állatrészlege?

Tartunk szülinapi gyerekzsúrokat, amikor a gyerekek 
megismerkedhetnek az állatainkkal. De felnőtt partikat 
is – ilyenkor elpakoljuk az állatokat. Egyedül Kamilla, 
a kaméleon marad, őt nem tudjuk a terráriummal el-
vinni, úgyhogy végignézi a bulikat. Hétvégente már 
sokszor van teltház. Elkezdtek asztalt foglalni, szülina-
pi zsúrokra hetekre előre lefoglalják az időpontokat. De 
talán még jobban szeretem a kicsit kevésbé sűrű hét-
köznapokat, amikor minden vendégünkkel tudunk egy 
pár szót váltani.

Mindenképpen Óbudára tervezték a KávéZoot?

Igen, hiszen itt élünk Óbudán, és ha az ember magá-
nak teremt munkahelyet, akkor célszerű, hogy közel 
legyen az otthonához. A kolléganőm, Timi, akivel 
együtt csináljuk a KávéZoot, Ürömön lakik. Az sincs 
messze innen. A gyerekeink ide járnak az Óbudai Wal-
dorf Iskolába – ott ismertük meg egymást. Az óbudai-
akban egy idő után kialakul egy nagyon erős lokálpat-
riotizmus. Szeretjük a környéket, és ha lehet, ki sem 
tesszük a lábunk innét, inkább helyben oldunk meg 
mindent, amit csak lehet. Itt az otthonunk, az iskola, 
a piac, a Duna-part, aztán az erdők, a hegyek, ahova 
gyakran járunk kirándulni – elégedettek vagyunk a 
mikrokörnyezetünkkel, nem vágyunk máshová.

SIMONFALVI ANITA

„Az állatokat megpróbáljuk úgy 
tartani, hogy nem piszkáljuk őket, 

hanem együtt élünk velük.”
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Boldog békeidők a Lajos utcában

Az értéket észrevenni, a használhatót megmenteni, felújítani

Kevés olyan hely van, ahol az ember úgy érzi, mintha valóban otthon, a mama konyhájában volna. Ahol csak ülne 
egy kisszéken egy friss túrós batyuval csendesen, hálásan, hogy ott lehet. Ha egy szóval kellene jellemezni az óbudai 
Pékességet, azt mondanám: valódi.

GASZTRO Rohanás, stressz, információdömping. Átverések, 
csúsztatások, felszínesség. Valóságshow és látvány-
konyha. Na meg látványpékség. A külsőségek domi-
nálta világunkban lassacskán mind többeknek kezd 
elege lenni a hamisságból. Fokozatosan terjed a tuda-
tos vásárlás, a lassú mozgalom (slow food). Keresnénk 
az állandót, a megnyugtatóan önazonost. A valódit.
A Lajos utca és a Nagyszombat utca találkozásánál 
fekvő aprócska pékboltban mindezt megtaláljuk. A 
lakóházak és irodák metszetében egyszer csak a régi 
nyugalmat idéző világba csöppenünk. A kínálat hi-
hetetlenül széles: aszalt paradicsomos-rozmaringos 
karika és nutellás-banános croissant, céklás-kömény-
magos vagy aszalt szilvás-diós kenyér, szájban olvadó 
almás pite, háromféle pozsonyi kifli – csak néhány a 
számtalan friss, hajnalonként itt sütött finomságból.
A tulajdonos, Noszvai András hosszú évekig órák-
kal kereskedett, majd a jó sorsa összeismertette Sző-
ke Péter pékmesterrel. Két és fél éve nyitották meg a 
pékséget, bár András szerint a kis bolt nem megnyílt: 
megszületett. Azaz folyamatosan alakult, csinoso-
dott, nyerte el jelenlegi kedves, eredeti arculatát. – Mi 
nem a napi szükségletet árusítjuk, nem is a kenyér a 
fő profilunk, inkább a pékáruk nyújtotta élményért 
járnak hozzánk. A szupermarketek áraival nem tu-
dunk versenyezni, a mi termékeink viszont adalék-
mentesek. Természetes alapanyagokból igyekszünk 
kihozni a legjobbat: klasszikus hozzávalókból, régi 
receptekből dolgozunk – fogalmazza meg hitvallását 
a tulajdonos.
A tradíció becsülete, tisztelete tapintható, elég csak 
körbekukkantani. A tárgyak egytől egyig patinásak: 
múltjuk, életük, lelkük van. András azonnal meséli 
is a történetüket. Az asztal például, amely mellé lete-
lepedtünk, határozottan gyúródeszkának látszik, de 
nem az: mészárosok, hentesek dolgoztak rajta hosszú 
évtizedekig, késeik nyomát máig őrzi a lecsiszolt, fel-
újított felület. A szomszédos, fiókos asztal az utcán 
árválkodott, holott nem is volt lomtalanítás. András 
nézegette, megszerette. „Egy napig pucoltam, csiszol-
tam, így került be a válogatott keretbe”. A boltban van 
aztán máig működő hússzeletelő gép a húszas évek-
ből, káposztagyalu, amely megfordítva most polcként 
funkcionál. Egy másik polc valaha egy parasztház 
tornácán padként élte életét, egy harmadik vizes ló-

caként. A lámpákat a Fradi-pályáról szuperálták ki, 
onnan egyenesen ide kerültek.
„Az értéket észrevenni, a használhatót megmenteni, 
felújítani” – e gondolat jegyében alakult a Pékesség 
jellege, hangulata. A vevők pedig értik, érzik ezt. – Ha 
valamit jól megcsinálunk, az előbb-utóbb elkezd mű-
ködni – tapasztalja a tulajdonos.
Ami még fontos, az a folyamatos megújulás és a sze-
zonális alapanyagok változatos beépítése a receptek-
be. Tavasszal menetrendszerűen „beüt” a medvehagy-
ma szezon, ősszel néhány hétig a sütőtöké a főszerep, 
a december pedig a bejglik hava. Nagyon sok a táp-
lálékérzékenység, minden ilyen jellegű igényt a bolt 
apró mérete miatt nem tudnak kiszolgálni, de van 
vegán linzer, illetve a teljes kiőrlésű termékek nagy 
választékban kaphatóak, és a gyömbértea, no meg a 
kávé is mennyei.
Péter, a pék hajnalban kel, nyitásig folyamatosan süt. 
Álmaikban picit nagyobb a hely, ahol napközben a je-
lenleginél gyakoribb utánsütésekre nyílik lehetőség, 
és messziről érezni a friss házikenyér és péksütemény 
csalogató illatát…
Az üzlet most négy embernek ad munkát. – Vevőink 
azok, akik hiszik, hogy ami itt történik, az jó. Kiáll-
nak érte, visszatérnek, emberi kapcsolatok alakulnak 
ki. Éppen úgy, ahogy valaha elképzeltem. Szeretjük, 
amit csinálunk – árulja el András.
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Pékesség

Hol: az Amfiteátrum közelében, a Lajos utcában
Kiknek: irodistáknak, közelben lakóknak, iskolá-
soknak
Specialitások: izgalmas, érdekes péksütemények, 
teljes kiőrlésű kovászos kenyerek
Kedvencünk: sajtos croissant, kakaós csiga, 
gyömbértea
Miért jó itt: régimódi nyugi van és óriási válasz-
ték, emellett kiváló a kávé is
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SZERENCSEHELYEK ÓBUDÁN

Csillaghegyi nyereményözön

A pénznyereményt ígérő fogadások vonzerejét nagymértékben növeli, amikor a játékos úgy érzi, ezúttal komoly esé-
lye lehet a szerencse szeszélyes istenasszonyának ölelésére. Úgy tűnik, mintha néhány helyet Fortuna is jobban ked-
velne a többinél: ilyen szerencsecsapda a csillaghegyi 48-as lottózó is. 

PR Adok egy törlőt – nézett rám kedvesen Rabi Györgyi, a csil-
laghegyi lottózó vezetője, amikor egy kánikulai napon megér-
keztem az interjúra, ő pedig azonnal észrevette, hogy szakad 
rólam a víz. A közvetlen, barátságos gesztus egyúttal világ-
gossá is tette számomra, miért volt olyan népszerű korábbi 
munkahelyén, Pasaréten is, és hogyan sikerült egy év alatt 
törzsvendégkört kialakítania a csillaghegyi Mátyás király ut-
cai lottózóban is. A visszatérő játékosokat természetesen már 
itt is név szerint ismeri, és a munkája részének tekinti azt is, 
hogy mindenkivel váltson néhány kedves szót. 
A tapasztalt szerencsejá-
ték-értékesítő csaknem tíz éve 
választotta ezt a hivatást, és 
ennyi idő alatt természetesen 
több alkalommal is találkozott 
kiemelkedően szerencsés játé-
kokkal. Volt a kezében tízmil-
liót érő nyertes szelvény is, de 
talán ennél is szebb emléket 
őriz egy középkorú hölgyről, 
akit ötmillióval lepett meg 
Fortuna. A boldog nyertes 
csak hosszú percekig tartó biz-
tatás után merte elhinni, hogy 
ezúttal valóban őt fogadta ke-
gyeibe a sors.
Az óbudai Mátyás király utca 
16. alatt található üzlet hagyo-
mányosan szerencsés helynek 
számít. A Szerencsejáték Zrt. széleskörűvé nőtt játékkínálata 
(Tippmix, Skandináv lottó, Luxor és számtalan új sors jegy) le-
hetőséget adott a korábban ott dolgozó értékesítőknek – Barthos 
Mariannak és Czenki Péternek –, hogy a hozzájuk járó törzs-
játékosoknak testreszabott ajánlatot kínáljanak. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a Mátyás király utcai üzletben szinte minden 
játéktípusból került már ki milliomos nyertes. 
Sokáig táblák hirdették a 48-as lottózóban, hogy milyen nagy 
nyereményeket nyertek a hely korábbi fogadói. Természetesen 
a nyeremények nagysága egyenesen arányos az általuk keltett 
helyi szenzációval. A kilenc éve itt nyert Skandináv lottó fő-
nyeremény hagyta a legmélyebb nyomot a játékosok emléke-
zetében, kiváló biztatást jelentett számukra a lottózóban elhe-
lyezett hatalmas tábla, amelyen ott díszelgett a 45 millió 504 
ezer 390 forintot érő szelvény híre. Hasonló reményt jelentett 
a másik felirat is, mely az egy évvel korábban a Hatoslottón 

megjátszott szerencsés szelvény emlékét őrzi. Akkor 23 millió 
648 ezer 606 forinttal lett több a nyertes bankszámláján. Le-
írni is hihetetlen, de a csillaghegyi lottózó valóban vonzhatja 
a szerencsét, hiszen majd félszáz milliomossá vált játékos nye-
reményét plakátozhatták ki az ott dolgozók. Csak az Ötöslottó 
jóvoltából 27 játékos lett hatszámjegyű összeggel gazdagabb 
ebben a lottózóban. 
A sportfogadók sem panaszkodhatnak Csillaghegyen, hiszen 
a legnagyobb helyi totónyertes 17 évvel ezelőtt a 13+1-gyel 
és a kombinációban elért többi nyereményével együtt 2 millió 

349 ezer 626 forinttal gazda-
godott.
Itt, a Mátyás király utca 16-
ban született nyereménymil-
liók sorát 1999-től napjainkig 
nyilvántartják. A szerencsés 
játékosok között minden év-
ben akadt milliomos, de volt 
olyan esztendő, amikor öten is 
beléptek a több tízmilliomosok 
klubjába.  
Azok sincsenek kevesen, 
akik „csak” 2 millió forintot 
nyertek ebben a helyiségben, 
Kenóval, Skandináv lottóval, 
Ötös- és Hatoslottóval vagy 
Totóval.  Ebben a lottózóban 
négy játékosnak még a Joker 
is milliókat hozott.  

Nem csoda tehát, hogy a csillaghegyi értékesítő hely már 
a ´90-es évek elején nagyon népszerűvé volt a környékbe-
li lakosok körében. Az 1993-as gépesítés bevezetése előtt 
is a legforgalmasabb lottózók közé tartozott az akkor még 
Totózónak nevezett szakbolt. Akkor még nem voltak a kör-
nyéken bevásárlóközpontok, így sokan Békásmegyerről is 
ide jártak bevásárolni, és ott jártukban próbára tették a sze-
rencséjüket is. 
A kedves és szakszerű kiszolgálóknak köszönhetően az eleinte 
csak alkalmi ürömi, budakalászi lottójátékosok közül is egyre 
többen rendszeres vendégei lettek a 48-as lottózónak. Rabi 
Györgyi és munkatársa szakértelmének és emberi kvalitásai-
nak köszönhetően a törzsvendégek és az alkalmi játékosok ma 
is szívesen betérnek a csillaghegyi lottózóba. 

(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta)
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Gyimesi László: Azt szórd a vadcocáknak...

Részlet egy soha el nem készülő regényből

SÉTA

– Hallottátok? – rogyott le Balogh Tamás a törzsasztal 
egyetlen üres székére.

– Mit kellett volna hallanunk? – nézett rá Pofapénz.
– Mondd már, ne kímélj – legyintett Gutentág –, es-

sünk túl rajta!
– Meghalt a Burma haverja, az a másik filmes…
– A Pityer? – csodálkozott Pofapénz. – Most beszél-

tem vele, nyert egy csomó pénzt…
– A te totó-variációddal? – ingatta a fejét a Törpe. – 

Azzal aligha.
– Mondhatnám, hogy azzal – dünnyögte a kiérde-

mesült totókirály –, de minek hazudjak. A hatos lottón 
söpört be kétmilliócskát, meg még valami aprót… A to-
tóhoz sajnálta a pofapénzt. Azt, mondjuk én tanácsoltam 
neki, hogy ha nincs gógyija az észjátékhoz, vegyen egy 
lottót…

– Ha valaki nyer kétmilliót, abba biztos nem hal bele 
– gondolkodott el Tanárúr. – Bár a nagy öröm is okozhat 
szívszélhűdést. Mondják.

– Nekem legyen mondva – vigyorgott Gutentág.
– Szép halála volt – mesélte volna tovább Balogh Ta-

más, de azonnal lehurrogták.
– Szép halál nincs – jelentette ki Gutentág. – Szemét, 

büdös, förtelmes, dögletes halál van, szép nincs.
– Van – csóválta a fejét Tanárúr. – A Háború és béké-

ben az elesett herceg markolja a zászlót, rá mondja Napó-
leon, hogy szép halála volt.

– Emlékszem – szólt közbe Pofapénz. – De ő nem is 
halt meg…

– Ha te jobban tudod – szólalt meg a hallgatag Rabbi 
–, akkor mesélj!

– A Kispintes is szépen halt meg – emelte fel a hangját 
Pofapénz. – Emlékeztek?

– Ki a fene az a Kispintes? – kérdezte a Törpe.
– Én emlékszem rá – vakarta meg az üstökét Gutentág. 

– Éppen az én csónakházam előtt fulladt a Dunába. De 
hogy szép halál? Azt szórd szét a vadcocáknak…

– Hogy kerülnek ide vaddisznók? – háborodott fel a 
Rabbi.

– A Pilisből jönnek – magyarázta Balogh Tamás. – 
Lejönnek a patak partján, összetúrnak mindent, úsznak 
egyet a Dunában, ijesztgetik a parti vendéget…

– Én csak olyan példázatot mondtam, nem az igazi 
vadmalacokra gondoltam – visszakozott Gutentág. – Ta-
lán azok elhinnék a szép halált a Baloghnak. Úgyis jóban 
van velük.

– Az igaz – tódította meg a hírt a Törpe. – Minden nap 
visz nekik száraz kenyeret a partra.

– Nem mindennap, csak amikor adnak neki az Eve-
zősben vagy valamelyik bodegában – pontosított Tanár-
úr. – A megszáradt szeleteket meg a maradékot adják 
oda, etesse a vadkacsákat.

– Már amelyikeket nem teszik bele a másnapi fasírt-
ba – vélte Gutentág. – Mindegy, jut a vadkacsáknak elég, 
még a Balogh is jóllakik a kacsatápból.

– Abból a kenyérből adok a vaddisznóknak, örülnek 
neki… – vette volna vissza a szót Balogh Tamás, de már 
beindult a többiek észkereke.

– Meg is köszönik, mi? – vigyorgott Gutentág.
– Több nyelven is, disznómód – bólogatott a Törpe.
– Hát éppen mondani nem mondanak semmit – gon-

dolta végig a dolgot Balogh Tamás. – De kedvesen oda-
dörgölőznek a nadrágomhoz…

– Akkor már tudjuk, mitől van olyan fertelmes sza-
god – nyugtázta a dolgot Pofapénz.

– Ezek a disznók fürdés után vannak – védekezett 
volna Tamás, de nem figyeltek rá. A Rabbi azonban leál-
lította a készülődő nagy ugratást.

– És miért volt szép halála annak a vízbefúlt Kispin-
tesnek? – kérdezte.

– Egy asszony a két gyerekével beleborult a vízbe, a 
gyerekek ficánkoltak, a kétszemélyes hajó nem bírta a 
gyűrődést. Azok a szerencsétlenek persze nem tudtak 
úszni, kiabáltak segítségért… – idézte fel a régi ijedelmet 
Gutentág.

– Kispintes, aki azért volt Kispintes, mert a bátyját 
emlegették Pintes néven, ledobta a ruháját, és beugrott 
a fuldoklókért – folytatta a történetet Balogh Tamás, aki 
szerfölött örült, hogy ejtették a vadcoca-témát. – Először 
a nagyobb lányt húzta ki, aztán az asszonyt, és máris 
indult a másik gyerekért. Nem érte már el, de egy mo-
torcsónakos szerencsére felhúzta a fedélzetére a kisfiút. 
Kispintest azonban elragadta a víz, az Árpád-hídnál fog-
ták ki a holttestét.

– Szerencsétlen… De azért ezt sem nevezném szép 
halálnak – gondolkodott el Gutentág.

– János atya temette Békásmegyerről. Ő mondta a 
sírnál, hogy szép halála volt – fejezte be a történetet az 
egykori kemencés.

– Hát, ha ő mondta, akkor így van – bólintott Tanárúr. 
– És mi van a Burma haverjának a szép halálával?

– Na, ma nem iszik semmit az aranycsapat? – lépett 
oda a díszes kompániához Tóbi, a csapos. – Várjátok a 
Burmát, legyen kit lelejmolni? Vagy a Sunya talál nektek 
valami kövér erszényt a piacon?

Összejött azért egy szerény rendelés, kisfröccsök, 
pohár sörök, még Balogh Tamás is összekapart egy deci 
muskotályosra való aprót. Hamar túl lettek a dolgon, szó 
se róla.

– Majd a Burma elmondja, mi lett a Pityerrel, én ad-
dig csak a lényeget… – szólalt meg Balogh Tamás. – Na, 
megnyerte azt a bazi sok pénzt, felvette bankókban az 
egészet, hiába biztatták, tegye számlára.

– Nagy marhaság – állapította meg a Törpe. – Annyi-
féle ember jár erre, még ide is.

– Terve volt vele – intette le őt Balogh. – Úgy, a szaty-
rában a két milkóval ment is a lányához, nem messze 
lakik, tudjátok. Mennyivel lógsz még a banknak a laká-
sért, kérdezte tőle. A lány mondta, mennyivel, több mint 
másfél millióval. Pityer akkurátusan leszámolta a teljes 
összeget a konyhaasztalra, megcsókolta a lányát, és már 
ment is. Meg sem állt a nagy italdiszkontig, tudjátok, 
amelyik a régi Árpád-kert helyére épült…

Mindenki tudta.
– Bement a boltba, először vett néhány erős szatyrot, 

és mindegyiket telerakta a legjobb viszkikkel. Kifizette, 
taxit hívott, hazament. Alig maradt annyi pénze, hogy a 
végrendelete végrehajtásához elég legyen, ezt már a Bur-
mától tudom.

– Na, pont a Pityer írt végrendeletet – legyintett 
Gutentág.

– Csak rövidet, egy használt boríték hátára… – ma-
gyarázta Balogh Tamás.

– Az nem érvényes! – rikkantott a Törpe. – Igaz, Ta-
nárúr?

– Nem szabályszerű, az biztos. De ha világosan ki-
derül a hagyatkozó akarata, és nincs kétség az aláírás 
körül, el szokták fogadni.

– Nincs kétség, de szépen mondtad, Tanárúr. Az aka-
rat is kiderül: a hamvasztásom árát betettem a borítékba, 
Burma intézkedjen. Ha marad néhány üveg viszkim, az 
legyen hálából Burmáé – sorolta Balogh Tamás.
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– És a lakás? – Gutentág praktikusan gondolkodott, 
mint mindig.

– Az a feleségéé – szólt közbe Pofapénz. – Már két éve 
ráruházta… Az én Eszterem volt az egyik tanú.

– Hát az Spanyolban vendéglátózik… – csodálkozott 
a törpe.

– Konzumál – vigyorgott Gutentág.
– Ha most úgy mondják – biccentett a Rabbi. – Szodo-

ma és Gomora…
Balogh Tamás nem tűrhette, hogy az ő történetét ki-

siklassák. Folytatta hamar.
– Szóval a Pityer az összes viszkisüveget kirakta az 

asztalra, és inni kezdett. Ivott, ivott, amíg el nem aludt. 
Amikor felébredt, újra az üvegekért nyúlt. És ez így ment 
három napig. A negyedik nap reggelén meghalt, a postás 
valami ajánlottat akart neki átadni, nyitva volt az ajtó, 
mindig nyitva hagyta, ha otthon volt… A mentőorvos 
már csak annyit mondott: vége, meg valószínű a heves 
alkoholmérgezés…

– Heveny – javította önkéntelenül Tanárúr. – Hány 
üveget hagyott Burmának?

– Ha a postás és a mentős nem vett el belőle, akkor 
négyet.

– Mindenképpen négyet – szögezte le Pofapénz –, 
ami nem maradt az asztalon, az nem hagyaték.

Végre megérkezett Burma is, két film készítésébe is 
bevonták, mostanában mindig későn érkezett. De lega-
lább valakinek pénze van – szokta Gutentág mondogat-
ni, a monoszkóp rendezéséért sohasem fizettek neki.

– Hogy vannak az urak? – kérdezte a meglehetősen 
kiszáradt társaságot. – Ki mit kér?

– Ez a beszéd! – szorította meg a kezét a Törpe. – Én 
egy pálinkát, úgy értem, egy decit…

– Tudom, Gutentág egy üveg sört, a legjobbat, Balogh 
Tamás két deci muskotályost.

– Hármat – helyesbítette Tamás.
– Tanárúr egy brendit, kísérővel – folytatta a felsoro-

lást Burma, Tóbi azonnal vette az adást. – Pofapénz egy 
nagyfröccsöt, a Rabbi meg valami édes vörösbort…

– Számoszit – mosolyodott el az öreg.
– Na né, ha inni kell, megjön Sunya is… – vette észre 

a Törpe. – Neki bármit kérhetsz.
– Lehet rum is – bólintott köszönés helyett az önkén-

tes piacfelügyelő. – Utána én is meghívlak titeket a mai 
tiszteletdíjamból.

– Miből? – csodálkozott el a csapat.
– Találtam egy meglehetős bukszát – magyarázta 

Sunya. – Kivettem belőle a becsületes megtalálónak járó 
jutalmat.

– Aha – értette meg azonnal Gutentág. – A bukszát 
meg kidobtad.

– Öreg, repedezett műbőr volt… – védekezett Sunya.
– Éppen Pityerről beszélgettünk – tért vissza az ere-

deti témához Balogh Tamás. – Arról, hogy milyen szép 
halála volt.

– Szép? – sóhajtott Burma. – Ha láttad volna, nem 
mondanál ilyen baromságot.

– Csak elképzelem – Tamás nem hagyta kizökkente-
ni magát. – Nekem nem kéne viszki, kiraknék száz üveg 
muskotályost, nem kannást, olyan igazi nyeleset, és 
csak innám, innám… Az meg az én szép halálom lenne.

– Kár, hogy János atya már nincs közöttünk, de szé-
pen búcsúztatná – sóhajtott a Törpe. – De talán majd a 
Rabbi…

– Istentelen ember volt – tért ki a megtiszteltetés elől 
a megszólított.

– Az – bólintott Burma. – Az apja, amikor visszajött 
Auschwitzból, kijelentette, hogy nincs Isten. És ehhez 
tartotta magát a család, pedig akkor még nem is vitték el 
őket a Hortobágyra.

– Az öreget Recskre, a többieket Ebesre – pontosított 
Tanárúr.

– Sosem iszunk? – törte meg a hirtelen beállt csöndet 
Gutentág. Tóbi kiosztotta a Burma által rendelt italokat, 
felvette Sunya rendelését.

– Szép halál – dünnyögte Burma.
– Mondtam én a Baloghnak, hogy olyan nincs, ha 

muszáj, mesélje inkább a vaddisznóinak, azok talán elhi-
szik, de vadászidényben ők se – Gutentág vigyorát mint-
ha letörölték volna. – Nekünk ilyenről ne beszéljen.

– Miféle vaddisznóinak? – csodálkozott el Burma. – 
Ne hagyjatok hülyén meghalni!

– Se szépen, se csúnyán! – bólintott rá Tanárúr, Ba-
logh Tamás pedig máris kezdte a mesét a patakparton 
menetelő cocákról.

Olyan sötét volt az utcán,
mintha valaki egy üres és rozsdás kompótoskonzerv 

aljában zsebre vágta volna a csillagokat.
Didergett a minden, vacogott a csonthideg. A Flórián 

téren pedig, pont a híd alatt, ahová még a sárga villamos 
is félősen, jó hangosat csöngetve mer csupán behajtani, 
a betonlábon gonoszkodó firkák közül egy zárójeles, fe-
kete filccel írt mondat ugrott le a falról. Először mintha 
nem tudná, mi legyen, csak feküdt ott a porban egy tö-
rött, műanyag szék mellett. Majd kis percegés után kar-
cos, kellemetlen üvegcsörömp hallatszott: a mondatnak 
lába nőtt, aztán kezei, a kezekre ujjak, az ujjakra pedig 
fekete, sosemosott, hatalmas karmok. Aztán céklafejet, 
aztán szájat növesztett a mondat, és amikor megvolt a 
kancsal, sanda szeme is, az éjszakából ballonkabátot te-
kert, magára kapta, majd elindult, neki Óbudának, sán-
títva, gonoszul verdesve a világot azokkal a girbegurba 
mancsaival, s közben a következő dalra gyújtott rá:

Megverem! Széttépem! Harapom! Nem adom! Te-
kerem, nyakalom, szívére lakatot, szájára nyaklevest, 
kaparom, rárakom, nyekerem, nyakarom, a táblát ka-
parom, haragom, haragom, megverem, széttépem, hara-
pom, harapom!

Észre sem vette, mikor a falról egy szóvirág szökkent 
a hátára, és nem engedte el.

Később
valahol messzebb, a frissiben rákezdett eső alatt, egy 

sáros, szomorú buszmegállóban, mondjuk a Lajos utcá-

nál öten gyülekeztek: egy kéményseprő, egy boltos néni 
cekkerrel, egy nyugdíjas kalauz, a sarki pék, valamint 
egy szobafestő- és mázoló, piros festékpecsétes munkás-
ruhában.

Esernyő csak a boltos néninél volt, s mivel a buszmeg-
állónak nem volt teteje, szépen lassan mindenki más 
bőrig ázott.

A pék egy hirdetőoszlop mellett álldogált, a nyakát 
jó mélyen a zakójába húzta – pont úgy nézett ki, mint 
egy pödrött bajszú, öreg teknős, amint ki-kiles a páncél-
jából néha, hátha végre jönni talál a kilences busz. Már 
azt sem bánta volna, ha orvul lefröcsköli a pocsolyalével, 
csak jönne már – ekkor azonban egyenesen a háta mögül 
azt suttogta a fülébe valaki kopott, rozsdás hangon:

– Hogy a pók hálózná el ezt az irigy nénét! Hogy 
nőne ecetfa a kertjébe, és takarná el a kilátást, hát miért 
nem ad nekünk is az esernyőből, PFŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ!

A pékek füle, mivel nem krumplival, hanem liszttel 
dolgoznak, köztudomásúlag igen jó. Fel is kapta a fejét, 
ijedten nézett hátra – mégsem látott senkit sem. Csak 
valami éles, kellemetlen szagot érzett, pont olyat, mint 
amilyen a távirányítóba beleszáradt elemek szaga szokik 
lenni, mikor ördögös filmet vetít a tévé.

Ugyanakkor ez a különös gondolata támadt:
– A hétszentségit, a teremburáját ennek a világnak, 

de milyen igaz!
És azután már nem az utat, hanem az ezüstkontyos 

boltos nénit figyelte sandán. És észre sem vette, hogy 
miközben úgy hergelte magát, akár valami rossz autó a 

Adamik Zsolt: PLÖMPLÖM
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Csillaghegyre föl, a barna zakó helyébe lassan egy éjsza-
kából varrt ballonkabát tekeredik, feketelyuk gombok-
kal. Ahhoz pedig már végképp túlontúl mérges volt az 
esőre, a nénire, a néni esernyőjére, a hottentottákra meg 
úgy az egész világra cuzammen, hogy rájöjjön: ő bizony 
már nem is pék, hanem csak egy nagy, dühös, céklafejű, 
koszoskörmű, lepcses szájú, dohos szívű vircsaftjóska.

Valami suttogott és susogott és uszította a népet, s 
a buszmegállóban igen hamar ugyanígy járt minden-
ki. A kilences busz egyáltalában nem érdekelt már senkit 
sem: a nénit kezdte korholni az összes, a néni pedig, mint 
akit a búbánat puszilt szájon, visszakorholta őket, hogy 
mit szólnak bele az ő dolgába, és hogy milyen cudar, 
piszkos világ ez – ekképp pedig szépen, ráérősen fekete 
lett ő is, akár egy gonosz firka egy sötét helyen, mondjuk 
pont egy híd aljában.

Mindenki fekete lett, mint a szurok. Fekete, fekete, 
fekete.

Egyikük sem vette észre, hogy igazából hatan van-
nak, s a hatodik, a legnagyobb dorgálpál mind közül a 
nagy zavarodás közepén azt röhincséli a markába su-
nyulva, hogy

– Höhöhö! Harapom!

Szépen lassan
egyre, egyre, egyre többen jártak így. Jaj lett a vi-

lágnak, Óbudának vége volt, befeketült, egymással ve-
szekedett boldog-boldogtalan. „Micsoda, hogy virágot 
én, neked, akinek olyan a haja, mint a szénaboglya???” 
– rikoltozták Kaszásdűlőn. „Menjél már arrébb azzal a 
tragaccsal, vagy istenuccse begorombulok!” – kiabálták 
a villamosnak a Bécsi úton (aki szegény nem is értette, 
hogy mit csinált rosszul.). „Én meg mán’ azt sem tudom, 
mi a bajom, de akkor is ordibálok magával, hiszen idejött 
tejfölért!” – sipítozta a fekete pacába öltözött Margit el-
adó néni a kisboltban, majd a földhöz vágott egy amúgy 
is meggyötört salátát.

És minden esetben álldogált ott egy főkabátos feke-
teség is, és alig győzte dörzsölni a mancsát a fenenagy 
elégedettségében.

Lassan mindenki egy sötét ballonkabátban találta 
magát. Egész Óbuda. Ennyi volt. Kész, vége.

Illetve majdnem mindenki. Volt egy pici lakás a Bécsi 
úton, egy egészen kis pösznyi garzonka, ahol egy macs-
ka és egy csomó, összegyűrt papírdarab társaságában 

egy csupakóc fiatalember medvés pulcsiban némi dü-
höngés mellett inkább keresgélt.

Kihúzta a fiókokat. „Itt sincs” – brummogta. Bené-
zett a hűtőbe. „Ide sem tettem.” Aztán azt dünnyögte 
hajtépősen, amikor felforgatta a konyhaszekrényt, hogy 
„GRDHSJBJBKS!”

A cica érdeklődően pislogott egy ideig, aztán azt 
kérdezte, de pont úgy, mint akit tényleg érdekel a dolog, 
hogy mit keres a medvepulcsis.

– Jaj, hát mit keresnék? – válaszolt a fiú, és beleros-
kadt egy rojtos fotelba. – Elvesztettem a legszebb ríme-
met. Itt volt valahol, azt hittem, hogy a zsebemben van, 
de nem, mert ott csak két szálkás metafora meg egy pici 
kis hasonlat volt, meg egy buszjegy. És az se jó.

Az bizony szomorú, közölte a cica, de pont úgy, mint 
aki azt mondja: tök hülye vagy te, édes fiam.

Igen, és akkor mi van?! – förmedt rá a cicára a fiú, 
aki költő volt, pont ilyen förmedős. Ha dühös volt, olyan 
csapkodós sorokkal verte a világot, hogy öröm volt néz-
ni – a fővárosi főokosság meg is dicsérte ilyenkor, hogy 
jaj, milyen eredeti, adjunk neki díjat. Ha meg szerelmeset 
írt, mint például most, akkor meg úgy olvadt a költemé-
nye, mint az eperfagyi, ha szeretik:
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túrka
vattacukor
van a
szívében:
PLÖMPLÖM

PLÖMPLÖM!!!! HÁT EZ AZ! NEM JUT AZ ESZEM-
BE! – kiabált a fiú, és a haját tépte. – Hogy az ég rakná tele 
kövekkel, és mondaná a fejemre, hogy talicska!

A cica közölte, hogy ez azért már hiszti.
Hiszti! KRISZTI! Csakhogy nem az, hanem! – fortyo-

gott a fiú fel s alá a pösznyi kis garzonban. Ahhoz képest, 
milyen pici kis lakás volt, a medvepulcsis lebaktatott 
benne csak ezen a délutánon 26.7 kilométert. – Nem jut 

eszembe! Csak az az utolsó 
rím, az nincs meg! Pedig 
az volt mindennek a tete-
je!!! Úgyhogy el is megyek 
világgá.

Fel is kapta a ballonka-
bátját. El is ment. Becsapta 
az ajtót, a cicának azt se 
mondta: szevasz.

Először a kiskocsmába 
ment világgá. Ledübör-

gött a lépcsőn, 
és a fémpultnál 
rögtön kért egy 
macifröccsöt.

M a c i f r ö c s -
csöt? NEKED? – 

recsegte va-
laki a pult 
mögül, aki 
biztos nem 
a szokásos 

vörösfejű Laci pácsi volt, mert a vörös fejű Laci pácsinak 
beszédhibája volt meg csibészes mosolya, nem pedig fe-
kete fogai és dohos szagú, fekete kabátja. – Ha lenne se 
adnék, de neked nem is volt, te borzosbirka, TE!!!!

A medvepulcsis költő a homlokát ráncolva nézett 
körbe, és akkor jött rá, hogy bizony lemaradt valamiről.

A szokásos törzsvendégek helyett ugyanis csupa-csu-
pa fekete figura fortyogott a kiskocsmában. Zümmögtek, 
dörmögtek, durrogtak. A mancsukat karmolászták. Pá-
ran egy-egy meglepően praktikus, hordozható gázre-
zsón forralták a bosszút. És mindegyiknek volt egy rossz 
szava a medvepulcsishoz.

Szájszagú mimóza! Tehetségtelen ripők! Gazosszívű 
mameluk! – ordibálták, és egyre-egyre közelebb gyűltek 
a költőhöz.

A medvepulcsis úgy döntött, ideje kiállni magáért, 
úgyhogy illaberek, már futott is elfele. Fel a lépcsőkön, 
ki a térre, el a Bécsi úton, és ott állt meg csak lihegni, 
meg fejet törni, meg szétnézni kicsit. Belebambult tehát 
a furcsa, eddig sose tapasztalt, csontos óbudai csöndbe, 
egészen bele abba a veszélyes, csillogó bongásba, ami 
azoknak a helyeknek a sajátja, ahol készül valami, sőt, 
ahol a Valami már ott álldogál a sarkon, pislog és les-
kelődik kifelé, de még nem ugrott elő, nem kezdődött el, 

ám csak másodpercek kérdése a dolog.
És jöttek is egyszerre a fekete ballonkabátos min-

denkik. Hömpölygött a feketeség a likakból, mélyga-
rázsokból, a kapualjakból, a szaküzletekből és a postá-
ról, a bokrok alól, a szobrok mellől, az aluljárókból és a 
villamosmegállóból. De mindegy is, honnan jöttek, egy 
közös volt bennük, hogy láthatóan mind-mind a legsöté-
tebb banyacúgos éjszakát hordták kabát helyett, és úgy 
tüsszögték magukból a dühöt, mint influenzás a náthát 
(amikor nem jut neki mézes tea, mert senki sem szereti, 
és nincs aki főzzön).

– Megverem! Széttépem! Harapom! Nem adom! Te-
kerem, nyakalom, szívére lakatot, szájára nyaklevest, 
kaparom, rárakom, nyekerem, nyakarom, a táblát ka-
parom, haragom, haragom, megverem, széttépem, hara-
pom, harapom!

Ezt kántálták.
A medvepulcsisnak most illett volna megijednie. Ott 

állt egy nagy, fekete pocsolya közepén, körbenőtte az 
üvöltözős éjszaka, ragadt körülötte a düh, ott fortyogott 

a legnagyobb rosszindulat közepén. Élete történetének 
fonala láthatóan elröpült.

De elfelejtett megijedni. Eltátotta inkább a száját.
– Hjakskní – közölte, aztán megrázta a fejét. – Illetve, 

hogy ezt én írtam.
– Bizony, hogy te írtál! – döndült egy hang. A csirizes 

feketeség szétvált, mint egy ijedős függöny, és egy na-
gyon-nagyon-nagyon sötét figura sétált a medvepulcsis 
elé.

A karmai sosemosottak.
A feje cékla.
A szeme szürke és kancsal.
A szíve pedig göcsörtös, mint egy kiszáradt fának a 

törzse.
– BIZONY, HOGY TE ÍRTÁL, AZTÁN JÓL OTT-

HAGYTÁL A HÍD ALATT A HIDEGBEN! – üvöltözte 
a legnagyobb dorgálpál mind közül, a többiek pedig, 
akik korábban óbudai pékek, nénik, tacskók, szakácsok, 
buszvezetők, semmirekellő himpellérek és polgármeste-
rek voltak, azt sziszegték vissza, hogy IGENNNNNNN. 
– NEM ILLIK ÁM ÍGY BÁNNI AZ EMBERNEK A SAJÁT 
MAGA BABUSGATTA DÜHÉVEL, NEM BIZONY!!!

A medvepulcsis költő becsukta a száját. Aztán kinyi-
totta. Aztán megint.

– Hm – közölte végül. Arra gondolt, hogy tényleg, 
mennyire, de mennyire dühös is volt, amikor ezt a buta 
kis klapanciát írta. Végignézett a falból kiszakadt, mé-
regtől remegő dorgálpálon, aki (nézd csak, és tényleg!) 
firkált betűkből lett összerakva: minta ákombákomokkal 
töltöttek volna tele egy ormótlan nagy zsákot. Emlékezett 
arra az éjszakára, amikor szomorúan és tele csupa-csupa 
grrrrr-vel és jajjal és most mi lesszel a falra firkálta, csak 
azért, hogy ne legyen benne tovább – aztán most tessék, 
itt van a dühe az orra előtt, és miatta gonoszkodik és po-
csolyafekete itt az egész Óbuda.

Pedig csak egy hosszú mondat, semmi más. Amibe 
jól beleírta magából, mi az, ami annyira, de annyira fáj, 

hogy 
csak 
na.
Majd megpillantott valamit. Mennyit kereste, és most 

itt van!
Egy szóvirág lóbázta a lábát a dorgálpál vállán. Egy 

rím, ami, mint mikor régi havert pillant meg az ember 
tömegben, felpattant, és a medvepulcsis felé integetett. 

Sárgán ragyogott, vagy inkább csak pulzálgatott, akár 
egy villanykörte, mikor nagyon próbálkozik. És akkor 
elindult. Tudta, mi a dolga! Olyan volt, akár egy picike, 
napfénnyel dobogós búgócsiga, amelyik egyre és egyre 
közelebb pörgött a mackópulcsis költő dühének céklafe-
jéhez.

Az azonban mit sem törődött vele. Észre sem vette 
talán – tudvalevő, hogy dühök meg effélék tudomást sem 
vesznek, meg sem pillantanak olyan apróságokat, mint 
az öröm meg a szeretet. A dorgálpál most épp azon mor-
fondírozott, hogy fogja felfalni a medvepulcsis költőt:

– Talán petrezselyemmel eszlek meg. Meg sóskrump-
lival – hümmögött. A csupa fekete pocsolyatömeg he-
lyeselt, hogy IGENNN (mintha tényleg, de tényleg nem 
tudtak volna mást nyekegni, csak ezt). – Vagy beleteszlek 
egy nagy cserépedénybe, és napokig meg hetekig a ke-
mencében párollak.

– Sajnálom, édes öregem – húzta ki magát a medve-
pulcsis költő. – De belőlem nem eszel.

A dorgálpál nem értette. Tőle most félni illenék.
– Tessék rettegni tőlem! – dörögte. – A dühtől remeg-

ni kell! Meg haragudni rá, hogy jó sok kis düh legyen!
És akkor kapott egy puszit. Úgy megijedt tőle, hogy 

azt sem mondta, bikkmakk.
– Jaj, te kis veréb, te! – cincogta marcipánegér-hangon 

a szóvirág, és átölelte a dorgálpál céklafejét. És vigyor-
gott. És akkor volt egy nagy, banánillatú durranás. Meg 
egy mézeskalácsszív alakú detonáció.

És aztán már semmi sem volt.
Csak a Bécsi út. Meg a kivirágos kivirradt Óbuda. 

Meg a napsütés meg a rengeteg sok ember, akik már nem 
voltak feketék egyáltalán, és csak mosolyogtak és nevet-
tek és ölelgették egymást, hogy jaj, de jó, hogy vége van! 
És jaj, de jó, hogy végre nem haragszunk egymásra, meg 
szidjuk a másikat!

És ott állt középen a medvepulcsis költő, kezében a 
rímmel, amit annyit keresett.

Jobban megnézte magának. A rím visszavigyorgott 
rá. Jobban megnézve egy lánynév volt az. A költő pedig 
a homlokára csapott:

– Ó, de hülye vagyok!
PLÖMPLÖM.
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Kemény Vagyim: Titkos bajnokok

JÁTSSZ!

A XIX. században két magyar sakkozó – ha csak rö-
vid időre is – a világ legjobbjának számított. Mindketten 
kacifántos életutat jártak be, részben ennek is köszönhe-
tő, hogy a magyar sakktörténetben kevesebb figyelem jut 
nekik, az előzmények fejezetben csípnek el néhány sort. 
Pedig készülhetne kalandregény vagy tévésorozat is az 
életükből.

Manőverek és spekulációk

Móra Ferenc A sakk-báró című írását olvasva két 
dolgot azonnal észrevehetünk. Egyrészt azt, hogy ez a 
szöveg ma nehezen találna magának kiadót, hiszen az 
első mondatában lezsidózza, a másodikban lenácizza 
főszereplőjét, Kolisch Ignácot. „Kolisch Ignácnak hívták, 
magyar ember volt, pozsonyi születésű, s bár efelül nem 
tudok biztosat, azt sejtem, szombaton tartotta a vasárna-
pot. Az ilyesmiért ugyan a hatvanas években még nem 
verték meg az embert, de azért mégse látszott valószínű-
nek, hogy a Náci karriert csináljon, mert akármibe ka-
pott, semmiben sem szolgált neki a szerencse.”

Másrészt azt, hogy Móra, a nagy mesemondó megint 
milyen furcsaságokat talál ki: léha, kávéházi ingyenélő, 
és sakkbajnoknak képzeli magát, aki aztán Rothschild 
barátja lesz, végül maga is meggazdagszik, és báróként 
hal meg? Ilyet csak a pesti kávéházakban találnak ki, zá-
rás előtt, csúnyán elázva. De ami igazán meglepő, hogy 

Móra ezúttal nem talált ki semmit, csak lejegyezte a leg-
valószínűtlenebb, mégis igaz sztorit, ami magyar sakko-
zóval megtörténhetett.

Kolisch Ignác szegény zsidó családból származott, így 
aztán pénzt nem, csak nyelvismeretet és tudásszomjat vitt 
magával otthonról, amikor az akkori fiatal sakkozókhoz 
hasonlóan bejárta Európát. Bécsi, párizsi és londoni 
kávéházakban játszott, hamar kiderült, hogy tudása 
messze felülmúlja a kávéházi szintet. Bécsben egy 
darabig sakk témájú cikkeket is ír, ezzel is fejleszti 
elméleti felkészültségét. Az 1860-as évek elején 
komolyabb versenyeken és párosmérkőzéseken teszteli 

tudását, kisebb-nagyobb sikerekkel. Kalandos úton eljut 
Oroszországba: gróf Grigorij Kuseljov-Bezborodko, a pétervári 
társasági élet egyik fő alakja Angliában jártakor (éppen 
meglátogatta Alekszandr Herzent, az emigrációban dolgozó 
filozófus-írót) felfogadta személyi titkárának, hogy segítse 
az orosz sakkozók fejlődését. Kuseljov-Bezborodkónak, aki 
maga is egész jó sakkozó (de nem ezért mintázza később 
Dosztojevszkij részben róla a Félkegyelmű Miskin hercegét), 
imponál a fiatal magyar nyelvtudása és impulzív társasági 
megjelenése. Kolisch 1862-ben jut el Szentpétervárra, ott több 
orosz sakkozóval megmérkőzik, segít beindítani az első orosz 
sakkújságot – és csak homályos elképzelései vannak arról, 
hogy a hirtelen felfutó pétervári sakk klubélet igazából álca a 
politikai társaságok összejöveteleihez.

Kolisch Ignác – Ilja Sumov
Szentpétervár, 1862

Evans-csel (C51)

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fc5 6. O-O 
d6 7. d4 exd4 8. cxd4 Fb6 9. d5 Vf6 (Az Evans-csel alapgon-
dolata az, hogy a b gyalog beáldozásával világos erős centrumot 
építhet, majd a gyorsabban mozgásba hozható könnyűtisztek se-
gítségével támadásba lendül. 9. d5 lépés is ebbe a stratégiai elkép-
zelésbe illeszkedik. Sötét 9. … Ha5 nem túl szép, de hasznos lépés-
sel zökkentheti ki világost terve megvalósításából, ahogyan pl. ez 
Anderssen és Bird 1873-as bécsi partijában történt, ahol később 

a két játékosra jellemző áldozatviharok után Bird nyert sötéttel. 
Sumov, a fiatal orosz más utat választ, egy erőteljes támadásban 
véli megtalálni az ellenszert: bástyát akar nyerni. Mint egy orosz 
regényben, vágya teljesül, ezért boldogtalan marad.)

10. dxc6 Vxa1 11. Vb3 Vf6 12. e5 dxe5 (Világos marad az 
eredeti elképzelésnél, középen támad, miközben sötét minőség-
előnye a sarkokban porosodik tehetetlenül.) 13. Be1 bxc6 14. 
Fg5 Vd6 15. Hxe5 Fe6 16. Hxf7 Kxf7 17. Bxe6 (A két futó és a 
kötések mögül kikandikáló mattfenyegetések eldöntik a csatát.) 
17. … Fxf2+ 18. Kxf2 Vd4+ 19. Kf1 Kf8 20. Va3+ c5 21. Vf3+ 
1–0

kolisch báró (forrás: wikimedia.org)
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Az orosz kalandot követő csendesebb évekről írja 
Móra azt, hogy kezdett beleszürkülni a kávéházi életbe: 
„Leginkább a Velence-kávéházban leste a jó szerencsét 
reggeltől estig, s ha más publikumot nem talált, a pin-
cérnek sírdogálta el, hogy ő a világon a legügyefogyot-
tabb ember, mert őt mindenki becsapja.” 1867-ben még 
egyszer, utoljára megrázza magát, és – Móra szerint Erkel 
Ferenc és a pesti sakkbarátok támogatásából – elindul a 
párizsi világkiállításhoz kapcsolódó, erős és komoly dí-
jazással járó versenyen, amit olyan nagyságok, mint az 
ekkor még osztrák színekben induló Steinitz, a lengyel 
Winawer, vagy a világhírű rejtvénykészítő, Sam Loyd 
előtt nyer meg fölényesen. Ennek köszönhetően 1867-ben 
ő a világ legerősebb sakkozója, a Chessmetrics 2755-re 
értékeli utólagos számítással az Élő-számát.

Wilhelm Steinitz – Kolisch Ignác
Párizs, 1867

Királycsel (C38)

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Hf3 g5 4. Fc4 Fg7 5. O-O d6 6. d4 h6 
7. g3 g4 8. He1 f3 9. c3 He7 10. h3 h5 11. Hxf3 gxf3 12. Vxf3

12. …Fxh3 (Na, ehhez kell igazán tökösnek lenni. Szemben 
ül a világ legjobb játékosa, nincs egy éve, hogy Anderssent le-
győzve felült a sakktrónusra. Steinitz éppen huszárt áldozott, 
hogy vezérrel fenyegessen beütni f7-re, és szétcsapja a királyál-
lást. És erre mit csinál Kolisch? Hagyja, hadd jöjjön! Inkább 
elmegy az anyagért. 12. … f6 egyébként jobb lépés lett volna: 
bár 13. e5 dxe5 14. dxe5 Hd7 után sötét állása elég zártnak 

tűnik, de tisztelőnnyel a birtokunkban lehetünk nyugodtan zár-
kózottak. Kolisch választása lehetővé teszi, hogy végjátékban 
oktathassa a világbajnokot.)  13. Vxf7+ Kd7 14. Vxg7 Fxf1 
15. Fxf1 Vg8 16. Fh3+ Kd8 17.Vxg8+ Bxg8 18. Ff4 (Könnyű-
tiszt + gyalog a bástya ellen, ráadásul aktív futópár a fejletlen 
huszárok ellen, világos nem jött ki erősebben a nagy adok-ka-
pokból, de simán tarthatónak tűnik.) 18. … Hd7 19. Ha3 Hf6 
20. Fe6 Bg6 21. Be1 h4 22. e5 Hh5 23. exd6 Hxf4 24. dxe7+ 
Ke8 25. Ff5 Bxg3+ 26. Kh1 Hd5 27. Hb5 (Oda a futópár, 
lassan a gyalogelőnynek is búcsút inthet világos. Itt léphetett 
volna erősebbet, 27. Be4 Hxe7 27. Bxh4 után az alapsori fenye-
getések játékban tarthatták volna. De a sakk-bástya villa igézete 
erősebbnek bizonyult a szolid gyalogelőny-megtartó lépésnél.) 
27. …a6 28. Fe4 axb5 29. Fxd5 c6 30. Fg2 Bg7 31. d5 Bxe7 
32. Bf1 cxd5 33. Fxd5 Bd8 34. c4 bxc4 35. Fxc4 Bd2 36. b4 
Be4 37. Ff7+ Ke7 38. Fb3 (Persze, fontos a gyalog védelme, de 
talán a matt ellen is kellene valamit tenni. Még pár lépés, és 
Steinitz meg is teszi, amit ilyenkor kell: feladja.) 38. …Bee2 39. 
Ba1 Bh2+ 40. Kg1 Bdg2+ 41. Kf1 h3 0–1

Kolisch ezután felhagyott a versenyszerű sakko-
zással, a következő évtizedben stratégiai és taktikai 
érzékét a tőzsdén kamatoztatva súlyosan meggazda-
godott. Kellett persze ehhez a sakkozás révén megis-
mert barátok, Rothschild báró és Jules Grévy későbbi 
francia köztársasági elnök hathatós támogatása is. Va-
lahogyan – Móra szerint spanyol, más források alapján 
szász – bárói címet szerzett, és Bécsbe költözve a sakk-
hoz már csak a nagyobb versenyek szponzoraként volt 
köze. Korai, 52 évesen bekövetkezett halála után is 
még évekig az ő pénzéből szervezték a környék német 
és osztrák versenyeit.

Szellem a gépben

Günzberg (vagy Günsberg, esetleg Gunsberg) Izidor 
Pesten született egy zsidó borkereskedő család második 
legidősebbjeként 1854-ben, ennek megfelelően egész 
gyerekkora utazásokkal, költözésekkel telt. Tíz évesen 
tanult meg sakkozni, rá egy évre már a legendás pári-
zsi Café de la Régence sakkozóit verte, igaz, tisztfóros 
partikban – de így is csodagyerekként kezelték. Első le-
jegyzett és közölt partija is ebből az időszakból való: 12 
évesen – akkor éppen Pesten – legyőzte Beer Henriket. 

A Magyarország és a nagyvilág rovatvezetője szerint 
„életkorához képest mind elméletileg, mind gyakorla-
tilag bámulatosan magas fokán áll a kiképzettségnek”. 
Szülei halála után, 1876-ban Günzberg Londonba költö-
zik, és egészen furcsa megélhetési formát alakít ki pá-
ratlan sakktudásából. Miután Kempelen Farkas sakk-
automatája az egész világon híressé és – ami talán még 
fontosabb – eladhatóvá tette a sakkozás és gépszerű figurák 
furcsa keverékét, a XIX. századi Londonban élelmes vállal-
kozók sorra próbálkoztak hasonló mutatványok létrehozá-
sával. Az egyik legsikerültebb ilyen a Mephisto névre elke-
resztelt sakkautomata volt, amelyet egy bizonyos Charles 
Gumpel üzemeltetett. Persze, ahogyan Kempelen Török 
szultánja, úgy Mephisto sem magától volt olyan okos, 
kellett hozzá egy (vagy több) sakkozó, aki kitalálja a lé-
péseket. És ez a szerep biztosított évekre megélhetést a 
fiatal Günzbergnek; a kutatások alapján 1878-tól 1883-ig 
volt ő a szellem a gépben. Gumpel utasításainak megfele-
lően inkább izgalmasan, mint célratörően kellett vezetni 
a partikat, nőket nem szabadott legyőzni, annál inkább 
a komoly sakkmestereket, hiszen az jót tett a forgalom-
nak. Mephisto legnagyobb skalpját 1883-ban szerezte, 
amikor a nagy orosz sakkozót, Mihail Csigorint sikerült 
megverni.

Mephisto (Günzberg Izidor) – Mihail Csigorin
London, 1883

Bécsi csel (C25)

1.e4 e5 2. Hc3 Hc6 3. f4 exf4 4. Hf3 g5 5. h4 g4 6. Hg5 
h6 7. Hxf7 Kxf7 8. d4 (A tulajdonos kérésének megfelelő-
en Mephisto-Günzberg látványos megnyitást választ: áldoz 
egy huszárt, cserébe övé a centrum, és a sötét király hom-
lokán lassan kirajzolódik a felirat: ide lőjjetek.) 8. … f3 9. 
gxf3 Fe7 10. Fc4+ Kg7 11. Fe3 Fxh4+ 12. Kd2 d5 13. exd5 
Ha5 (Huszár a szélen, sakkozóra szégyen! Így szól minden 
kezdő sakkozó elsőként megtanult leckéje, ami persze csak 
arra mutat rá, hogy a huszárnak minél több teret adunk, an-
nál hatékonyabb, de itt a maga konkrétságában jelentkezik a 
tanítás tanulsága: ezt a huszárt a játszma végéig kivonták a 
forgalomból.) 14. Fd3 Fe7 15. fxg4 Hf6 16. Fxh6+ Bxh6 17. 
g5 Bxh1 18. Vxh1 (Sötétnek kettős tisztelőnye van, mégis 
ideges lehet világos királyszárnyi támadásától. És idegessé-
gében nem is találja a helyes folytatást.)

18. …Vh8 (Ha sötét most visszaáldozza amúgy sem sokat 
segítő huszárját, talán még meg tud tartani valamit az elő-
nyéből, 18. … Hc4+ 19. Fxc4 Hg4 után a sötét király is kicsit 
fellélegezhetne.) 19. gxf6+ Fxf6 20. Bg1+ Kf7 21. Ve4 Vh6+ 
22. Kd1 Fd7 23. b4 Be8 (Itt már megfordult az állás, de azért 
ennyire vesztőt nem kellett volna lépni.) 24. Vg6+ Vxg6 25. 
Fxg6+ Kf8 26. Fxe8 Fxe8 27. Bf1 Ke7 28. d6+ cxd6 29. Hd5+ 
Kd8 30. Hxf6 1–0

Az 1880-as évek közepén sikerült átállni a profi 
sakko zói életmódra: versenyekből és sakkcikkek írá-
sából tudott megélni. Pár év alatt a versenyzői rutin és 
az elméleti felkészültség erős kombinációja hihetetlen 
sikereket eredményezett. Német és angol bajnoknak 

Günzberg Izidor (forrás: soloscacchi.altervista.org)
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mondhatja magát, az évtized végén egyértelműen a vi-
lág legjobb játékosai közé sorolják. Sőt, a Chessmetrics 
számításai szerint 1889 elején ő a legerősebb a világon, 
2744-es utólagos Élő-számmal. 1890-ben megmérkőzik 
Csigorinnal, immár nem egy automata mögül, hanem 
személyesen, párosmérkőzésen, és értékes döntetlent ér 
el (12–12).

Mihail Csigorin – Günzberg Izidor
Havanna, 1890

Spanyol megnyitás (C65)

1.e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. d4 exd4 5. O-O Fe7 6. e5 
He4 7. Be1 Hc5 8. Hxd4 Hxd4 9.Vxd4 O-O 10. Fc4 d6 11. Hc3 
dxe5 12. Vxe5 Fd6 13. Vh5 Fe6 (Milyen jól jött Günzbergnek a 
meccsrutin! Az 1880-as évek második felében rendre ezt az éles 
megnyitást választja – világossal. És válaszul mindig ezt a berli-
ni védelmet kapja, amit nem tud feltörni, és rendszeresen kikap. 
Itt az idő, hogy ő is kipróbálja sötéttel.) 14. Fg5 (Bármennyire 
passzívnak tűnik, 14. Fe2 jobb lett volna, elkerülhetné a tiszt-
cserét és sötét huszárjának aktívvá válását.) 14…. Vd7 15. Fxe6 
Hxe6 16. Bad1 Bae8 17. Fc1 17. Hd4 18. Bxe8 (Már a futót is 
hozhatta volna jobb helyre, de az alapsori bástyacsere végleg át-
adja a kezdeményezést sötétnek. 18. Be4 Bxe4 19. Hxe4 Hxc2 20. 
Hxd5 cxd6 21. Ff4 után világos sokkal kellemesebben állt volna.) 
Bxe8 19. Vd5 Vg4 20. Kf1 Hxc2 21. h3 Vg6 22. g3 Fxg3

23. Vd7 (Nem merte elfogadni az áldozatot! Vagy csak 
nem vette észre, hogy 23. fxg3 Vxg3 után 24. Vf5 mindent 
véd: lezárja a sötét támadásokat, közben támadja a huszárt, és 

fenyegeti a sötét vezért cserével.) 23. … Kf8 24. fxg3 Vxg3 
25. Vg4 (Most már késő!) Be1+ 26. Bxe1 Vxe1+ 27. Kg2 Vxc1 
(Három gyalog kicsit sok előnynek. Innentől világos abban 
bízik, hogy nem fogynak el a sakkjai, és/vagy útközben ő is le tud 
szedni pár gyalogot.) 28. Vc8+ Ke7 29. Vxc7+ Ke6 30. Vc8+ 
Kf6 31. Vxb7 He1+ 32. Kh2 Vf4+ 33. Kg1 Hf3+ 34. Kf1 Vc1+ 
35. Ke2 Ve1+ 36. Kd3 Vf1+ 37. Kc2 Vg2+ 38. Kc1 Vh1+ 39. 
Hd1 Vxh3 40. Vxa7 Vc8+ 41. Hc3 Vc4 42. a4 Hd4 43. Vb6+ 
Kg5 44. a5 (Csigorin eddig sikeresen kikerülte a mattcsapdákat 
és vezérvesztő kombinációkat, de most egy pillanatra elhitte, 
hogy megnyerheti a partit a gyalog befutásával. És benézte a 
mattfenyegetést.) Vd3 45. Vd8+ Kg6 0–1

Még ugyanebben az évben a válogatós Wilhelm 
Steinitz világbajnok is elfogadja a kihívását, és New 
Yorkban címmérkőzést játszanak, ahol ugyan kikap, 
de csak szorosan, 10,5–8,5-re. Több helyen azt írják er-
ről a meccsről, hogy Günzberg nem volt elég motivált, 
ő ugyanis nem a győzelemért járó pénzdíjra hajtott, hanem 
előre leszerződött több újsággal, hogy ő fogja tudósítani őket 
a döntőről, amiért összességében több pénzt kapott, mintha 
nyert volna. Az igazság azonban az, hogy míg az 1890–91-es 
évek sakkozói pályafutásának csúcspontjait jelentik, addig 
személyes életében egymást érik a katasztrófák: amíg Ha-
vannában sakkozik Csigorinnal, otthon haldoklik legkisebb 
gyermeke, Steinitzre sem tud megfelelően koncentrálni, hi-
szen Londonban betegeskedik, majd meghal felesége.

Günzberg Izidor – Wilhelm Steinitz
New York, 1891
Evans csel (C52)

1.e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fa5 (Ez 
a parti a 2002-es Zalaegerszeg-Manchester United mérkőzés-
re emlékeztet. Sötét az elejétől a végéig egykapuzik, aztán az 
utolsó pillanatban…) 6. O-O Vf6 7. d4 h6 8. Va4 Fb6 9. Fb5 
Hge7 10. Fa3 exd4 11. e5 Vg6 12. cxd4 Hd5 13. Be1 Hf4 
14. g3 Vg4 15. Hbd2 Hh3+ 16. Kg2 Hg5 17. Fb2 (Világos 
túlságosan rácsavarodott a titkos tervére, pedig itt lett volna 
egy egyszerű kitörés a szorításból: 17. d5 Vxa4 18. Fxa4 után a 
két centrumgyalog uralná a táblát.) 17. … He7 18. Fe2 He6 19. 
Kh1 Vf5 20. Hh4 (Steinitztől tudjuk, hogy Günzberg az utolsó 
huszárlépés után a fejét kezdte csóválni, mintha súlyosan elné-
zett volna valamit. Steinitz a parti után szóvá is tette, hogy a 
világbajnoki döntőn nincs helye a színészkedésnek; Günzberg 

Hastings, 1895. Állnak (balról jobbra): Albin, Schlechter, Janowski, Marco, Blackburne, Maróczy, Schiffers, Gunsberg, Burn, Tinsley., Ülnek: Vergani, 

Steinitz, Chigorin, Lasker, Pillsbury, Tarrasch, Mieses, Teichmann (forrás: wikimedia.org)

nem győzött magyarázkodni, hogy nem volt szándékos. Hát, 
nehezen tudunk neki hinni, az utolsó lépések mind a vezérfogás 
titkos tervéhez idomultak, erre tett fel mindent, csak valahogy 
el kellett érni, hogy Steinitz ne dugja el a vezérét 20. … Vh7-re, 
mert akkor minden felesleges volt.)

20. … Vxf2 21. He4 (A világbajnok nem várta meg, hogy 
21. … Ve3 22. Fb5 Fxd4 23. Bxe3 Fxe3 után vezérhátrányból 
kelljen védekezni, feladta.) 1–0

A következő években a család fenntartására összpon-
tosít, alig jár versenyekre, cikkírásra futja csak az erejéből. 
Az 1900-as években próbál visszatérni, de egyrészt meg-
kopott versenyrutinja, másrészt a feltörekvő új nemzedék, 
Laskerrel az élen megakadályozza abban, hogy újból sike-
res legyen. Bár 1908-ban végre megkapja az angol állam-
polgárságot (vagyis az eddigi sikereit mind magyarként 
éri el!), az első világháború idején őt sem kíméli az idege-
neket gyanúsan méregető hangulat: nem elég, hogy sorra 
szűnnek meg a lapok megélhetést biztosító sakkrovatai, 
de az Evening News egy gonosz 1916-os cikke a szakmai 
hozzáértését is megkérdőjelezi. Hiába nyeri meg a pert, 
amit ezért indított, és ezzel a világon egyedülálló módon 
bíróság előtt is bizonyította sakktudását, anyagi helyzete 
már nem jön rendbe. Hetven éves kora felett is kénytelen 
bajnokságokra járni, ahol ugyan nem terem sok babér 
neki, de a nagyképűsködő fiatalokat meg-megleckézteti. 
A húszas évek angol sakkozói még gyűjtést is szerveznek 
az idős mester megsegítésére, így nagy tiszteletnek ör-
vendve ugyan, ám szegénységben hal meg 1930-ban.

Lehet magyar sakkozóból is gazdag ember, csak nagyon 
ritkán. Vagy ahogy Günzberg élete vége felé összefoglalta: 
„Hatvan év alatt csak egy sakkozót láttam, aki a sakkból pénzt 
tudott kihozni, és azt meg is tartotta. Ez Kolisch volt.”
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Hajlik Gábor: Aduzzunk?

Játssz!

Miért választunk színjátékot szanzadu felvétel helyett? 
Általában azért, mert színjátékban több ütésben remény-
kedünk, illetve nagyobb biztonsággal szerezzük meg a 
teljesítéshez szükséges ütéseket. Ha színfelvételre vállal-
kozunk, a gyenge színünkben az ellenfél nem tud sok 
ütést lehívni, előbb-utóbb el tudjuk lopni. A lopásokkal 
tudunk több ütést szerezni.

Amikor megtervezzük a felvevőjátékot, színjátékban 
mindig az az első feladat, hogy kitaláljuk, hogyan tudjuk 
az ellenfél aduit elvenni, nehogy magas lapjainkat ellop-
ják. Meg kell terveznünk, hogy mikor és hányszor aduz-
hatunk, illetve lophatunk. Néha el kell halasztanunk az 
aduzást, mert más sürgősebb feladataink lehetnek (üté-
sek felmagasítása), esetleg az adukra a későbbiekben lesz 
szükségünk (csak aduban marad átmenetünk).

Nézzünk egy egyszerű példát:
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Az ellenfél a treff királlyal indul. Látszólag minden 
színben van egy kiadónk. Ha azonnal elkezdünk aduzni, 
és később megadjuk a káró impasszt, lehet, hogy ki is 
adunk négyet, ha az impassz nem sikerül. Az adu királyt 
az ellenfél megüti az ásszal. Lehívják treff ütésüket, majd 

pikkre váltanak. Hiába megyünk asztalra aduval, és ad-
juk meg a káró impasszt, Nyugat üt a királlyal, és ki kell 
még adnunk egy pikket is. Lesz egy magas lap a kezünk-
ben, a káró bubi, de nem lesz mit dobni rá.

Ha kicsit előrelátóbbak vagyunk, az indulás után 
fel kell mérnünk a veszélyeket, elsősorban a káró im-
passz sikertelenségét. Látnunk kell, hogy a káró szín 
az impasszon kívül más lehetőséget is kínál. Ha kiad-
juk a káró királyt, felmagasodik a káró bubi, amire az 
asztalról eldobhatunk egy pikket. Így a kézi pikkeket el 
tudjuk lopni, a pikk vesztőtől megszabadulunk, és csak 
hármat fogunk kiadni.

Van még egy buktató a lejátszásban. Nem hívhatjuk 
le a káró ászt, mert később nem tudunk időben kézbe 
jönni a magas káró bubiért. A treff ász után a káró dámát 
kell hívni. Hiába hív a káró király után Nyugat pikket, 
beütünk az ásszal, a káró ásszal kézbe jövünk, és a káró 
bubira eldobjuk a pikk bubit. Azzal, hogy a káró király 
kiadásával kezdtük a játékot, biztosítani tudtuk a kézi át-
menetet. Most már kezdhetünk aduzni, a felvételt teljesí-
teni fogjuk, nem adunk ki többet. Ha idő előtt kezdtünk 
volna aduzni, megbuktuk volna a felvételt.

Ha a felvételt csak lopással tudjuk teljesíteni, annyi 
adut hívhatunk le, hogy maradjon elég a lopásra (lopá-

sokra). Általában a rövid aduból érdemes lopni, a hosszú 
adut arra kell használni, hogy az ellenfél aduit elvegyük.
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Licit: Ny É K D

 1
p 2 p 4
vége

A treff bubi indulás után kezdhetjük tervezni a játé-
kot. Várhatóan ütünk öt adut, három treffet és egy ká-
rót. Ki kell adnunk két kőrt és egy kárót. Csak abban 
reménykedhetünk, hogy a treff szín elosztása kedvező 
lesz, és megütjük a kézi negyedik treffet is. Érdemes 
töprengenünk ezen a partin? Tudunk valamit még ki-
találni?

Ütünk a treff ásszal. Lehívunk két nagy adut. Az adu-
elosztás 3–2. Még ne vegyük el az ellenfél utolsó aduját! 
Ha a treff elosztás nem 3–3, a negyedik treffet el tudjuk 
lopni az asztal utolsó adujával (rövid aduból), és ha sze-
rencsénk van, a négyes treff mellett van az ellenfél utol-
só aduja is. Ezzel a játékkal nem vesztünk semmit. Ha 
a dubló treff mellett lenne a harmadik adu, az ellenfél 
ellopná nagy treffünket, de cserébe utolsó treffünket el 
tudnánk lopni az asztalon.

Ebben a leosztásban 4–2 volt a treff szín elosztása, de 
a részleges aduzás után (kint hagytunk egy adut) el tud-
tuk lopni vesztő treffünket.
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Licit: Ny É K D

 1
p 2 p 2
p 4 vége

Nyugat a pikk királlyal indul. Tízet kellene ütnünk. 
Összeszámoljuk ütéseinket: öt adu és három ász. Eset-
leg a káró bubi-tízesből tudunk még ütni egyet, de ez 
is kevés a teljesítéshez. Ha azonban a rövid aduból 
tudunk lopni kettőt, azzal megvan a tíz ütés. A rövid 
aduból treffet tudunk lopni, így két treffet kell lopni a 
teljesítéshez. Azonban óvatosan, ha el akarjuk venni az 
ellenfél aduit, ahhoz háromszor kell aduzni. Csak két-
szer aduzhatunk, az asztali négy aduból kétszer kell 
lopnunk. A másik probléma, hogy biztosítsuk a közleke-
dést a treff lopásokhoz, és a végén maradjon elég adunk 
elvenni az ellenfél aduit.

Ütünk a pikk ásszal. Lehívjuk a kőr ászt és a dámát. 
Nyugatnál marad egy adu. Treff ász, treff lopás követ-
kezik. A káró ászt hívjuk, majd lopunk egy kárót, hogy 
kézbe kerüljünk. Következik a második treff lopás. Már 
csak annyi feladatunk marad, hogy kézbe kerüljünk, és 
kiaduzzunk. Megint káró lopással jövünk kézbe. Szeren-
csére csak nagy aduink vannak, Nyugat nem tud felül-
lopni.

Ebben a leosztásban a kézi és az asztali adukkal kü-
lön-külön tudtunk lopni. Ha több ütésre vállalkoztunk 
volna, több treffet kellett volna lopni az asztalon. Tulaj-

donképpen a plusz ütéseket a treff lopással szereztük, a 
kézi adukkal azért kellett lopni, hogy biztosítsuk a köz-
lekedést a további lopásokhoz.

Ennek a technikának a neve keresztlopás. Ha csupa 
nagy adunk lett volna, akár tizenkettőt is üthettünk vol-
na. A három ász mellett loptunk volna négy treffet az 
asztalon és négy kárót a kezünkben, plusz megütöttük 
volna a kézi ötödik adut is.

Keresztlopáskor egyszer sem szabad aduzni. Ha adu-
zunk, vagy az ellenfél hív adut, két adunk összeüt, de ha 
lopni tudunk velük, két ütést tudunk szerezni.
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Licit: Ny É K D

 1 p 1
p 3 p 3
p 4 p 4sz
p 5 p 6
vége

Nyugat a treff dámával indul. Látjuk, hogy egy adut 
mindenképpen ki kell adnunk, mást nem üthet az el-
lenfél. Ha kiaduzunk, tudunk ütni öt adut, öt kárót, egy 
kőrt és egy treffet. A probléma az, ha kétszer aduzunk, 
az ellenfél le tud hívni egy-két treffet, amikor beüt vagy 
lop az adu dámával. Úgy kell aduznunk, hogy jó tem-
póban el tudjuk venni az ellenfél aduit, miközben fel 
tudjuk tartóztatni a treff színt. A megoldás, ha a treff ász 

után kiengedünk egy adut, az asztalról és a kezünkből 
is kis adut játszunk ki. Hiába hív az ellenfél treffet, azt 
el tudjuk lopni az asztalon a rövid aduból. A káró király-
lyal kézbe jövünk, elvesszük az ellenfél aduit, és kőrrel 
asztalra tudunk menni a magas kárókért. Bármilyen más 
ellenjátékot választ az ellenfél, ugyanúgy lenne időnk ki-
aduzni, és megütni az asztali kárókat.

De mi történne, ha az ellenfél kőrrel indulna? Ez egy 
fontos átmenet a felmagasodó kárókhoz. A kőr indulás 
után fenyeget, hogy az adu mellett kiadhatunk egy kőrt 

is. Más játékmódot kell választanunk, másképpen kell 
megoldanunk az aduzást. Be kell ütni a kőr ásszal. Le 
kell hívni két nagy adut, majd a káró királyt átütve el-
kezdjük hívni a kárókat. A dámára kőrt dobunk, a töb-
bire treffet. Az ellenfél bármikor belophat, nem adunk ki 
többet. A kőrt el tudjuk lopni a kezünkben, a treff ásszal 
pedig asztalra tudunk menni a káró ütésekért. Így is ti-
zenkettőt tudunk ütni, csak az aduzást kellett máskép-
pen megoldani.

Fő tér  ingyenes
06. 16. péntek 19.00 Az Óbudai Danubia Zenekar nyitó koncertje 
06. 23. péntek 19.00 The Speakeasies Swing Band (GR)
06. 24. szombat 10.00 Óbudai búcsú
06. 25. vasárnap 10.00 Óbudai búcsú
06. 30. péntek 19.00 Csík zenekar
07. 07. péntek 19.00  Sinatra Summer Night 
07. 15. szombat 19.00 Jazz örökzöldek Óbudán
07. 21. péntek 19.00 Dino Saluzzi (AR) és az  
  Óbudai Danubia Zenekar

Zichy udvar
07. 01. szombat 20.00 Rupa & The April Fishes (US)
07. 08–14. szombat-péntek Óbudai Blues Fesztivál a Kobuci kertben
07. 22. szombat 20.00 Matt Bianco (UK)
07. 29. szombat 20.00 Shakespeare: Sok hűhó semmiért (színházi előadás) 

Békásmegyer  ingyenes
08. 26. szombat 10.00 Hékás Békás Révész-Závodi: Piramis évek

Támogatók:                              Médiatámogatók:

APPMANO
PROGRAM
www.manoprogram.hu
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ÓBUDA A TÉRKÉPEN

Beszélgetés Egri Balázzsal

Egri Balázs térkép- és épületrajzai képeslapokon tűntek fel, majd egy Budapest posztert is megjelentetett. Ezeket 
megismerve kerestük meg, és kértük fel arra, hogy rajzoljon egy Óbuda-térképet, mely a Harmadik Kerületi Műsor 
középső oldalán, most pedig az Anziksz hátoldalán jelenik meg, így bárki számára hozzáférhető.

képző Mikor rajzolta az első térképet?

Tulajdonképpen én mindig is rajzoltam, de gyerekko-
romban sokáig embereket, főleg katonákat. Volt már 
akkor egy hadtörténeti érdeklődésem, ami amúgy 
most is megvan, és akkoriban ez jelent meg a rajzla-
pon. Történelem szakot végeztem, és a történelem 
szeretete megmaradt a mai napig. Szinte napi szinten 
olvasok valamilyen történelemmel kapcsolatos olvas-
mányt. Középiskolában volt egy látványos ugrás a 
rajztudásomban, aztán volt egy-két év, amikor portré-
kat rajzoltam a főiskola alatt, csak úgy szórakozásból. 
A Budapest poszter volt az első, amikor térképet raj-
zoltam. Előtte pár évvel egy esküvői meghívóra rajzol-
tam budapesti ikonikus épületeket. Azt, hogy az utcán 
járva felnézek, és megcsodálom az épületeket, a csa-
ládból hozom. Budapest fantasztikus város, ahol kár 
nem észrevenni, hogy mennyi különleges ház áll. Ha 
gyalog vagyok Pesten, sosem mulasztom el bámulni 
a különböző homlokzatdíszeket. És néha a kevesebb 
több, erre jó példák a már nagyrészt letűnt régi Óbuda 
egyszerűségükben szép, omladozó, földszintes házai. 
Nagyon hosszú idő, míg egy-egy rajz elkészül. Bár 
egy szinten előre megtervezem a rajzaimat, de a rajz 
mindig maga alakítja magát, ezért amíg készül, na-
gyon várom, hogy milyen lesz a végeredmény. Nem 
kitalálom az épületeket, hanem légifotók és utcai fel-
vételek segítségével rajzolom kézzel, aprólékosan, s 
ennek a végeredménye látszik a papíron.

Akkor, ha jól értem, nem térképrajzolási szeretetből 
nőtt ki ez a projekt, hanem egy racionális döntésből?

Rajzolási szeretet az alapja, de láttuk külföldön, hogy 
milyen jó térképeket jelentetnek meg, és azt is, hogy Ma-
gyarországon még nincs ilyen. Gondoltam, ezt én is meg 
tudnám rajzolni, akkor kezdtem el foglalkozni vele. Rá-
ment háromnegyed év, mire elkészült az első, a Budapest 
poszter. Ez vált olyan alkotássá vagy termékké, amiből 
aztán kiderült számunkra, hogy érdemes folytatni. Ki-
találtuk az Urban Sidewalker márkanevet, és aztán már 
követték egymást a dolgok, megszülettek az első szín-
verziók, majd képeslapok is készültek. Aztán arra gon-
doltunk, hogy esetleg más városokkal is érdemes lehet 
foglalkozni.

A budapesti portfóliónk viszonylag teljesnek tekinthető, 
mivel ide a legerősebb a kötődésünk, de mindig vannak 
új ötletek, hogy még mit lehetne megrajzolni. Elsősorban 
én mint rajzoló vagyok fontos ilyen szempontból. Azo-
kat a városokat kezdtem szép lassan lerajzolni, amiket 
ismerek. Bécsben már nagyjából egy éve elkezdtük az 
ismerkedést és üzletépítést a várossal. Most Berlin, Prága 
és Pozsony következik.

Más is rajzol térképet a csapatból?

Nem, de van egy úgynevezett „kreatív team” a csa-
paton belül, akikkel – hívjuk így – az alkotómunkát 
végezzük, mert maga a rajzolás az alkotásnak csak az 
egyik fele. Ilyen alkotómunka akár a csomagolások 
megtervezése, kivitelezése, akár mindenféle installá-
ciók, ha megjelenünk utcán, a színezés, hogy ízléses 
színük legyen a posztereinknek, képeslapjainknak – 
ez kifejezetten nem az én asztalom, bár én is csinálom, 
de kisebb részben. És ide tartozik még minden olyan 
egyéb termékfejlesztésnek nevezhető dolog, amit csa-
patban csinálunk.

Olvastam egy interjút az egyik munkatársával, aki azt 
mondta, hogy Egri Balázs lokálpatriotizmusa miatt 
kellett Óbudát a Budapest térképre berajzolni. Ez eny-
nyire köztudott a baráti körben? Mi az alapja?

Én elég erősen kötődöm Óbudához, de a baráti körben 
van még egy-két óbudai, és róluk is elmondható ez, hogy 
akik itt nőttünk föl, mind nagyon szeretjük Óbudát. 
Amire itt a barátom célzott, tulajdonképpen az, hogy az 
első Budapest poszter azért lett úgy helyezve, úgy kiala-
kítva, részben azért lett annyira meggörbítve a Duna, 
hogy a képre Óbudának, ha csak egy kis része is, de oda-
férjen. A gázgyári grafika, az aquincumi képeslap, ame-
lyek viszonylag az elsők között készültek a budapesti 
portfólióban, szintén emiatt születtek.

És miért pont a Harisnyagyárat és a Gázgyárat válasz-
totta a képeslapra?

Én nagyon szeretem ezeket az ipari emlékműveket, főleg a 
kicsit bomladozó, romladozó, régi gyárakat. A Gázgyárat 
régóta ismerem, és nagyon szerettem a romos állapotát is, fo

tó
: S

zá
sz

 M
ar

ce
ll



138 139

ahogy elhagyatva állt. Nagyon örülök, hogy felújították, 
és remélem, hogy hamarosan hasznosítani is fogják. A 
történelem mellett csomagolástechnológiát tanultam az 
Amfiteátrumnál lévő, akkori Műszaki Főiskolán, és cso-
magolástervezőként dolgoztam hat és félévet a Graphisoft 
Parkban, ideális környezetben, egy nagy európai csoma-
golásgyártó cégnél. Ezt a tudást is hasznosítani tudjuk az 
Urban Sidewalker projektben, de ezt most azért hoztam 
ide, mert itt nap mint nap volt alkalmam ránézni a Gáz-
gyár tornyaira és a megmaradt gázgyári épületekre.

Az óbudai önkormányzat is ezeken a rajzokon keresz-
tül figyelt fel önre, és kérte fel az egész Óbudát ábrá-
zoló térkép megrajzolására, mely a Harmadik Kerületi 
Műsor középső oldalán jelent meg, illetve az Óbudai 
Anziksz jelen számának hátoldalán is látható.

Ennél könnyebb feladatom, bizonyos értelemben, még 
nem volt. Majdnem harminc éve élek Óbudán, a nagy-
mamám is itt él már régebb óta, mint én, az általános 
iskolát itt jártam végig, itt is dolgoztam, tehát van egy 

nagyon erős helyismeretem. Elég jól ismerem az óbudai 
belső városrészeket is, azoknak a hangulatát. A bará-
taim közül is többen élnek vagy éltek itt, hosszabb-rö-
videbb ideig. Óbuda szerintem egy nagyon élhető vá-
rosrész, ahol megvan minden: ha nem mozdulna ki 
az ember, akkor is egy teljes városi életet tudna élni. 
Ráadásul nagyon jó arányban vannak a régi és az újon-
nan épített részek. Megvan a kultúra, egy egész régi, 
2000 éves épített örökséggel, ami Magyarországon és 
Budapesten is kuriózum, és a középkoron át egészen 
máig végigvezet ez a sor. Én nagyon szeretem Óbuda 
tágasságát, konkrétan, hogy itt szélesek az utak, nincs 
a belvárosi zsúfoltság, hogy ritkák a dugók. Hatalmas 
zöld részei vannak a kerületnek – Csillaghegy, Római-
fürdő, Aquincum szerintem egész Budapesten a legjobb 
kisebb városrészek, ahol élni lehet. Visszatérve a rajzra: 
alapvetően, amikor rajzolok egy várost, akkor nem élet-

hű az ábrázolás. Nincs rajta minden épület a rajzon, és 
mindig torzítom az egyes városrészek, így a térkép ará-
nyait. Amit mutatni szeretnék, az legyen hangsúlyos, az 
legyen kicsit nagyobb. Óbuda hatalmas, tehát ezeket a 
torzításokat előre kitaláltam. Készítettem egy szkeccset 
az elején, ami az egész térkép alapját adta, azon már je-
lölve voltak a kulcspontok, és ezt ültettem át papírra, 
amin aztán elkészült a kézi rajz. A képre pedig, ahogy 
máskor is szoktam, rárajzoltam azokat az ismerőseimet, 
akik valahogyan kötődnek Óbudához. Így rajta vannak 
az itt lakó vagy dolgozó családtagjaimon és barátaimon 
kívül többek között volt főiskolás társak, egykori kollé-
gák, tanárok, vagy annak a kertvendéglőnek a vezetője, 
ahová gyakran járunk.

A. HORVÁTH ANDRÁS

az egykori Harisnyagyár

Aquincum

a néhai gázgyár
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Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai személyiség ír lapindító 
jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra 
is. Mostani lapszámunkban Csukás Istvánt kértük fel.

földrajzi hely

Nemrég gondoltam ezt végig. Nem véletlen, hogy hova születtem. Nekem alapvető élményem 
a síkságélmény. Ahol születtem, ott akármeddig ellátott az ember, ott nem volt semmi. Se tó, se 
folyó, se fa, csak síkság, a hortobágyi. A következő a vízélményem: nagy élmény és későn jött. 
A Tiszát már gyerekkoromban ismertem, ott tanultam meg úszni, de nem igazán volt az nagy 
élmény nekem. A Balaton a máig tartó nagy szerelmem és élményem, amit elég későn, valamikor 
18–20 éves koromban láttam először. Ez valahogy így alakult. Tehát van egy vízélményem is, és 
akkor félig tudatosan próbáltam utánamenni a többi élménynek is. Van az erdőélmény, a síkságban 
nem volt, mert ott 12 fát már erdőnek neveztek. Erdőért el kell menni a somogyi erdőkbe vagy a Ba-
konyba. És van a hegyélmény, amit Magyarországon megint meg lehet tapasztalni. Vannak azért he-
gyek nálunk is. Miután megfogalmaztam, azóta is jár a fejemben, jó lenne esetleg közkinccsé tenni, 
legalább a gyerekekben tudatosítani, hogy lehet keresni ezeket az élményeket, és be kell építeni az 
ember életébe. A túrával kezdődik, oda kell menni, meg kell nézni a Dunát meg a Tiszát, a Balatont, 
a Mátrát és a többit. Nekem a gyerekkoromban beépült legalább egy, a síkságélményem. Tehát most 
kiderült, hogy ezek a kedvenc helyeim, illetve a mostani kedvenc helyem feltétlenül a Balaton.

Évszak

Évszak az ősz. Mindenki szomorúan tapasztalja, hogy Magyarországon a négy évszak megszűnt. 
Most már lassan ott tartunk, hogy két évszak van, és ezen nagyon sokat kesergek. Hideg meg me-
leg. Hát most se volt tavasz. 28 fok lett egyből. Az ősz. Tudom, hogy a tavasz nagyon szép, most is 
élvezem, de az ősz egy összefoglalás számomra. Az elmúlással együtt is összefoglalás. Húszéves ko-
romban, 1956 után nagyon sok verset írtam, de az akkor élő magyar költők nagy része is; egy furcsa 
metaforával próbáltuk megfogalmazni, mint annak idején Tompa Mihály meg a többiek a Szabad-
ságharc bukását. Én is ezzel a nyílt célzattal írtam az őszi verseimet, többek közt. Később rájöttem, 
hogy vagy benne van, vagy nincs az októberi forradalom, maga az ősz számomra egy döntő évszak.

Étel

Ebben aztán nagymester vagyok. A bográcsozást gyerekkoromból hoztam, ott a pásztorok ta-
vasszal föltarisznyáztak, vittek egy kis hagymát, krumplit, füstölt szalonnát, öregtésztát, tehát 
öreglebbencset, öregtarhonyát és így tovább, és elvoltak vele őszig. Már gyerekkoromban ettem 
és figyeltem, érdekes, hogy nálunk a nők főztek, bár például apám is meg a férfiak is bizonyos 
alkalmakkor igenis főztek. Én lestem őket, és onnan származik a főzési nem-tudományom, mert 
a főzés túlzás, de a főzés iránt való rajongásom igaz. A kedvenc ételem, amit elhintettem Pesten 
is meg a barátaim között, az az öreglebbencs, aminek öt nevét ismerem legalább. Öreglebbencs, 
öreglacsuha, öhöm, slambuc és handabakáré. Ez mind ugyanazt jelenti. Ez a világ legegyszerűbb 
étele, és nagyon finom és nagyon laktató. Ez a kedvencem, és ezt talán mesteri fokon tudom főzni. 
De kedvenceim általában a bográcsételek, a pörköltfélék, gulyásfélék.

kedvenc
Ital

A vörösbor. Néha az ember elcsábult, meg söröztünk, de azt nem tartottam italnak. Hány liter sört 
kell meginni, hogy az ember egyáltalán kapatos legyen? Tíz litert. A rövidital pedig hál’ istennek 
valahogy kimaradt az életemből. Kisújszálláson ittak pálinkát, de nem nagyon. A vörösbor a ked-
venc, meg a bor egyáltalán.

Szín
Hát, nehéz dolog, de a zöld. Ez ellentmond kicsit az őszimádatomnak, mert a zöld a tavasz színe 
feltétlenül, meg a reményé.

Színész / 
színésznő

Sokat tudnék mondani, azért nem mondok, mert nem akarom, hogy bárki is kimaradjon. Vannak 
nők és vannak férfiak is. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sok darabomból csi-
náltak filmet, és nagyon sok színésszel találkoztam és barátkoztam össze. Remek magyar színészek 
vannak egyébként, nem látjuk őket a TV jóvoltából, sajnos.

Film / 
filmrendező

Amit nagyon sokszor láttam, a Valahol Európában. Az a csúcs, és Szőts István – akit szintén elfelej-
tettek már, kár – filmje, Az emberek a havason. Amikor Pestre följöttem – akkor én nagyon sokat 
tudtam a zenéről, miután elzárt közösségben éltünk, és csak a zenével foglalkoztunk –, eléggé tájé-
kozatlan voltam a filmben, színházban, képzőművészetben, de igyekeztem rohamszerűen behozni. 
Egy pesti barátommal kampányszerűen végigjártuk Budapest mozijait, nem viccelek, volt, amikor 
két-három moziba is elmentünk, fillérekbe került, ittam a filmeket, szemfájdulásig. Volt egy korsza-
kom, amikor szinte már szakértő voltam. A rajzfilm, az animációs film iránt való szerelmem is innen 
alakul. Nagyon jók voltak a lengyel animációs filmek, rajzfilmek. Politikai szatíra volt az a műfaj 
náluk, az nagyon megfogott. Tehát van egy nagy filmélményem, ez később azért lanyhult, mert egy-
részt már nincs annyi ideje az embernek, másrészt úgy érzem, hogy én akkor mindent láttam.

Író / könyv

Kialakult egy kedvenc kis könyvtáram, vannak olyan könyvek, amelyek ott vannak a kezem 
ügyében, s amit nem tudom, hanyadszor, de tízszer már biztos elolvastam. Itt van elöl például a 
Svejk, megint kacérkodom vele. Ezeket majdnem kívülről tudom. Tehát vannak alapkönyveim, 
amelyeket az élmény miatt olvasok el még egyszer, nem azért, mert a történetet nem ismerem, is-
merem már kívülről. Olyan vagyok, mint a gyerekek, meg a régi görög színház közönsége. A régi 
görög színház közönsége tudta a darabot kívülről, együtt mondták a színésszel a szöveget, nem 
azért mentek színházba, hanem a játékért, a katarzisért meg az élményért. Ebben jó vagyok. Azon 
kívül mindent olvasok, válogatás nélkül, mindenevő vagyok. Szemfájdulásig.

Tudós / 
tudomány

Nemrég, amikor a fogorvostól jöttem kifele, ki volt téve egy üzlet kirakatába egy csillagászati 
távcső, örömömben megvettem. Nem volt olyan drága, megajándékoztam magamat vele, s azt 
levittem Szárszóra, ez egy négyszázszoros nagyítású távcső, rengeteg mindent lehet látni vele. 
Volt egy hetes nagyságú katonai távcsövem, azzal is millió csillagot lehet látni már. Kicsit utána is 
néztem, meg olvasgattam, és azt akarom mondani, hogy úgy fogalmaztam meg magamban – ez a 
legújabb mániám egyébként, verset még nem nagyon írtam róla –, hogy úgy nézem a csillagos eget 
éjszaka, mint ahogy az ősember nézhette. Ez például nem változott: amióta ember van, a csillagot 
nézi. Ezt próbálom, ezt az érzést utolérni vagy megidézni magamban, ez fantasztikus. Ülsz, s míg 
a szemed el nem fárad, a kezed el nem fárad, ez leírhatatlan élmény. Mondjuk, a tudománynak ez 
a része igenis érdekel. Utánaolvasgattam, nagyon jó könyvek jelentek meg magyarul is, hogy volt 
az ősrobbanás, hogy született a kozmosz. Most csinálják a világ legnagyobb távcsövét megint. A 
mikrohullámokat fölfedezték, na, ezek érdekelnek. Én mint porszem nézem az Univerzumot, és ez 
egy óriási dolog. Ő nem tud engem, én viszont nézem. 
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Képzőművész / 
műalkotás

Modellként is debütáltam, nagyon sokszor, festő barátaim vannak és voltak is, szobrászbarátaim 
is voltak. Később, amikor gyerekkönyveket írtam, akkor zseniális emberekkel jöttem össze. Sajdik 
Ferivel, aki a Pom-Pomot és a Nagy ho-ho-ho horgászt illusztrálta. Ezt mind a Fiatal Művészek 
Klubjának köszönhetem, ott ültem a műtermükben, zeneszerzőkkel ott ismerkedtem meg, elmen-
tem a Rádióba a felvételükre, ez egy nagyon nagy ajándék volt.

Zenész / Zenemű

Nem lehet egyet kiemelni ebből sem. Van egy csomó zenész barátom. Filmekhez írtak zenéket, a 
Bergendytől kezdve; azért nem akarok kiemelni, mert félek, hogy kihagyok valakit, és az méltány-
talan lenne.

Idézet

Van több is. Van egy szép Dsida elbeszélő költemény, a Tinti kutyámmal, abban van egy hexame-
ter, ami kicsit summája is a műnek. „Szép a világ, gyönyörű a világ, és nincs hiba benne”. Ez a 
tökéletes optimizmus, ez nekem annyira imponál. Valami ellensúlyt szeretnék adni az öngyilkos 
pesszimizmusnak. Szép a világ, és nincs hiba benne.

Aforizma Segíts magadon, és isten is megsegít. Ezt jelmondatnak lehet tekinteni.

Szólás / 
Közmondás

O. Nagy Gábor könyvében rengeteg van, de egyedül nem lehet mindent összegyűjteni. Nem tu-
dom, miért nem folytatja az Akadémia. Én magam legalább ötöt tudok gyerekkoromból. És na-
gyon jók vannak benne, például.: Kutya baja, mint a szentesi halottnak.
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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
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