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Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető 
személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén ta-
lálható állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Fráter Zoltánt kértük fel.

földrajzi hely

A Föld nevű bolygó minden részén tudnék élni, persze sehol sem érezném 
magam olyan otthonosan, mint a Duna-kanyarban, több érdekes élmény köt 
oda, például ott születtem

Víz

A Duna után mindjárt a Balaton, főleg a partja, ahol kiterjedt büféhálózat 
van, és remek vizet lehet inni, dúsítva némi buborékkal, vegyítve kiváló 
fehér borral, ilyenkor a víz el is maradhat

Évszak

Ha megvolna még a teljes választék, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, akkor a nyár, 
miként a Republictól is tudjuk, hogy „hidegben élni nem lehet”, de hát újab-
ban már csak száraz forróság és nedves hideg váltakozik szinte naponta, sőt 
egy napon belül is – ezt hívják időjárásnak

étterem

A Krisztina körúton található Mákos Guba kisvendéglő változatos, ízletes kí-
nálattal, a vendéglátást művészetként gyakorló, kedves pincérekkel, (egyelőre 
még) megfizethető árakkal

ÉTEL
Bármilyen leves, ez a lényeg, utána már jöhet akármilyen második fogás, 
csak legyen benne hús vagy túró, vagy tojás, vagy mák

Ital

Attól függ, mennyire vagyok szomjas, csökkenő mértékben az ásványvíztől 
a sörön és a nyári hosszúlépéseken át a téli vörösborig és lélekmelegítő fele-
sekig. „Mit iszik? – kérdezte Virág elvtárs Pelikán elvtársat. – Én? Tulajdon-
képpen mindent – válaszolta a gátőr.”

szín
Valamilyen színe mindennek van, a szivárvány minden árnyalatát szeretem, 
csak körülbelül mégis talán a kék, de halvány, „akár a színes kapuablak ár-
nya augusztusi délkor a kapualján”, ahogy Kosztolányi mondja

növény
Minden virág, kivált a mezei virágok, róluk mindig eszembe jut Babits kér-
dése az éji tivornya után a réten ocsúdó, züllött Emberhez: „hogy fogsz a 
vadvirágok szemeibe nézni?”

vezte a szalon életét. A nyári szabadságolások idején a 
Lukács fürdőbe települt ki, olykor a kávéházban adott 
helyet nyílt versenyeknek. Ilyenkor ő volt a játékka-
pitány. A szalon egyes források szerint 1500 pengőt 
hozott havonta, ezzel a vállalkozást a korabeli kuplé 
alapján („havi kétszáz pengő fixszel ma egy ember 
könnyen viccel”) eredményesnek minősíthetjük.

Még néhány hónap, és az Anschluss után Kö-
zép-Európa bridzssportja összeomlik. Először a 
szaklapok adják fel, a Magyar Bridzsélet 1938 márci-
usában jelenik meg utoljára. Az európai versenyeket 
1939-ben még megtartják, de a következő évben már 
a nemzetközi feladványverseny is elmarad. A honi 
bajnokság is akadozik, közlekedési nehézségek mi-
att külön csoportba sorolják a pesti és a budai csa-
patokat. A szalonoknak problémát okoz az éjfélre 
előrehozott záróra, ezért a napilapok bridzsrovatai 
ajánlásokat adnak a befejezetlen robberek elszámo-

lására. Innen tudhatjuk, hogy Harry ekkor új ver-
senyszámot próbált ki, az „expresstempójú párost”.

A szalon játékkapitányának hamarosan saját 
életét kell mentenie. Ez aligha sikerült volna fele-
sége közbenjárása nélkül: Szombathelyen éri utol a 
Harryt is szállító halálvonatot a felmentő papírok-
kal. A háború utolsó hónapjait egy budai villa pin-
céjében vészeli át testvérével.

A felszabadulást a nagy átértelmezések kora kö-
veti. Harry életműve alapjaiban kérdőjeleződik meg. 
Nem csupán a bridzs kapja meg hátrányos besorolá-
sát az „úri sportok” közé, az államosítások során a 
kávéházakat is megszüntetik, átalakítják. Így Harry 
visszavonulni kényszerül. Hivatalosan egy pesti ktsz. 
(kisipari termelőszövetkezet) bedolgozója, de megél-
hetését kelmefestő felesége biztosítja, az ő portékáit 
árusítja. Az újrainduló versenyéletben már nem talál-
kozunk nevével. 1966. augusztus 3-án hunyt el. 
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állat
Az elefánt, ha nem félnék tőle, mert olyan súlyos, persze vannak veszélye-
sebb nagy állatok is, részben a vadonban, részben az emberek között

Színész / színésznő Mindenki, aki bármelyik darabomban szerepelt

Intézmény Az Óbudai Társaskör, immár két évtizede

Film / filmrendező
Álmodozók (Bertolucci), Viharsziget (Scorsese) és David Fincher minden 
filmje

Író-költő / könyv Karinthy Frigyes és összes művei

Sport/ sportoló Ha nézni kell csak, akkor a foci, ha csinálni is, akkor az úszás, biciklizés

Képzőművész / műalkotás A reneszánsz és a szecesszió festői

Zenész / zenemű Chopin noktürnjei és etűdjei

Tudós / tudomány Freud, pszichoanalízis

Piac Fővám téri vásárcsarnok

Kávézó Centrál Kávéház

Filmsorozat Csöngetett, Mylord?

Idézet „Senki sem jellemezhető a halála előtt.” (Karinthy Frigyes)

Szólás / közmondás
„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!” (Krúdy Gyula alkalmazta is, mielőtt 
megnősült)

Helyreigazítás:
Nyári számunkban a Mór Tamás festőről szóló anyagban helytelenül írtuk le Szentgyörgyi József 
Munkácsy-díjas festőművész nevét; őszi számunkban Prőhle Gergely nevét írtuk helytelenül a vele készült 
interjúban. Az érintettektől és az olvasóktól is elnézést kérünk.

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


