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Fotó: családi archívum

L O C I  C O L O R

A z  ó b u d a i  S Z A B A D S Á G H A R C O S  H A J Ó S

B e s z é l g e t é s  a  v i l á g j á r ó  ö t v e n h a t o s  f o r r a d a l m á r r a l

Marton Gyula az Árpád Gimnázium tanulójaként vett részt az 1956-os forradalomban, később hajóépítő mérnök lett, 
de szolgált tengerjáró hajón is az óceánokon, vitorlázott a Balatonon és a tengereken, később regényeket írt, valamint 
hajótervező irodát nyitott Óbudán, ahol ma is él.

1956 októberében ön Óbudán az Árpád Gimnázi-
um tanulója volt. Miként csatlakozott annak ide-
jén a forradalmi eseményekhez?

Már október 23-án kimentem a Bem térre, onnan 
pedig a tömeggel együtt átmentünk a Kossuth térre. 
Közben találkoztam egy szintén óbudai barátom-
mal, aki akkor már főiskolás volt, az akkori Kerté-
szeti Főiskolára járt. A barátom, H. Sándor előző este 
a főiskola delegáltjaként ott volt a Műegyetemen, 
ahol részt vett a tüntetés megszervezésében. Én az-
tán ezekkel az egyetemistákkal voltam a tüntetésen, 
akiket a barátomat leszámítva korábban nem ismer-
tem. Az ablakokba kitett rádiókból hallottuk közben 
a Gerő-beszédet, amin felháborodott a tömeg, mert 
Gerő csőcseléknek nevezte a tüntetőket. Az egyete-
misták egy jelentős létszámú csoportja a Rádió épü-
letéhez ment, hogy az adásban beolvassák az akkor 
már tizenhat pontra bővült követeléseket. Mi azt a 
feladatot kaptuk, hogy a Kossuth Nyomdába men-
jünk, és ott nyomattassuk ki a 16 pontot. A nyomdá-
ba egy küldöttség ment be, amelyről utólag tudtam 
meg, hogy a vezetője Obersovszky Gyula volt, aki-
nek irányításával lefoglalták a nyomdát, mint ahogy 
azt a másikat annak idején, 1848-ban. A nyomdá-
szokra elég sokat kellett várni, s már éjfél is elmúlt, 
amikor megkaptuk a hírt, hogy a Rádió épületénél 
lőnek. Aztán hallottuk, hogy közben ledöntötték a 
Sztálin-szobrot. Sándor barátommal elindultunk 
haza, ami nem volt könnyű dolog, mert ekkor már a 
Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nagykörúton és mindenütt 
orosz tankok voltak, ezért kerülőkkel, a Nyugati pá-
lyaudvaron keresztül – mintha utazni akarnánk –, a 
Váci utat keresztezve, a mellékutcákon át sikerült el-
lopakodnunk a Margit hídhoz, ahol meglepő módon 
nem volt őrség, így átmenve rajta haza tudtunk érni.

Mi történt másnap?

Másnap reggel megint elindultunk a pesti oldalra, 
közben egy csoportosulásba ütköztünk a Margit 
híd budai hídfőjénél. A tömeg közepén egy em-
bert rángattak, akire azt kiabálták, hogy ÁVO-s. Én 
felismertem, mert egy óbudai cukrászmester volt. 
Szegény hangosan tiltakozott, hogy semmi köze 
az ÁVO-hoz, de rángatták tovább, mert nem hit-
tek neki, és azt mondták a hangadók, hogy fel kell 

koncolni. Emlékeztem a nevére is a cukrásznak – 
Kőrösi Sándornak hívták –, mert gyerekkoromban 
tetszett a cégtáblája. A vezeték- és keresztneve közé 
odaírtam, hogy „Csoma”, amiért annak idején meg-
pofozott. Most hangosan kimondtam a nevét, mire 
felnézett, és megkérdezte: – Maga ismer engem? – 
Igen, ismerem, maga cukrász Óbudán. – Ekkor a 
barátom azt mondta: – A forradalmi ifjúság nevé-
ben felszólítok mindenkit, hogy azonnal engedjék 
el! – Erre a határozottságra aztán el is engedték, 
majd egy darabig még Óbuda felé elkísértük, mi 
pedig indultunk át Pestre. A Nagykörúton a Blaha 
Lujza térig jutottunk el, de már messziről lehetett 
hallani a kongást, ahogy kalapáccsal, mindennel 
bontották szét a Sztálin-szobrot, amelyet odavon-
tattak, s amelyből mindenki akart magának egy 
darabkát emlékbe. Utána tankok jöttek, vaktában 
lövöldözni kezdtek, mi pedig elindultunk a Duna 
irányába. Ekkor találkoztunk össze a volt általá-
nos iskolai tornatanárunkkal, akin nemzetőr kar-
szalag és fegyver volt. Kérdezte, hogy beállnánk-e 
az Engels téri (ma Erzsébet tér) csoportjába, ahol ő 
parancsnokféle volt. Csatlakoztunk hozzájuk, kap-
tunk fegyvert, megmutatták, hogyan kell használ-
ni a Molotov-koktélt, de aludni onnan is mindig 
hazajártunk. A támaszpontunkat később úgy szét-
lőtték az oroszok, hogy a téren foghíj telek volt év-
tizedekig a helyén.

A kommunista hatalom számonkérését megúsz-
ta. Minek köszönheti ezt, illetve hogyan sikerült 
továbbtanulnia egyetemen, hiszen akkoriban en-
nél kevesebbért is sokakat kizártak minden fel-
sőoktatási intézményből?

Egyrészt annak köszönhetem, hogy megúsztam 
a számonkérést, hogy nem jelentem meg sehol 
fotón. Másfelől pedig azok, akik a mi Engels téri 
csoportunkban nemzetőrként harcoltak, lényegé-
ben szinte mindannyian kimentek nyugatra. Még 
részt vettünk a nagykovácsi csatában, majd a he-
gyeken keresztül Herceghalom térségébe men-
tünk, ahol Király Béláék megszervezték, hogy az 
egész csapatot kivigyék nyugatra. Mi hárman Sán-
dor barátommal és egy székely fiúval – aki román 
állampolgárként a zöldhatáron átjőve csatlakozott 
a csoportunkhoz – visszajöttünk Budapestre, ahol 
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később Sándor barátomat keresték a főiskoláról, 
ezért ő is disszidált, a székely fiúval pedig nem 
tudom, mi lett. Egyedül maradtam tehát, és nem 
bukott le senki, aki esetleg rám vallhatott volna. 
A harmadik oka az volt, hogy évtizedekig nem be-
széltem róla. Még a családban sem. A saját három 
fiamnak sem mondtam el 18 éves koruk előtt.

Ezért nem volt akadálya az egyetemi felvételének?

Az egy külön történet, ugyanis volt nekem az Árpád 
Gimnáziumban egy irodalomtanárom, dr. Tóth Pál 
László, aki – egyetlenként az iskolában – tudta, hogy 
nemzetőr voltam, mert összetalálkoztam vele a város-
ban úgy, hogy géppisztoly volt a nyakamban, karsza-
lag a karomon. Megállított, s kérdezte, hogy mi a hely-
zet, mi várható, és elbeszélgetett velem az utcán. Az 
első tanítási napra csak valamikor januárban került 
sor, s az első magyarórán kihívott engem a táblához, 
és ezt mondta az osztály előtt: – Ma Petőfiről lesz szó. 
Írd fel, fiam a táblára, hogy a haladás első kritériuma 
a nemzeti függetlenségért való harc. – Felírtam, és az 
óra végéig fent volt a táblán ez a mondat, ami részé-
ről lényegében forradalmi tett volt. Ez a tanár ettől 
kezdve engem – aki jó négyes tanuló voltam – úgy 
igyekezett segíteni, emelni felfelé, hogy jeles tanuló 
lettem. Ő írta alá az egyetemi felvételi kérelmemet is, 
így 1957-ben felvettek az egyetemre.

Evezzünk békésebb vizekre! Hajómérnökként 
milyen hajók tervezésében vett részt?

Magyarországon hagyományosan Óbudán, An-
gyalföldön és Balatonfüreden voltak hajógyárak, 
ahol szükség volt hajómérnökökre. Először az 
Óbudai Hajógyárban dolgoztam, majd átmentem 
a MAHART-hoz, ahol 25 évet töltöttem el. Vezető 
tervezőként részt vettem a balatoni katamarán ha-
jók tervezésében is. Abban az időben három nagy 
katamarán közlekedett a Balatonon: a Siófok, a 
Balatonfüred és a Badacsony. Ezek 300 személye-
sek voltak, ma már több ekkora méretű is van. De 
a MAHART-nál születtek Dunai hajók tervei is, 
mint például a Hunyadié, a Rákóczié és a Táncsicsé. 
Ezeken kívül úszó munkagépeket és egyebeket is 
terveztünk. Közben hajóztam is a tengeren, majd 
fejlesztési területre kerültem. Amikor ezelőtt húsz 

évvel nyugdíjba mentem, egy hajótervező irodát 
alapítottam, amely aztán 18 évig működött. A rajz-
táramban 140 hajó tervei voltak, amelyeket végül 
átadtam a konkurenciámnak.

Ezt miért tette?

A terveket tulajdonképpen felajánlottam a Köz-
lekedési Múzeumnak, de kiderült, hogy ha odaa-
dom nekik, akkor én nem juthatok többé hozzájuk, 
bele sem nézhetek a tervekbe, mert amíg a doku-
mentáció nincs feldolgozva, addig nem kutatható. 
A feldolgozás pedig sokáig eltart, hiszen még csak 
most munkálkodnak az Óbudai Hajógyár, utána az 
Angyalföldi Hajógyár tervein, így az én életemben 
ezekre nem került volna sor. Ezért gondoltam azt, 
hogy inkább odaadom a konkurenciának, akiktől 
azóta időnként kapok kisebb munkákat.

A MAHART-nál tervezőként, fejlesztőként és ha-
jógépészként is dolgozott. Hogyan került tengerre, 
és tengerészként milyen élményekben volt része?

Tengeri hajón 1984–1985-ben voltam hajógépész. 
Korábban, még amikor elkezdtem a hajómérnöki 
tevékenységemet, az volt a szokás, hogy az embert 
kezdetben kiteszik valamelyik hajóra tapasztalatot 
szerezni. Először a Jégtörő IV-esen teljesítettem szol-
gálatot, ahol egy kis gyakorlatot szereztem. Amikor 
később a MAHART-nál el akartak küldeni tengeri 
hajón tanulmányútra, tudtam, hogy ebből jó nem 
sülhet ki, mert a hajón – ahol mindenki dolgozik, 
én pedig csak szaladgálnék egy jegyzetfüzettel – 
engem nagyon utálnának, hiszen a tengerészeknek 
a központtal szemben egyébként is erős ellenérzé-
sük volt. Ezért kértem, hogy rendes gépészként ha-
józhassak be, ahol szabályosan szolgálatot is adok, 
mert így többet tudok tanulni. Így is lett: az egyik 
legnagyobb MAHART-hajón, az Ady tengerjárón 
szolgáltam gépészként. Amszterdam volt az anya-
kikötőnk, s rendszeresen valamelyik távol-keleti 
kikötőbe mentünk. Így sikerült aztán Bangkokba, 
Szingapúrba és más távol-keleti helyekre eljutnom.

Olyan kalandos a tengerjárás ma is, mint ahogy 
azt laikusként elképzeljük?

Nem. De annak idején, amikor én az Ady tenger-
járón hajóztam, akkor még negyvenketten voltunk 
a hajón, és az akkori gépesítés miatt mindenkinek 
volt munkája. Szabadidő is jutott, mert a legénység 
egyharmada volt szolgálatban, a többiek pedig él-
ték az életüket – a mi hajónkon még úszómedence 
és bár is volt. Amikor pedig kikötöttünk, akkor kint 
a parton folytatódott...

Akkor mégiscsak kalandos volt a tengerészélet…

Akkor. Ma egy ugyanekkora hajó hat emberrel 
megy. Gépesítve van minden, és nyugodtan lefe-
küdhet aludni a gépész is, mert ha valami gond van, 
abban a pillanatban jelzi az automatika. A kikötők 

sem olyanok, mint régen. Annak idején a rakodásra 
várva napokat, heteket eltöltöttünk például Bang-
kokban, ahol ment a „turizmus” – így hívtuk a kikö-
tői életet. De volt olyan tengerész, aki ki sem ment a 
partra, mert céltudatosan spórolt, hogy itthon lakást 
vagy valami mást vegyen, ezért nem akart költeni. 
Én tudtam, hogy csak rövid ideig hajózok, ezért ki-
használtam a „turizmust” a kikötőkben.

A hobbija pedig a vitorlázás. Ezt is a tengeren 
műveli?

A vitorlázás volt a hobbim a Balatonon, de négy 
évvel ezelőtt eladtam a hajómat, mert olyan árak 
vannak, amiket az ember nyugdíjból nem engedhet 

marton Gyula a forradalom 60 éves évfordulója alkalmából kapott 1956-os érdemrenddel    fotó: Benkő Vivien Cher
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meg magának. Amikor pedig dolgoztam, időm volt 
kevés rá. Annak idején kalózzal kezdtem, aztán sár-
kányhajóval versenyeztem, végül pedig a saját ha-
jómmal indultam a versenyeken. Jártam a tengerre 
is vitorlázni, de Magyarországról hosszú ideig nem 
lehetett a tengerre jutni. Aztán az első magyar hajó, 
amely a tengerre jutott, a Túravitorlás Sportkör Argo 
nevű Balaton 31-es vitorlása volt, amin váltott cso-
portokkal vitorláztunk 1980-ban a tengeren. Azóta 
többször is voltam több tengeren, amelyek során a 
legnagyobb utam Itália megkerülése volt.

Két könyve is megjelent. Az Üzenet című, ’56-ról 
szóló történetét regény formában írta meg. Miért?

Ez a regény lényegében a mi történetünk, a baráto-
mé és az enyém, még ha nem is egyes szám első sze-
mélyben íródott. Nem minden velünk történt meg, 
ami benne szerepel, ezért választottam a regényfor-
mát, hogy így tömöríteni tudjam az eseményeket. 
Azért lett Üzenet a címe, mert üzenetnek szántam 
a mai fiataloknak az akkori fiataloktól. Írogattam én 
már korábban is, és van két másik regényem is, ame-
lyek nem jelentek meg. Ezt a könyvet a forradalom 
ötvenéves évfordulójára szerettem volna megírni, 
amivel sajnos elkéstem, de azt követően Püskiék ki-
adták 2007-ben.

A Búcsú a tengerektől című könyve a Bem nevű 
óceánjáró hajó sorsáról szól. Mennyire kitalált 
történet ez, illetve mennyi benne a valós elem?

Ilyen hajó nem létezett. Amit benne megírok, an-
nak 99 százaléka megtörtént, de nem pont ott és 
akkor. A helyszíneket és a neveket megváltoztat-
tam itt is, hogy ne legyenek felismerhetők a sze-
replők. A regényben a hajó időbeosztása, az indu-
lások és az érkezések az Ady egyik útját követik, 
amelyen én részt vettem hajógépészként, amikor 
naplót írtam, és ezt használtam fel az íráskor.

Dolgozik újabb regényen?

Igen. Amikor édesanyám meghalt, a hagyatékából 
előkerült az öccse harctéri levelezése. Ebben az ő 
teljes levelezése benne van, amit a II. világháború-
ban a keleti frontról írt, mielőtt elesett a Don-ka-

nyarnál. Ő a Bolyai Akadémián végzett műszaki 
tiszt volt, aki részt vett a felvidéki és az erdélyi 
bevonulásban, majd kivitték az orosz frontra, ahol 
1943 januárjában esett el. A teljes harctéri levelek 
között olyanok is vannak, amelyek nem a cenzúrá-
zott hivatalos tábori postán keresztül jöttek, hanem 
a hazajövő bajtársakkal küldte el, amelyekben na-
gyon érdekes dolgok szerepelnek az ottani helyzet-
ről és az egésszel kapcsolatos véleményéről. Ebből 
írok most megint csak regényt, mert úgy érzem, 
hogy a Don-kanyarban történtek személyes véle-
mény alapján érdekes történetté állhatnak össze.

Nemrégiben, a forradalom 60 éves évfordulója al-
kalmából ’56-os érdemrenddel tüntették ki. Ho-
gyan fogadta az elismerést?

Nagyon büszke vagyok rá. Nemcsak azért, mert a 
60. évfordulón, 79 évesen ez életem első kitüntetése, 
hanem azért is, mert Wittner Mária adta át.

Visszakanyarodva Óbudához, milyen itt élni?

A szüleimmel 1941-ben kerültem a III. kerületbe, az 
akkori Szerzetes utcába. Ez az utca ma a II. kerület-
hez tartozik, 1950-ben hűtlen lett hozzám a kerület. 
A Szerzetes utcai lakásban laktam egészen 2000-ig, 
ott neveltem fel a gyerekeimet is. Az utcát az ötve-
nes években Kolozsvári Tamás utcának nevezték el. 
A „szerzetes” utcanév a kommunista időkben nem 
volt éppen kívánatos, ezért másik után néztek. 
A Kolozsvári Tamás nevet javasolta valaki, mire 
megkérdezték, hogy mégis ki a csuda volt az a 
Kolozsvári Tamás. A javaslattevő elmondta, hogy 
festő és grafikus volt, és vannak az Óbudai Múze-
umban is képei. Csak éppen azt hallgatta el, hogy 
Kolozsvári Tamás egy szerzetes volt. Iskoláimat az 
Ürömi Utcai Elemi Iskolában, a Fényes Adolf Utcai 
Általános Iskolában, majd az Árpád Gimnázium-
ban végeztem. Az Árpád fejedelem útján is laktam 
2000-től, és most már két éve élek itt a Tímár utcá-
ban. Barátaim nagy része is óbudai volt, én tehát 
nagyon szeretem Óbudát, amiben a feleségemmel 
nem mindig értünk egyet, mert ő Újbudán nőtt fel. 
Mégis évtizedek óta itt lakik ő is.

 BODZAY ZOLTÁN

77
S É TA

Átkozottul meleg volt a reggel. Az ébredéssel és a 
másnapossággal küzdve, egy bögre kávé társaságában 
kiültem a diófa alá. Hunyorogva elkevertem a tejhab 
tetejére szórt kristálycukron megcsillanó napfényt, 
majd hosszan kortyoltam az ismerős, keserédes ízt. A 
koffein jótékony hatása szétáradt a szervezetemben. 
Lassan magamhoz tértem, de az aranyban úszó kert 
látványa elvonta a figyelmemet, nem vettem észre a 
veszélyt. Pedig anyám mindig intett: – Ne járkálj mezít-
láb, mert megbánod! Nem tudhatod, mibe lépsz! Aztán 
rohanhatunk orvoshoz, és ápolhatlak nekem.

De mit tegyek? Szeretem a füvet a talpam alatt, 
és még sosem esett bajom. De ami igaz, az igaz, a 
szerencse eddig elkerült. Pedig mit nem adtam 
volna egy kis kutyaszarért. Talán még a lottóval is 
megpróbálkozom.

Mire elfogyott a kávé, viszketni kezdett a bokám. 
Lenyúltam, hogy megvakarjam, de abban a pillanat-
ban mintha izzó tőrt döftek volna bele. A fájdalom-
tól felkiáltottam, elejtettem a bögrét, és ösztönösen 
odacsaptam. Éreztem, hogy a kezem valamit eltalált. 
Megdöbbentő volt a látvány. Egy lüktető, fekete ful-
lánk állt ki a bokámból, és mindent elkövetett, hogy 
zsákszerű felső részéből mérget pumpáljon a bőröm 
alá. Gazdájának összeroncsolódott teste a fűben he-
vert, a bögre darabjai mellett. Szitkozódva kitéptem 
a fullánkot és elhajítottam. A fájdalom azonban nem 
enyhült, sőt egyre erőteljesebbé vált, felkúszott a lá-
bamon, a gerinc mentén egyenesen az agyamig ha-
tolt. Mire elviselhetetlen lett az érzés, árnyék borult a 
kertre, és a virágok elvesztették színüket. Fekete-fe-
hér lett köröttem minden, csak a bokám volt egyre 
duzzadtabb lila és vörös.

Álmos nyüszítve szaladt hozzám. Fejét az 
ölembe hajtva kérdezte, mi baj, majd szimatolni 
kezdett. Először megszagolta a lábam, majd a láb-
ujjaimtól a térdemig végig nyalt, végül már csak 
a duzzadást nyalogatta. Módszeres alapossággal, 
akkurátusan dolgozott. Érdes nyelve, mint egy 
reszelő, szinte felsértette a bőrt. Nem volt erőm, 
hogy eltoljam a fejét, pedig utáltam, ha nyalo-
gat, valami mégis azt súgta, hogy hagyjam, így 
hát összeszorított fogakkal tűrtem a kezelést. 
Nem tudom, mennyi idő telt el, csak az rémlik, 
mire fel eszméltem, már alig fájt, és a duzzanat 
is kisebb lett. – Jó kutya, rendes kutya! – mon-
dogattam, miközben megvakartam a füle tövét a 
legérzékenyebb, legcsiklandósabb részen. – Meg-
érdemled a vacsorát. Sőt, repetát is! Azzal nyögve 
felálltam, óvatosan a sérült lábamra helyeztem a 
testsúlyt, és elindultam a ház felé.

Álmos farokcsóválva elkísért, megállt a virá-
gok előtt, és megnyalogatta a szirmaikat. A ró-
zsák újra sárgák, vörösek és rózsaszínűek lettek. 
Majd végigszaladt a kerten, megrázta magát, és 
zöldet szórt szerte-szét. Ezután a diófához sza-
ladt, igazi férfi módjára felemelte a hátsó lábát, 
és levizelte. A kutyapisi beszivárgott a földbe, a 
gyökereken keresztül a fatörzsbe szívódott, erőt 
gyűjtve, elképesztő robbanással kilőtt az ég felé, 
telibe találva a napot, ami újra aranyfénnyel és 
tikkasztó meleggel árasztotta el a kertet. Álmos 
ugatva nyugtázta az eredményt. Még egyszer 
körbeszaladt, hogy ellenőrizzen mindent, majd 
odafutott hozzám, leült, és széles vigyorral egy 
extra fülvakarást kért.

T a s s  B á l i n t:  Á l m o s


