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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.
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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.
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