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Emlékszel…? 

„Mert robog a HÉV
Pomázról Pestre,
robog a HÉV
és hozza Beát.

Bizony a Bea,
a Bea bejáró,
Pomáz-Pest között
ingázik tehát.

Homlokát rányomja sokat
az ablak üvegére Bea,
bá-bá-bá-bámul,
hogy fut a táj.”

A dallamot jól ismerem, mellé is dúdolom, mert 
ez voltam én. A bejáró beja. Pontosan így. Pomáz és 
Pest között. Az ezerkilencszázhatvankettőt és hat-
vanhatot kitöltő években. Meg még utána sokáig. 
Igen, Cseh Tamás, Bereményi szövegével. Ismertek 
ők jól. De azt lehet, hogy nem tudták, hogy nemcsak a 
tájat bámulom, ami ugye fut, leginkább az embereket 
bámulom. Ahogy le-fölszállnak, helyet foglalnak, ol-
vasnak, állnak, beszélgetnek, grimaszolnak, piszkál-
ják az orrukat, nevetnek vagy integetnek. S aztán, ha 
reggelenként Pomáz felől jövet, a két Budakalászt és 
Békásmegyert elhagyva odaértünk Csillaghegyre – 
bámultam, hogy megváltozott a világ! Nem nagyon, 
de azért látványosan megváltozott. A csillaghegyi 
megállóban ugyanis más fajta utazók várakoztak és 
szálltak föl. Délutánonként meg le.

Itt a nők többnyire kalapot hordtak. Sportosat, 
elegánsat, régimódit. Vagy kézzel festett gyönyörű 
selyemkendőket. Horgolt cérnakesztyűk, régi bross-
tűk, bézs színű blúzokon zsabók, a felszálló utaso-
kon ilyen kis elfelejtett csodákat lehetett felfedezni. 
A férfiakon fényesre suvickolt cipők, nadrágjuk szára 
élére vasalva. A diákok, fiúk és lányok kézzel kötött 

pulóvert hordtak, ezekre és a színes kötött sálaikra 
irigykedtem erősen. A sálak és pulóverek mögé kö-
tögető nagymamákat gondoltam, vasárnapi ebédet 
madártejjel, kártyapartikat, délelőtti matinét és má-
jusi litániát.

Emlékszem, a strand felé vezető úton fiatalok 
voltak a gesztenyefák, de lombjuk már öreg árnyé-
kot adott. Ezen az úton mentem az úszóleckékre. 
Tizenhárom éves voltam azon a tavaszon, amikor 
a csillaghegyi strand medencéjében rájöttem, hogy 
jé, fennmaradok a vízen! Azon a nyáron meg is ta-
nultam úszni.

Sok év csavargás után egyszer csak megint 
Óbudára vetett a sors. Akkor már a családommal. 
A Bécsi út és a Vörösvári út sarkán kaptunk egy 
hegyre néző lakást a hetedik emeleten. Még láttuk 
szemben a téglagyár utolsó sóhaját. Órákig szállt a 
téglapor. A maradékokat elhordták. Télen a szán-
kózók birodalma volt a hegyoldal, tavasszal, ősszel 
zöld vadon. Évekig ott jártunk föl a Hármas határ-
hegyre. Aztán jött az Eurocenter, de akkor mi már 
rég idetaláltunk Csillaghegyre.

Mesél a ház, ahol lakunk. A szemben lévő is 
mesélne, ha nem bontották volna le. S a mellette lé-
vőnek is legendás története volt, de már az sem tud 
megszólalni, ikerház áll a helyén. Ránk maradnak a 
mesék. Egyszer talán az új házak új lakóinak el kéne 
mondani Barna bácsit, a régi körorvost. Klári nénit és 
a jácintjait. S a szomszéd ház padlását, ahol valaha ré-
gen egy kicsi fiákert találtunk, elé csillaghomlokú kis 
ló befogva. Kiloptuk az üres házból. Ahogy annak a 
valahai kisfiúnak az emlékét is, aki ott ült a bakon, 
és nógatta a kicsi lovát: gyí, paci, paripa, nem messze 
van Kanizsa…!

Így volt, mese volt.

Schäffer Erzsébet

k e d v e s  o l v a s ó !
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„Nehéz megfogalmazni, mi is 
az Óbudai Társaskör nekem: ide 
úgy jövök be, hogy mindenkit is-
merek, mindenkivel tegeződöm, 
mindenkivel jóban vagyok. Jöhe-

tek az ötleteimmel, amik a Ragtime Bandet érintik, 
és akár más formációval is.”

(Beszélgetés Gayer Ferenc nagybőgőssel)

K ASSÁK MUNK ÁSSÁGÁNAK MEGISMERTETÉSE KÜLDETÉS  ...........14 

„Örömmel hallom, hogy a Csavar-
gók, angyalok című Kassák-kötet 
eljutott a kerület iskoláiban érett-
ségiző diákokhoz az óbudai ön-
kormányzat ajándékaként. Művé-

szi élményhez segíteni másokat tiszteletre méltó és 
méltánylandó hivatás.”

( Beszélgetés Standeisky Éva történésszel)
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„Kássa Gábor festményeit szinte 
mindenki ismeri Óbudán, de élete 
rejtve maradt a közönség számára. 
Érdemes jobban megismerni a ma-
gyar akvarellfestészet kiemelkedő 
alakjának életét és munkásságát.”

( Kássa Gábor festőművészről)

Zarándokhely lett a katinyi mártírok emlékműve Óbudán .. 30

„Évezredek óta kőbe és bronzba 
álmodjuk az emberi testet, a húst, 
a csontot, miért ne lehetne rozsdás 
corten acélba álmodni a borzal-
mak erdejét?”

(beszélgetés Széri-Varga Géza szobrászművésszel)
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„Minden történet mögött ezer és 
ezer előző történet lapul, melyek-
re talán sosem derül fény. Nem, 
nem vesznek el ezek a történetek, 
csak ott maradnak valahol érin-

tetlen magányban és messzeségben. ”
 ( Impresszív barangolás Schäffer Erzsébet emlékeiben)
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„Fel kell fedezni – és igazából ez 
az iskola feladata –, hogy a diák 
miben tehetséges, mihez van 
készsége, és el kell érni, hogy 
mindent megtegyen annak fej-

lesztéséért, mert minden gyereknek van készsége 
valamihez.”

(Beszélgetés hajdu gyula pedagógussal)
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„A János Ebihala, na, az nem egy 
közönséges büfé! Ez egy Duna vi-
zén lebegő, hullámok ringatta ál-
lóhajó. Ha a szárazföld felől köze-
lítünk, egy pallón át vezet utunk 

a Hal gyomrába.”
( Duna, sör, bor, zsíroskenyér, Meg amit akartok)
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„Nekem Ian Gillan volt az Isten. 
Amikor meghallottam az erede-
ti Jézus Krisztus Szupersztárban 
énekelni, akkor teljesen kész let-
tem, elgurult a gyógyszerem örök-

re, belegurult egy lefolyóba és eltűnt.”
( Beszélgetés Vitáris Ivánnal)
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I d e  N E M  H A Z A J Á R U N K ,  a  TÁ R S A S K Ö R B E n  O T T H O N  VA G Y U N K

B e s z é l g e t é s  G a y e r  F e r e n c  n a g y b ő g ő s s e l

Gayer Ferenc a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett művésze, a magyar jazzélet kiemelkedő sze-
replője, és huszonnyolc éve a Budapest Ragtime Band vezetője. Idén legközelebb augusztus 2-án játszik zenekarával az 
Óbudai Társaskör kertjében az Óbudai Nyár rendezvénysorozat keretében.

Minden zenésznél érdekes kérdés, hogyan került 
kapcsolatba a hangszerével. Mi alapján esett a vá-
lasztás a nagybőgőre?

Habár a szüleim nem zenei pályára szántak, de 
taníttattak zenére. Tinédzserként természetesen 
mi is zenekart alapítottunk, mindenféle beatzenét 
játszottunk, és én voltam a basszusgitáros. Majd a 
sors úgy alakította, hogy mentem a soproni zeneis-
kola folyósóján, és épp kijött a terméből a bőgőta-
nár. Neves zenész volt, Klafszky Henrik, aki a salz-
burgi Zeneakadémián végzett, és Montag Lajosnak, 
a Nagybőgőiskola szerzőjének volt barátja. Rám 
nézett, azt mondta, hogy milyen szép termetű fiú 
vagyok, pont ilyen kell bőgősnek. Felcsillant a sze-
mem, bőgő, basszusgitár, gondoltam, majdnem 
ugyanaz – így kezdtem el bőgőzni, és mai napig 
nagy szerelmem ez a hangszer.

Már a Bartók Béla Konzervatórium diákjaként is a 
mai magyar jazzélet legnagyobb alakjaival játszott.

Volt egy nagyon híres osztály, ahol jónéhány azó-
ta világhírűvé vált zenész tanult. Olyanok, mint 
Snétberger Ferenc, Gadó Gábor, Muck Ferenc és 
Szabó Ferenc. Velük csináltunk egy Jazz GT nevű 
zenekart. Ez még iskolai banda volt, de ha a neve-
ket megnézzük, már akkor is túlmutatott ezen. Az 
iskola után egy ideig még működtünk, aztán vége 
lett. Engem a Beamter-Martiny hívott el először. 
Akik régebb óta foglalkoznak a jazzel, biztosan 
tudják, hogy ők voltak a ’40-es, ’50-es években a 
magyar jazz hőskorának meghatározó egyéniségei. 
A két legenda visszatért a ’80-as években is, akkor 
lettem én a ritmusszekciójuk egyik tagja. Később 
elhívott Deák Tamás is, aki a big band akkori aty-
ja volt Magyarországon. Itthon rajtuk és a Stúdió 
11. zenekaron kívül nem is nagyon létezett más 
képviselője a műfajnak. Rengeteg filmzenét csinál-
tunk, amíg velük játszottam. Például én bőgőzöm a 
Macskafogó rajzfilmekben, illetve, amit még talán 
ma ismerhetnek, az Amire a világ táncolt című ösz-
szeállításban is. Majd elhívott Dr. Garay Attila, aki-
vel kilenc évig játszottam, és a jazz műfajából adó-
dóan rengeteg korombéli kollégával is zenéltem. 
1985-ben hívott el a Budapest Ragtime Band, akkor 
az lett a fő zenekarom, mindent hozzá igazítottam, 

1990-ben a vezetője lettem. Azóta is működik a do-
log, de a mai napig játszom más formációkkal is.

Kik hatottak önre és zenéjére?

Rengeteget tanultam Garay Attilától, a repertoár-
tól kezdve a zene, a jazz lényegéig, és az az igaz-
ság, hogy a mai napig tanulok. Igaz, hogy közhely, 
de mindenkitől tanulunk, a legfiatalabbaktól is. 
Sokféle zenét csináltam a jazzen belül, és minden 
csapatban mást leshettem el.

Amikor a Budapest Ragtime Bandbe hívták, ők 
akartak nyitni a jazz felé, vagy ön a ragtime irá-
nyába?

Sok barátom játszott ott, nagyon örültem, amikor 
meghívtak, és igen, ők akartak nyitni a ritmusszek-
cióban a jazz felé. A barátságok, kapcsolatok miatt 
könnyű volt beilleszkedni, többüket személyesen 
ismertem, játszottam már velük, és ezek az emberi 
tényezők fontosak voltak a döntésben.

Hogy kapcsolódik a zenekar Óbudához?

Akkoriban a zenekarvezető Lukácsházi Győző volt, 
aki szintén a mai napig kötődik a Társaskörhöz. 
Idekerülésem után, 1986–1987 körül az akkori 
Társaskör a Zichy-kastélyban működött, ott tartot-
tuk első óbudai koncertjeinket. Akkor már készült 
a jelenlegi épület, és mindenki tudta, hogy át fog 
költözni, azóta is sokat köszönhetünk a háznak. 
Régen „szigorúbb” volt az intézmény műsorpoli-
tikája, nem engedtek be annyi könnyű műfajt, de 
mi már akkor is itt lehettünk. Az pedig nagyon jó, 
hogy a háznak van egy magas minőségi elvárása, 
ami azóta is változatlan színvonalon működik.

Az Óbudai Társaskörben működő zenekarok és 
az itt nevelkedett zenészek mottója az, amit Ön 
úgy fogalmazott meg, hogy „ide nem hazajárunk, 
hanem otthon vagyunk”.

Ez így van. Már nincs annyi koncertünk, mint 
régen, mert akkor havonta felléptünk, ez volt a 
megállapodás, de a mai napig van lehetőségünk 
próbára, itt van a raktárunk, innen indulunk más Fotó: Óbudai Társaskör
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koncertjeinkre. Nehéz megfogalmazni, mi is az 
Óbudai Társaskör nekem: ide úgy jövök be, hogy 
mindenkit ismerek, mindenkivel tegeződöm, min-
denkivel jóban vagyok. Jöhetek az ötleteimmel, 
amik a Ragtime Bandet érintik, és akár más for-
mációval is.

Hosszú lenne felsorolni, hányszor is lépett fel a 
Budapest Ragtime Band a Társaskörben, és hány 
vendégművésszel zenélt, énekelt, hisz szinte 
minden alkalmat feldob a zenekar koncertjével, 
legyen az nőnap, farsang, gyerekkoncert. Itt tar-
tották a zenekari és a személyes születésnapokat, 
évfordulókat. A Társaskör mellett az együttes 
visszajáró vendége a Fő térnek is.

Évek óta közreműködői vagyunk a nagyobb és ki-
sebb óbudai rendezvényeknek, akár a Fő téren, akár 
más óbudai helyszínen. Mondhatjuk, hogy óbudai 
házi zenekar vagyunk, mert nincs olyan fesztivál, 
amin ne zenélnénk. Anno, Merényi Judit idejében 
még én is szervezője voltam az Óbudai Nyárnak.

Az óbudai rendezvények mellett visszajáró ven-
dégek hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt.

Sok helyen jártunk, felesleges lenne felsorolni. 
Egy-egy ilyen fesztivál mindig mérce is. Elsőként 
azzal, ha elhívnak, utána pedig azzal, amikor 
vissza is hívnak ebben a mai marketingelt világ-
ban. Visszatérő vendégek vagyunk Angliában, 
Edinborough-ban, ahol négymillióan fordulnak 
meg a fesztiválokon, sokat játszunk Ausztriában, 
bejártuk Európát, többször játszottunk az Amerikai 
Egyesült Államokban is.

Ha egy intézménynek van filozófiája, akkor bizto-
san van egy zenekarnak is. Mi lenne ez a Budapest 
Ragtime Band esetében? Ezt úgy örökölték az elő-
döktől, és folytatta mint zenekarvezető?

Én nem vagyok alapító tag, de amit akkor kitaláltak, 
azt azóta is próbáljuk fenntartani. Egyrészt ilyen az 
igényesség, ami abból adódik, hogy sok klasszikus 
zenész muzsikált a zenekarban. Létezik egy olyan 
hozzáállás, hogy „a jazzbe belefér a hiba, a rontás, 
majd improvizálnak”, ami a mi zenekarunkban 

soha nem volt jelen. Mindig is számon kértük egy-
mást, megvolt a szakmai igényesség. Bár szórakoz-
tató programokat nyújtunk, a szórakoztatás viszont 
nem mehet a zenei színvonal rovására. A mai napig 
ez az egyik stílusjegyünk, amiről megismernek 
minket. A másik az ápoltság, a megjelenés, ami nél-
külözhetetlen minden színpadra lépéskor.

A teljes repertoárt örökölte az elődöktől, vagy fo-
lyamatosan újra hangszerelik a darabokat?

A műsor gerincét a régi számok alkotják, főleg 
ragtime-ok. Ezek örök darabok, amiket nem is 
lehetne jobban megcsinálni. Vannak olyan klasz-
szikus és jazz átdolgozásaink, amelyek áthang-
szerelésében én is részt vettem, a régiekkel pedig 
általában Kovács Ferenc Öcsi dolgozott, ő volt a fő 
hangszerelő. Mindig igyekszünk egy kicsit újítani, 
most nagy divatja van az áthangszerelésnek, régi 
darabok elővételének. Az is divatos, hogy minden 
zenekar vendéget hív, ez pedig azzal jár, hogy át 
kell alakítani a műsorokat. Nálunk is gyakran 
megfordulnak vendégek, akkor megtanulunk da-
rabokat az ő műsorából, áthangszereljük rá a mie-
inket, és így bővül a repertoár.

A zenekaron kívüli formációknál is ugyanaz az 
alapelve: legyen meg a jó viszony, a szakmai tu-
dás, az igényesség? Hogy alakulnak ki ezek a tár-
sulások?

Ha tudjuk, segítjük egymást a szakmában: vala-
ki nem ér rá, beugrik egy másik, ha ez működik, 
akkor többször is együtt játszunk. Én is azzal ját-
szom, akinek ismerem a tudását, akiről tudom, 
hogy intelligens. Amikor engem hívnak, tudják, 
hogy időre ott leszek, megtanulom, jól eljátszom, 
amit épp kell. Vannak általam szervezett esemé-
nyek, amikor én kérek fel művészeket – folya-
matosan bővül azoknak a köre, akikkel szívesen 
játszom együtt.

A Budapest Ragtime Banden kívüli formációk-
ban több a művészi szabadsága?

Nagyon jó úgy játszani, hogy nem én vagyok a ze-
nekarvezető. Odamegyek, semmi dolgom nincs, 

felöltözöm, játszom. Az Óbudai Társaskör nem egy 
problémás helyszín, több mint húsz éve játszom 
ugyanazon a színpadon, mégis mindig van tenni-
való, mindig intézkedem, és senkivel nem tudok a 
koncert végéig foglalkozni. Más felállásban ez jóval 
könnyebb.

Szinte minden héten játszik valahol: ez örömzene 
és barátságok forrása?

Örömzene, pénzkeresés, gyakorlás, és jól érzem 
magam. Szeretek játszani, azért is vállalok el 
ilyet. Sokan ódzkodnak attól, hogy vendéglátóhe-
lyeken lépjenek fel, pedig ezek éttermek, elegáns 
helyek, és nemcsak jazzklubban kell játszani, ha-
nem bárhol, ahol teret adnak a jazznek. A lényeg 
abban áll, hogy legyen hely, ahol van jazz. Ilyen 
a Zeller vagy a Mazel Tov, ahol hetente kétszer 
játszom. Nagyon megbecsülnek minket, a közön-
ség rá van hangolódva arra, hogy itt koncert lesz. 
Ezektől függetlenül otthon is sokat gyakorlok, 
de így ismertem meg Cseke Gábort, így lettünk 
jóban, talán az egyik legjobb magyar jazz-zongo-
rista, világszínvonalúan zenél. Ugyanígy ismer-
tem meg Rátonyi Róbertet is. Mindig másokkal 
játszhatom, ami inspirál.

A sok teendő mellett a Magyar Jazz Szövetség 
elnökségi tagja. Emlékesteket, konferenciákat 
szervez. Szerepet tud vállalni a tehetséggondo-
zásban, fiatalok felkarolásában?

Sok mindent csinálunk ahhoz képest, hogy non-
profit szervezet vagyunk, ilyen rendezvények pél-
dául a Magyar Jazz Napja, a Magyar Jazz Ünnepe. 
Elnökségi feladatom része a tehetséggondozás 
is, illetve abban egy heted részt vállalok, mert 
heten vagyunk az elnökségben. Szerencsére sok 
tehetséges fiatal jazz-zenész van, és létezik egy 
programunk, amelyben többek között ez is fela-
datunk, és mi igyekszünk őket felkarolni. Én úgy 
gondolom, hogy a jazz még mindig köztes műfaj. 
Azt mondják, hogy ez könnyűzene, holott véle-
ményem szerint nem az, erről folyamatos a vita, 
viszont érdemes megnézni, hogy a jazz-zenészek 
a világ zenei életében nagyon is ismertek, és ne-
vük hosszabb távon fennmarad.

Jobb helyzetben van ma a jazz műfaja, mint ami-
kor a pályáját kezdte?

Is-is. Sok szervezet van, sokféle program, régen 
mégis talán több lehetőség volt, több koncerthely, 
egyetemi klub, ahol felléphettünk. Nem könnyű ezt 
eldönteni, mert talán most divatosabb maga a mű-
faj. Az biztos, hogy akkor is sok volt a tehetséges 
ember, most még több van. Jó produkció viszont 
kevesebb – nem mindenki találja meg a megfelelő 
csapatot magának. Ebben például segíteni kell, út-
mutatást adni, felkarolni, elhívni. Szerencsére sok 
olyan tehetséges fiatal van, aki jól tudja magát me-
nedzselni, ezt is tanulni kell.

Fotó: Óbudai Társaskör
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A Heti Tv Heti Jazz című műsorának kitalálója, 
szerkesztője és műsorvezetője. Ott a jazzéletről, 
legfrissebb hírekről, lemezekről, idősebb és fiata-
labb generációkról is hallhatunk. Muzsikusokkal 
beszélget, tere van ahhoz, hogy véleményt for-
máljon és segítsen.

Ennek a műsornak nagyon örülök, ez tényleg az 
a fórum, ahol tehetek a magyar jazzért. Tervben 
van, hogy a nagy ikonok mellett egyre több fia-
talt bemutatok. Szeretem csinálni, felkészülök a 
vendégekből, ezáltal én is folyamatosan tanulok, 
zenéket hallgatok és válogatok, visszatérnek régi 
emlékek, és szóba kerülnek a műsor alatt olyan té-
mák is, amiket addig soha nem tudtam a kollégák-
ról. Botcsinálta riporter vagyok, de élvezem, amit 
csinálok, barátira, személyesre veszem, megtartva 
az elegáns vonalat.

Egy ilyen sokrétű művésznek marad szabadideje? 
Ha igen, mit csinál szívesen?

Mai napig sportolok, egy veterán csapatban 
focizom, gombászom, próbálom magam képezni 
mindenféle téren, szeretem a társművészeteket. 
Foglalkozom etimológiával, sokfelé visz egy-egy 
szó eredete, jelentése, és persze unokázom: három 
fiú unokám van, akikből soha nem elég.

Kása Andrea

N é m e t h  A n d r á s :  S u g a r a k  K a s z á s d ű l ő r ő l

I n i c i á l é  G .  K o m o r ó c z y  E m ő k é r ő l

Pátriánk, Óbuda szép példáit mutatja annak, 
hogy elődeink életművét, szellemi örökségét a 
helyben lakók mekkora szeretettel és hozzáértéssel 
ápolhatják. Kassák Lajos kötődése kerületünkhöz 
mindenki számára nyilvánvaló, az alkotó óriás ál-
tal megteremtett oeuvre akár az irodalmat, akár 
a festészetet illetően igen jól ismert. Kassák Lajos 
szellemi erejének továbbadói, a Kassák Lajos iránti 
indokolt érdeklődés fenntartói között az egyik leg-
többet fáradozó, kimagaslóan jelentős szaktekintély 
kerületünk lakója. G. Komoróczy Emőke alapos, 
kiterjedt kutatásokat folytató tudósként több köny-
vében is feltárta már Kassák Lajos munkásságának 
rejtettebb oldalait, pályája küzdelmes szakaszait. 
Mindig az vezérelte, hogy az objektív szemlélet ré-
vén a megismerhető értékeket nyújtsa át a befogadó 
olvasónak, a képeket szemlélőnek. Az egyszerű-
ség, a közérthetőség nyelvén fogalmazva, felesle-
ges ál-intellektualizmus nélkül közvetíti a Kassák 
Lajosra olyannyira jellemző világszemléletet. G. 
Komoróczy Emőke tiszteletet érdemlően mutatja 
meg nekünk Kassák Lajost, az örökké kísérletező, 
megújulásra kész, ám elveihez ragaszkodó embert.

Már Kassák indulásának ismertetésénél fon-
tosnak tartja a személyiség fejlődése, humanista 
szemlélete okán a művész etikai zsinórmértékének 
bemutatását. Kassák Lajos első verseiben a kultúra 
iránti elkötelezettség a mások sorsával való azono-
sulással párosul, és korai alkotásaiból is kiviláglik, 
hogy az író mennyire tisztában volt az egyetemes 
kulturális irányzatokkal; meg akarta ismerni és 

kontroll alá kívánta vonni a világ szellemi gyümöl-
cseit. G. Komoróczy Emőke hívta fel a figyelmet 
Kassák Lajos más társművészetek felé nyitó, a be-
gubózódást kritikával illető gondolataira. Az Eposz 
Wagner maszkjában című, a maga korában rend-
kívüli expresszivitású költemény mérföldkő voltá-
ra az elsők között fókuszált G. Komoróczy Emőke. 
Mindezek révén egyúttal Kassák Lajos rendkívüli 
műveltségét is felvillantja előttünk. (A lét egészét 
átfogó, intellektuálisan poétikus szemlélet bemuta-
tására szolgáljon az egyik alkotásában a zene sza-
vakkal történő megfogalmazására tett nagyon találó 
kísérlete: „Íme a zene, a világűr és az én csillagom”.)

Ugyancsak G. Komoróczy Emőke írásai révén 
vált ismertté, hogy az Egy ember élete című Kassák-
önéletrajzban a minduntalan tetten érhető művészi 
felelősség – szerepvállalással nyomatékosított – jelei 
a költő becsületkódexének elemei is. Kassák Lajos 
küldetésnek érezte az alkotást. Sokszor szólalt meg 
prófétaként, amit az aktuális hatalom nehezen viselt 
el. Rimbaud Egy évad a pokolban című, lényegében 
a költészettel leszámoló művében emeli fel a lécet az 
írástudók előtt, nevezetesen azzal, hogy kinyilvánít-
ja: modernnek kell lenni mindenestül. Kassák Lajos 
híven hallgat erre az intelemre: akkor is a legmoder-
nebb marad, ha ezt csak az asztalfióknak tudja bebi-
zonyítani. Éppen eleget kényszerítették szilencium-
ra, mégsem adta fel, alkotott tovább. G. Komoróczy 
Emőke a rendíthetetlen, megingathatatlan ember 
archetípusát látja a poétában, aki nem idea vagy 
ideál – nemes egyszerűséggel olyan kiveszhetetlen, 

Kelemen Angelika és a Budapest Ragtime Band. Fotó: Érd i-Harmos réka, Óbudai Társaskör
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eltüntethetetlen homo erectus, aki bármilyen vihar-
ban, bármilyen vészhelyzetben talpon tud maradni, 
másoknak követhető magatartást kínálva.

Kassák Lajosnál az ember a szakralitás hordozó-
jává lesz. Új tartalmat kap az élet, univerzumok és 
profán, akár szűk kereteket adó terek betöltője lesz. 
G. Komoróczy Emőke kiemeli azt a költői elvárást, 
hogy minden egyes megismételhetetlen pillanatban 
áhítatot, bensőséges tiszteletet kell kapniuk a kassáki 
világképben a versbeli teremtményeknek, és ezt meg 
is kapják. Ez azért figyelemre méltó, mert az egysége-
sen tartalmi és formai modernség ma is tökéletesen 
kifejezheti mindnyájunk számára a humanitást, hu-
manizmust, ahogy a kassáki életmű ezt alátámasztja. 
A modernség sohasem gátja a szenzualitásnak.

Veled vagyok

Előtted megyek / te énelőttem / a koranap 
aranylánca / csilingel kezemen. / Hová mégy – kér-
dezem / feleled – nem tudom. / Siettetném lépteim 
/ de te jobban sietsz. / Előtted én / te én előttem. / 
Egy kapu előtt mégis megállunk. / Megcsókollak / 
te nekem adsz csókot / aztán elindulsz szótlanul / 
és magaddal viszed életem.

A kivételes életmozzanatok pátosz nélküli meg-
jelenítése a költő helyét is kijelöli a világban. Teremtő 
egyéniség, nem tömegszellemű személyiség a mű-
vész Isten és a gyakorta masszává sűrűsödő, uni-
formizálódó sokaság között. Talán, ha őszinte szán-
dékai vezérlik és nem az igazodás, a megfelelés 
vágya, akkor a genezis része lehet. Minél inkább a 
szakrális mikrokozmoszokban keres magának te-
ret, tehetsége szerint az univerzum teljességében, 
annál inkább képes felfogni küldetésszerepét. Nem 
spekulatív, hanem cselekvő teremtménnyé kell vál-
nunk. Kassák Lajos ma is megszívlelendő iránymu-
tatására G. Komoróczy Emőke a Tisztaság könyve 
opus soraival figyelmeztet minket:

„Íme a nagy gyűjtőlencse is én vagyok
én vagyok az elveszett fűzfasíp

és a nagy állatszelidítő is én vagyok
csak akarnom kellene és 

árnyékommal letakarhatnám a világot.”

Ez az öntudat és öneszmélet ebben a kontextus-
ban kiapadhatatlan kúttá vált a kilencvenes évekig 
az alkotói függetlenséget szem előtt tartó írástudók 
számára. Csak akaraterővel, önálló személyiség-
gel vághatunk neki a Parnasszus felé vivő útnak. 
Kassák Lajos a magányos, de a céljait ismerő ember-
nek is ad támpontot, kapaszkodót. G. Komoróczy 
Emőke tudatosítja bennünk, hogy az író már a múlt 
század harmincas éveiben az Emberfiát tekinti pél-
daképnek, a hozzá mint költőhöz szegődő társnak. 
Felhőtlen éjszaka című remekében Kassák így ösz-
szegez:

„Te is itt ballagsz velem az éjszakában
éppen olyan szegény és elhagyatott vagy, mint én
vérzik a szíved, kezeid és lábaid is véresek.”

G. Komoróczy Emőke elsőként tárt fel az 
Istennel való kapcsolatra törekvést Kassák Lajos 
szakrális indíttatású verseiben. Hiszen, tehetjük 
fel a kérdést, választhat-e méltóbb kísérőt az élete 
útján az ember, mint az Emberfiát? Kassák Lajos 
túlfűtöttség nélküli, a valóságos belső vívódást is 
kimondani merő lírájához G. Komoróczy Emőke 
értő gondolatai utat nyitnak nekünk, rajtunk múlik, 
rálépünk-e, elfogadjuk-e ajánló szemléletét.

Hogy voltak, akik nemcsak hasonlóan, hanem 
egyazon módon gondolkodtak a modernségről, 
Kassák Lajosról, azt másokkal együtt G. Komoróczy 
Emőke szerteágazó kutatásainak, nyitott személyi-
ségének is köszönhetjük. Az avantgárd irányzatok 
megismertetésére és elismertetésére tett erőfeszíté-
sei köztudomásúak, neki köszönhetjük még a het-
venes, nyolcvanas években is keményen üldözött 
vagy éppen háttérbe szorított leginkább újat, legke-
vésbé hagyományosat alkotó, a nonkomform szem-
léletmódot nyíltan felvállaló művészek alkotásainak 
köztudatba emelését. A nyolcvanas, kilencvenes 
évek fordulójáig a Kárpát-medencében tiltott, még 
az emlékezetből is kitörölni akart avantgárd a képvi-
selőivel együtt a jól ismert kultúrpolitikai kényszer 
elől külföldön talált befogadásra.

Leginkább a Párizsi Magyar Műhely ma már le-
gendás, alapjaiban hazaszeretettől vezérelt eszme-
köre éltette tovább az avantgárd örökké újat akaró 
szellemiségét. Az avantgárd művészekre olyany-
nyira jellemzően önmagukat mindig közösségben 

gondolkodó, autonóm emberek szabad körének te-
kintették. A Párizsi Magyar Műhely a hatvanas évek 
elejétől a kilencvenes évek derekán igényelt hazate-
lepülésének végéig folyóirat volt, olyan agora, ame-
lyik a kultúrát közkincsként határozta meg. Vezető 
személyiségeinek gárdája révén fórumot, társadal-
mi teret biztosított a magyar szellemi élet jelesei-
nek és munkáiknak, függetlenül attól, hol alkottak. 
G. Komoróczy Emőke alapművében, az Avantgárd 
kontinuitás a XX. században című kötetében méltán 
emeli ki a három szerkesztőt, azokat a jeles szemé-
lyiségeket, akik a semmiből teremtették meg kö-
zösségüket, a modern szellemiségnek otthont adó 
szerkesztőséget, az akkori ellen-kulturális szűrőkön 
gyakran fennakadó értékeket haza is közvetíteni 
akaró, a világban végbemenő intellektuális folya-
matokat megismertető mikrokozmoszukat. Bujdosó 
Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor testi-lelki motorjai vol-
tak a folyóiratnak és a köréje szerveződő kulturális 
törekvéseknek. Triászuk gondoskodott arról, hogy 
műhelyük eleven köldökzsinór legyen a vasfüggöny 
két oldalán élő alkotók, befogadók között.

Bujdosó Alpár performanszai önéletrajzi mo-
tívumokkal, széles vizuális eszköztárral az élhető 
haza hiányát fogalmazták meg egy olyan érában, 
amikor a hazatérés az alkotói, sőt a személyi sza-
badság elvesztésével fenyegetett. G. Komoróczy 
mutatott rá elsőként Bujdosó Alpár képversei-
nek, tárgyköltészetének olyan elemeire, amelyek 
a hagyománytiszteletet magukban hordozva az 
emberiség azon korszakainak állítanak emléket, 
amelyekben a szellemi szabadság természetes, meg-
kérdőjelezhetetlen volt. Bujdosó Alpár összeveti az 
ókori görög filozófusok lehetőségeit a maga korá-
ban tapasztalható valósággal: „Ikarosz álmát hiába 
dédelgetjük magunkban, még csak Daidaloszként 
sem szárnyalhatunk” (Nagy Sommázs).

Társa, Nagy Pál a szöveghordozó felületek, el-
sősorban a papír rabságába zárt gondolatok kisza-
badítására tett kísérleteivel vívott ki magának fi-
gyelmet és elismerést, elektrovizuális képszövegei 
a varázslás és a ferdítés lehetőségeire, a megmásítás 
jövőbeli elkerülhetetlenségére kívánják ráirányíta-
ni figyelmünket. Munkásságában mindig szerepet 
kapnak a határesetek, a se itt, se ott valóságának és 
valótlanságának attribútumai. Phoé című videó-kol-
lázsa Perszephoné alvilágban, majd a földön megélt 

időváltásaira épül, tele találós kérdésekkel. Nem 
tudhatjuk, hogy a videó jelzései, jelképei között ki-
vel is találkozunk, kinek a nyomait láthatjuk. Ez hát 
a szabadság? Ha róla nem is válthatunk szót – micso-
da abszurd: videó-szót –, akkor legalább az esélyek-
ről fantáziáljunk. G. Komoróczy Emőke Nagy Pál al-
kotómunkássága kapcsán érzékelteti: a mindennapi, 
legprofánabb élethelyzetek döntései is lehetnek sors-
fordítók, nem mindegy, hogyan, legfőképpen miért 
akarunk valamiben, valami miatt döntést hozni.

Papp Tibor, a triumvirátus harmadik tagja leg-
inkább mint a térképversek egyik első meghonosí-
tója ismert. Ilyen alkotásait a TÉR/VERS/KÉPEK 
című kötetében gyűjtötte össze. Ennek legismer-
tebb darabja párhuzamot von a Walesi bárdok vi-
lága és az 1956-os forradalom vérbe fojtása között 
(Újmontgomery). Papp Tibor minden képi és szöveg-
beli eszközt megragad ahhoz, hogy az idősíkokat, a 
tettek síkjait egybefonja, így tegye kitörölhetetlenné 
és eltörölhetetlenné a múlt, a jelen eseményeit. A köl-
tészeti szintézis jellemző más munkáira is. Fónikus, 
kinetikus, vizuális versfolyamai a konceptuális mű-
vészet jegyében születtek, egy-egy gondolat több-
féle kifejezési formában kerülhet a befogadókhoz, 
a műalkotássá válás kimeríthetetlen számú lehető-
sége mindenki számára adott, a művész bármilyen 
befogadásra alkalmas eszközt felhasználhat az esz-
tétikum keretein belül olyan élmény, katarzis kivál-
tására, ami gazdagabbá teszi életét. G. Komoróczy 
Emőke a művészi szabadság elismertetése érde-
kében is okkal hivatkozik Papp Tiborra. A formai, 
eszköztárbeli megkötöttségek nélkül alkotó szemé-
lyiség létfeltétele, hogy műveinek tartalmát is sza-
badon választhassa meg, szabad hazában, szabad 
értékrend, de értékrend szerint létezhessen.

G. Komoróczy Emőke igen nagy érdeme, hogy a 
világba tekintés képességével megáldottan új meg 
új művészi aspektusok felé fordít minket, vigyázó 
szemeinket a segítségével vethetjük mi is Párizsra, 
a Párizsi Magyar Műhelyre. Nincs mit szégyenkez-
nünk – a magyarság kulturális hagyományaiban 
mindig ott volt az avantgárd, a modernség. 
Nemcsak nyomaival, a teljes horizontjával képvi-
selteti magát honi művészetünkben. Íme, a bizonyí-
ték: bár óriási erőfeszítések árán, sok lemondással, 
dolgos hétköznapokkal elérhető az elérhetetlennek 
látszó is, azaz elérhető a nagyvilág. 
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K A S S Á K  M U N K Á S S Á G Á N A K  M E G I S M E R T E T É S E  K Ü L D E T É S  

B e s z é l g e t é s  S t a n d e i s k y  É v a  t ö r t é n é s s z e l

Kutatói munkája során Standeisky Évát a magyar írók politikához, a hatalomhoz fűződő viszonya mellett a művek is 
foglalkoztatják. A történészt, az MTA doktorát Kassák Lajos óbudai életszakaszáról, műveinek mai kiadási lehetőségei-
ről és egy óbudai kiadású kötet megjelenéséről is kérdeztük.

Fotó: Hernád Géza

Március elején a Kassák Múzeumban ünnepelték 
kerek születésnapját, amelynek alkalmából ba-
rátai, tanítványai és tisztelői kötettel is köszön-
tötték. A helyszín nem véletlen, hiszen Kassák 
Lajossal évtizedek óta foglakozik. 2007-ben 
könyve is megjelent Kassák, az ember és a köz-
szereplő címmel. Miért érdekli ennyire Kassák?

Ő életem minden szakaszának fontos szereplője. 
Tizenhat évesen találkoztam vele először, amikor 
az iskolai könyvtárban kezembe került a Szerelem, 
szerelem című verseskötete, amelyet maga illuszt-
rált, s a címlapot is maga tervezte. Korábban is 
szerettem a verseket, de ezeknek a hangja, drámai 
egyszerűsége, rímtelensége, képszerűsége külö-
nösen megfogott. Úgy alakult, hogy az egyetemre 
végül történelem-orosz szakra vettek fel. Egyik 
tanárom hívta fel a figyelmem Kassák önéletrajzi 
regényére. Tőle kaptam kölcsön az Egy ember élete 
első kiadását. Ebből a nyolc részből álló olvasmá-
nyos regényfolyamból Kassák szemszögéből ismer-
hető meg a XIX. század vége és a XX. század eleje: 
az első világháború és az azt követő forradalmak 
kora. A regény azonban lélektani szempontból is 
érdekes. Azóta sem került a kezembe olyan magas 
irodalmi értékű önéletrajzi mű, amelynek írója any-
nyira önkitárulkozó lett volna, mint Kassák. Ő nem 
csupán képes volt emlékezni testi és lelki történé-
seire, világlátásának alakulására, családi és tágabb 
környezetében lezajlott jellemformáló események-
re, hanem maradandó formába is tudta önteni 
azokat. Lenyűgözött az írástudatlan mosónő és 
a patikaszolga fiának gyermekkori lázadása, töret-
lensége az önmegvalósításban. Mindig csodáltam 
nyitottságát, világhabzsoló merészségét. Harma-
dik nagy találkozásom Kassákkal már az egye-
tem utáni, s a munkámmal kapcsolatos. Történész 
gyakornokként olyan témát választhattam, amely-
ben Kassáknak is jelentős szerep jutott. A költő és 
a regényíró Kassák után most a közéleti szereplő 
Kassákkal volt lehetőségem megismerkedni. A má-
sodik világháború utáni néhány reményteljes év-
ben a hatalmon lévő koalíciós pártok kultúrpoliti-
kájának alakulását kutattam. Kassák szíve szerint 
pártonkívüliként szeretett volna részt venni az új, 
demokratikus Magyarország megteremtésében, s 
erre a Magyar Művészeti Tanács alelnökeként és 

lapjának, az Alkotásnak szerkesztőjeként lehetősé-
ge is nyílott. A hatalmi harcok kiéleződésével azon-
ban neki is valamelyik párthoz kellett kötődnie, s ő 
múltjából eredően a szociáldemokratákhoz csatla-
kozott. A párt kultúrpolitikájának lett a húzóneve. 
Pár hónapig még szociáldemokrata országgyűlési 
képviselő is volt. A vers- és prózaíró Kassák után 
így a közéletben aktív Kassákot is megismertem. 
És az egyik téma hozta a másikat. Ahhoz, hogy 
értsem az 1945 utáni évek Kassákját, a megelő-
ző időszakéét is ismernem kellett. Így jutottam el 
a Horthy-korban alkotó és tevékenykedő Kassák 
után mintegy visszafelé a bécsi évek emigráns 
Kassákjához, az avantgárd költőhöz és festőhöz, a 
szociáldemokratákkal és a kommunistákkal egya-
ránt vitázó független szocialistához. A kandidátusi 
disszertációmban még csak a második világháború 
utáni néhány év Kassákja szerepelt, de utána szinte 
nem volt olyan év, hogy valamilyen összefüggés-
ben ne foglalkoztam volna vele.

Milyen publikációi jelentek meg az említetteken 
kívül Kassákról?

Publikáltam például fiatalkori levelezését Szabó 
Dezsővel, megírtam fura és ellentmondásos ba-
rátságuk történetét. Írtam arról is, hogy miért 
állt állandóan harcban a kommunistákkal, miért 
kényszerült az 1919 utáni emigrációs éveket kö-
vetően, harminc évvel később immár hazájában 
emigrációba. Közben elolvastam azokat a szép-
irodalmi műveit is, amelyeket még nem ismertem. 
Egyre jobban foglalkoztatott Kassák alkotói sze-
mélyisége. Mi az, ami az életéből átkerült a műve-
ibe? Milyen változások zajlottak le közben benne, 
amelyeknek nyoma alkotásaiban is kimutatható? 
Irodalomlélektani jellegű a Kassák Annája című 
írásom, amelyben annak próbáltam utánajárni, 
hogyan függ össze Kassák életével a verseiben 
és prózai műveiben gyakran előforduló Anna 
név. Arra jutottam, hogy Anna mindenekelőtt 
Kassák nőideáljának szimbóluma, ugyanakkor 
Kassák alkotói mása is. Minél többet foglalkoztam 
Kassákkal, annál inkább meggyőződésemmé vált, 
hogy felhívni rá a figyelmet – küldetés. Remélem, 
hogy az az élmény, amit neki köszönhetek, má-
soknak is közvetíthető.



olva s s!

17
olva s s!

16

Kassák Lajos nyolc évig Békásmegyeren, majd 
azután 1954-től 1967-ben bekövetkezett haláláig 
a Bécsi úton élt. Több időt töltött Óbudán, mint 
a kerület másik neves írószemélyisége, Krúdy 
Gyula. Milyen körülmények között került Kassák 
Békásmegyerre?

Kassáknak rosszak voltak a lakáskörülményei. 
1945-ben ismert íróként és közéleti feladatai révén 
egyaránt a vezető értelmiségiek közé számított, de 
az értelmiségi léthez szükséges feltételekkel nem 
rendelkezett. Az alkotóit megbecsülő új állam segí-
teni kívánt a rászoruló szellemi kiválóságokon, így 
Kassákon is. A második világháborút követően a 
magyarországi németeket kollektíven bűnösnek ítél-
ték, s zömüket áttelepítették Németországba. Portáik 
üresen maradtak, ahová rászorulókat telepítettek be. 
Békásmegyerről is sok svábot elűztek. Házaikból 
művészeknek is juttattak. Nem összkomfortos házak 
voltak ezek, de Budapesthez közel és szép természe-
ti környezetben álltak. Ezeknek az ingatlanoknak 
az egyike jutott Kassáknak, aki második feleségé-
vel, Kárpáti Klárával költözött ki Békásmegyerre, s 
együtt próbálták a parasztházat összkomfortosítani. 
Kassákon kívül főleg festők fogadták el a felkínált le-
hetőséget. Szinte kis művészteleppé vált a környék. 
Kassák HÉV-vel járt be Budapestre, s hozzá is sokan 
látogattak. A politikai változások miatt ez az idilli 
állapot nem tartott sokáig. A Magyar Művészeti 
Tanács megszűnt 1948-ban. Az ország a diktatúra 
felé haladt, ami Kassák életét is gyökeresen meg-
változtatta. Kassák az egyeduralmat átvevő Magyar 
Dolgozók Pártja számára e párt tagjaként lett nem-
kívánatos személy. A pártegyesítéskor ugyanis, 
amikor a kommunisták 1948 nyarán kierőszakol-
ták, hogy a Szociáldemokrata Párt és a Magyar 
Kommunista Párt Magyar Dolgozók Pártja néven 
egyesüljön, a szociáldemokrata párttag Kassák auto-
matikusan átkerült az új pártba. Közéleti megbízatá-
sai megszűntek, az általa szerkesztett folyóiratokat 
ellehetetlenítették, az új állami kiadók pedig nem 
adták ki a műveit. Csekélyke nyugdíja volt csak, ami-
ből szinte lehetetlen volt megélni. Kitaszíttatása az 
állampárti egyeduralommal függött össze, de nem 
volt előzmények nélküli. A függetlenségére kényes 
Kassák már 1919-ben szembekerült a kommunis-
ta párt vezetőivel, akik Kassák lapját, az avantgárd 

szellemiségű Mát a burzsoá dekadencia termékének 
tartották, s a művészetektől napi propaganda és agi-
tációs tevékenységet vártak el. A vita a kommunis-
ták és Kassák között a bécsi emigrációs években sem 
csitult, 1926-os hazatérése után azonban különösen 
elmérgesedett. Kassák független szellemi kört ho-
zott létre, s új lapjában, a Munkában politikai vita-
iratokban mutatott rá az illegalitásban szervezkedő 
kommunisták taktikájának gyenge pontjaira. Az 
1930-as évek elején nehezményezte, hogy a kom-
munisták óhatatlanul a fasizmust erősítik, amikor a 
szociáldemokratákat támadják. Felismerte a szovjet-
unióbeli diktatúra végzetességét, amivel ismét ma-
gára haragította a kommunistákat, akik közül szá-
mosan 1948 után Magyarországon is sztálini típusú 
diktatúrát építettek. Ebbe a hatalmi konstrukcióba 
Kassák nem férhetett bele. Ez a magyarázata Kassák 
békásmegyeri belső száműzetésének. Ezekben az 
években valójában a felesége tartotta el, aki egy ál-
talános iskolában tanított matematikát. Kassák, aki-
nek életeleme volt a társaság, a közéleti tevékenység, 
légüres térbe került.

Lelkileg hogy viselte ezt?

Életszerető, öntörvényű és nagyon tevékeny ember 
volt, aki a rossz helyzetből is meg tudta találni a ki-
utat. A természetszeretete is segítette. Festő barátja, 
Gadányi Jenő, aki polgári művésznek számított, a 
Rákosi-korszakban szintén kitaszított volt. Nem 
lehettek kiállításai, képeiből megélni nem tudott. 
Barátságukat erősítette, hogy együtt jártak horgász-
ni. Kassák nem akart mindenáron sok halat fogni, 
meditációs lehetőségnek tartotta a vízparti hosszú 
órákat. A költészettel nem hagyott fel, naplót is írt, 
s újra elkezdett festeni. Az ő világszerte méltányolt 
festészeti korszaka a húszas évek elejére esik, ami-
kor bekapcsolódott a nemzetközi avantgárd áramá-
ba. Olyan absztrakt műveket hozott létre, amelyek 
a korszerű képzőművészet legismertebb magyar al-
kotójává tették. Békásmegyeren szakmai tanácsai-
val Gadányi segítette új típusú festészetének kibon-
takozását, amiben megjelent a természetelvűség is. 
Ekkori stílusát lírai absztrakciónak szokás nevezni. 
Sokat rajzolt, főként tájat és arcokat, s ezeket az öt-
venes évek végétől, amikor írásai újra megjelenhet-
tek, könyveibe is beillesztette. 

kompozíció, 1958. Forrás: kassák múzeum
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Grafikáin, tusrajzain békásmegyeri házak és tá-
jak is láthatók. Nagyon szerette a Dunát, a hegyek 
látványát, a természet közelségét és a falut, amely 
némileg emlékeztette szülőhelyére, az érsekújvá-
ri környezetre. Mellőzött helyzetében sem hagyta 
magát Békásmegyeren rosszul érezni.

Mennyiben volt változás Kassák életében, ami-
kor mintegy nyolc év után beköltözött Óbudára, 
a Bécsi útra?

Bécsi útra költözésében szerepet játszhatott, hogy 
újra lehetőséget látott az irodalmi és közéleti sze-
replésre. Még nem publikálhatott ugyan, de már 
értelmét látta annak, hogy bejárjon az írószövet-
ségbe. Bírálta az irodalompolitikát és a kultúrpo-
litikusokat, ami meghaladta az enyhülő diktatúra 
tűrőképességét. Kassák ellen pártfegyelmit indí-
tottak, s kizárták az állampártból, ami akkor nem 
volt veszélytelen. Ekkortájt fedezték fel tőlünk nyu-
gatabbra a századeleji avantgárdot, aminek híre 

Kassákhoz is eljutott. Kiállításban, képeladásban 
reménykedett, ami a hazai kultúrpolitikusok ke-
keckedése miatt felemásan valósult meg. Festészete 
némileg visszaszigorodott a korábbi avantgárd stí-
lusához. Készült régi és új versei kiadására is, amire 
1956-ban nyílt lehetősége. A kötet borítóján maga 
rajzolta csendélet látható.

Kassák hosszú óbudai tartózkodása hozzájárult 
ahhoz, hogy a tavalyi kettős évfordulón Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Kassák-válogatást 
jelentetett meg Csavargók, angyalok címen. 
Hogyan fogadta ezt a kötetet?

Örültem az alkotó születésének százharmincadik, 
halálának ötvenedik évfordulójának évében megje-
lent könyvnek. A hagyaték gondozására és feldol-
gozására alakult óbudai Kassák Múzeum sokat tesz 
Kassák Lajos óriási életművének feldolgozásáért, a 
kapacitása azonban véges. Az évfordulót ők min-
denekelőtt Kassák korai lapkiadói tevékenységéhez 

és annak hazai és nemzetközi összefüggéseihez 
kapcsolódó kiállításokkal és rendezvényekkel ünne-
pelték. Sok feltáratlan anyag van még Kassák élet-
művében, s az a veszély is fenyeget, hogy a fiatalabb 
generációkhoz már el sem jutnak az alkotásai. Ezen 
a néhány magas színvonalú múzeumi kiállítás és 
rendezvény csak részben segít. Olyan kiadványok-
ra is szükség van, amelyek felkeltik az érdeklődést 

Kassák iránt. Persze mindenekelőtt legjelentősebb 
művei teljes újrakiadására lenne szükség, amire a 
rendszerváltozás óta nem tudok példát. Talán éppen 
ilyen kezdeményezés, mint az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatáé, nyitja meg efelé is az utat. Ezért 
is örülök, hogy sikerült az önkormányzat illetékese-
inek egy olyan megoldást találniuk, ami alkalmas a 
teljes Kassák-életmű iránti érdeklődés felkeltésére.

kompozíció, 1958. Forrás: kassák múzeum

Békásmegyeren 1946 körül. fotó: he imer Jenő, forrás: kassák múzeum
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Milyennek látja a Csavargók, angyalok című 
kötetet?

A kötetben szerencsésen kapcsolódik az Egy em-
ber élete című önéletrajzi regény Csavargók című 
részéhez Kassák önéletrajzi és irodalomkritikusi te-
vékenységét szintetizálóan felvonultató Csavargók, 
alkotók című nagyesszéje. A könyv elején szereplő 
A ló meghal a madarak kirepülnek című költemény 
pedig időbeli és részben tematikus előzménye az 
életrajzi regénynek. Mindkettőből kiderül Kassák 
szoros kapcsolódása a hithez, a katolikus valláshoz, 
ami családi eredetű, s főként rajongásig szeretett 
édesanyjához köthető. Talán furcsállhatják egyesek, 
hogy Kassák kötetben közölt esszéjének címvariáci-
ója lett a könyv címe. Hogyan kerülnek az angyalok 
a csavargók mellé? A cím emlékeztet a könyvben 
közölt, alapvetően irodalomkritikai jellegű esszé cí-
mére, de új szálat is visz a válogatásba. Kassák élet-
művének a vallással összefüggő vonulata volt eddig 

a legelhallgatottabb. A szocialista érában Kassák 
munkás mivoltát, munkásmozgalmi kötődését 
hangsúlyozták. A korabeli rendszerideológiával 
összeegyeztethetetlen volt Kassák transzcendencia 
hite, amelyet mindenekelőtt úgynevezett istenes 
versei közvetítenek, vagyis azok a költeményei, 
amelyekben az élet nagy alapkérdései – a teremtés, 
a születés és a halál, a rossz és a jó, a bűn és a bűn-
hődés – vallási szimbólumok, metaforák használata 
révén válnak műalkotássá. Bár a Vigilia című katoli-
kus folyóiratban már a hetvenes években megjelent 
írás Kassák és a hit viszonyáról, de ez a ritka kivé-
telek közé tartozik. A középiskolai tankönyvekben 
az kanonizálódott, hogy Kassák a munkásság köl-
tője, ami nem tette vonzóvá alkotásait, sőt inkább 
elriasztott tőlük. A nyolcvanas évektől kezdődően 
pozitív változásnak tekinthető, hogy A ló meghal 
a madarak kirepülnek bekerült a tananyagba. Aki 
jól tanítja ezt a nagyszerű eposzt, nyilván a vallási 
vonatkozásokra is felhívja tanítványai figyelmét. 
A hit, a lázadás, a Krisztushoz való viszony elemei 
is benne vannak a Csavargók, angyalok elején sze-
replő nagy költeményben és az újraközölt önéletraj-
zi regényrészletben is, s ehhez szervesen illeszkedik 
az a néhány vers, amely a kötetet zárja. Örömmel 
hallom, hogy a kötet eljutott a kerület iskoláiban 
érettségiző diákokhoz az óbudai önkormányzat 
ajándékaként. Művészi élményhez segíteni másokat 
tiszteletre méltó és méltánylandó hivatás.

Egy Kassákról szóló konferencián hangsúlyosan 
szólt arról, hogy fontos lenne Kassák publiciszti-
kai írásait összegyűjteni és önálló kötetben meg-
jelentetni. Miért fontos ez?

Kassák képzőművészeti és szépirodalmi írásaiból, 
kritikáiból már megjelent kötet, politikai, közéleti 
cikkeinek kiadása azonban mindezidáig várat magá-
ra. A nyolcvanas években volt rá szándék ugyan, de 
a kezdeményezés megrekedt. Pedig ezek a publicisz-
tikai írások, hírlapi kisesszék remek képet rajzolnak 
a XX. század politikai és társadalmi viszonyairól, 
mindenekelőtt a korabeli ellenzék ellentmondásos 
tevékenységéről és az emberek mindennapi gond-
jairól. A kiadás elmaradásának szerintem egya-
ránt voltak, vannak politikai és gazdasági okai. 
A rendszerváltozás előtt elsősorban a kultúrpolitika 

akadályozta az ideológiailag veszélyesnek, kényes-
nek tartott publicisztikai írások összegyűjtését és 
kötetbeli megjelentetését, 1990 óta pedig főleg a szel-
lemi és az anyagi kapacitás hiányzik. A kiadatlan 
Kassák-publicisztikák között szép számmal vannak 
olyanok, amelyek méltó társai Ady, Kosztolányi és 
mások hasonló műfajú írásainak.

Mikor és hol találkozott ezekkel a publicisztikák-
kal, illetve milyennek látja a jövőbeli sorsukat?

A XX. század szellemi életének kutatása, a hatalom 
és az értelmiségiek kapcsolatának vizsgálata során 
óhatatlanul a kezembe kerültek ezek a Kassák-
írások. Elámultam szerzőjük érzékeny korérzéke-
lésén, politikai éleslátásán. Kiderült belőlük az is, 
hogy Kassák világlátása hogyan függött össze az 
elmúlt század tragikus történelmi fordulataival. 
A második világháború idején például, amikor 

Kassák a szenvedő emberekről ír, egyre több ke-
resztény vallási szimbólum jelenik meg a cikkei-
ben. Vannak olyan publicisztikái, amelyek a hús-
véttal, a vallásos ünnepek áhítatával foglalkoznak, 
s azok a lapok, ahol ezek eredetileg megjelentek, 
a nagy könyvtárakban is nehezen hozzáférhetők. 
Hasonló tematikájú verseivel némileg más a hely-
zet. Rájuk legutóbb éppen a Csavargók, angyalok 
című kötet hívta fel a figyelmet. Könyveimben, 
tanulmányaimban építettem Kassák közéleti, po-
litikai írásaira, zömüket ki is fénymásoltam, de 
legépelésükre már nem volt sem időm, sem pén-
zem. Abban reménykedem, s talán nem is alapta-
lanul, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum, esetleg valamelyik 
könyvkiadó érdeklődést mutat Kassák publiciszti-
kai írásainak kiadása iránt.

BODZAY ZOLTÁN

Ég a világ, 1956–1957. forrás: Kassák múzeum

A Békásmegyeri ház udvarán. forrás: kassák múzeum
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sem futotta, gyakran papundeklire festette képeit. 
Elkötelezettsége elnyerte jutalmát, 1911-ben felvet-
ték a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolára, 
ahol 1916-ban végzett. Közben kitört az első világ-
háború, de Kássa ügyeskedésének köszönhetően 
nem vonult be katonának, így csak és kizárólag a 
tanulmányira koncentrálhatott.

Kiváló tanárok szárnyai alá került, akik nagy-
ban hozzájárultak tehetsége teljes kibontakozásá-
hoz, és utat mutattak számára a magasszintű ok-
tatáson túl a további pályájához. Tanára, mestere 
volt Bosznay István és Edvi Illés Aladár, mindket-
ten koruk elismert alkotói közé tartoztak. Bosznay 
1910-től tanított a Főiskolán ékítményes és alakraj-
zot, ő maga elsősorban prózai felfogású tájképe-
ket festett, amelyekre nagy hatással volt korábbi 
mestere, Székely Bertalan. Edvi Illés Aladár ün-
nepelt akvarellfestőként avatta be Kássát a nehéz 
festészeti technika elsajátításába, amelynek alkal-
mazását ő maga Londonban tanulta meg. Tanárai 
arra biztatták a fiatalt festőt, hogy csakúgy, mint 

ők, minél előbb tegyen európai körutat, ahol új 
inspirációt kaphat, valamint tovább csiszolhatja 
frissen megszerzett tudását. A főiskolai tanulók 
nyaranta művésztelepekre költöztek, ahol kis-
csoportokban figyelhették a mestereket, illetve 
tanulhattak. Edvi Illés is több művésztelepen ta-
nított (Nagybánya, Kecskemét, Szentendre), de 
Kássa életében a legfontosabb az 1909-ben ala-
pított Kecskeméti Művésztelep volt, ahol a főis-
kola idején Révész Imre tanította. Révész a híres 
Nagybányai Iskola hagyományát hozta magával, 
és próbálta tovább folytatni és tanítani annak szel-
lemiségét (1920–1931 között vezette a Kecskeméti 
Művésztelepet). A főiskolai évek alatt rengeteget 
fejlődött Kássa tudása, amely főleg a nehéz akva-
rell képeknél mutatkozott meg. A komoly szakmai 
tudást igénylő vízfestőtechnikánál, ahol sokszor 
nedves felületre történik a festés (általában áttet-
sző lazúrfestékkel), gyorsan kell dolgozni, szinte 
a pillanatot rögzíti az alkotó. Nem csoda, hogy 
korábban legtöbbször vázlatkészítésre használták. 

Tablókép és önarckép. forrás: árpád g imnázium könyvtára, szent imreant ikvarium.hu

Az ember életében sokszor előfordul, hogy 
nem ugrik be elsőre egy olyan személynek a neve, 
akit tán ezer éve ismer. Kássa Gábor is ezek közé 
tartozik, főleg Óbudán, ahol festményeit szinte 
mindenki ismeri, de élete rejtve maradt a közön-
ség számára. Érdemes jobban megismerni a ma-
gyar akvarellfestészet kiemelkedő alakjának éle-
tét és munkásságát.

„A világ képe egy vízcsöppben is obszerválha-
tó” – írja Krúdy Gyula, aki még abban a világban 
élt, azt az Óbudát látta, amelynek hű festőkróni-
kása volt Kássa Gábor. Amikor a kíváncsi szemek 
valamely akvarell festményét tanulmányozzák, 
először az ódon városrész jut az eszükbe, a festő 
személye ilyenkor háttérbe szorul, pedig ő az, aki 
kicsinynek tűnő képein jelenítette meg a múló vi-
lágot. Életének utolsó húsz éve kötötte Óbudához a 
festőt, itt dolgozott tanárként, itt volt a műterme, itt 
voltak barátai, és ez a település lett képei legfőbb té-
mája. Azonban korábbi életszakaszainak több váro-
sunk szintén meghatározó helyszíne volt, amelyek 
úgyszintén sajátjuknak tartják a mestert. Sopron, 
Zalaegerszeg és Győr városai nemcsak az iskolát, a 
munkát jelentették számára, hanem a szakmai kihí-
vásokat is, a művészi ambíció bemutatásának tereit, 
a tágabb értelemben vett lakhelyet, ahol elsődleges 
volt a táj és a környezet megörökítése.

Kássa Gábor 1893. november 22-én született 
Sátoraljaújhelyen, ahol alsófokú tanulmányait 
folytatta. Édesapját, aki törvényszéki bíró volt, át-
helyezték az ország túlsó szegletébe, Sopronba, 
ahol a tinédzser ifjú a város híres Líceumában 

(ma Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, 
Kollégium és Szakképző Iskola néven működik) 
érettségizett. Ezek meghatározó évek voltak életé-
ben, hiszen a városhoz kötötték az első szerelmek, a 
barátok, és itt döntötte el végleg, hogy mindenáron 
festő lesz belőle.

Soproni éveiről szépen írt legjobb barátja (egy-
ben líceumi padtársa), az igazi lokálpatrióta író, 
Becht Rezső. Ezekből megismerhetjük a magas ter-
metű, kimért és rendkívül elhivatott fiatal Kássát, 
aki minden bemutatkozásnál megnyomta az S be-
tűt, nehogy valamilyen étellel összekeverjék. Az új 
környezetben hamar beilleszkedett, lenyűgözte a 
város szépsége, amelyet igyekezett megörökíteni. 
Iskolai rajztanára, Králik Gusztáv nem tartotta kü-
lönösebben tehetségesnek, de ez nem vette el az ifjú 
kedvét, csak még jobban feltüzelte a benne lakozó 
művészt. Nemcsak szabadidejében rajzolta, festet-
te Sopron romantikus és történeti helyszíneit, de a 
tan órák alatt is szorgosan alkotott, hiszen titokban 
a tanárok lettek akaratlanul modelljei.

A család a Rákóczi utcában lakott, egy szerény 
lakásban, amelynek egy aprócska szobája volt a 
jövendő művészé, ezt tekintette első műtermének. 
Az egész szoba telis-tele volt vázlatokkal, akvarel-
lekkel, ecsetekkel, vegyszerekkel és festékekkel. 
A család nem volt különösebben tehetős, inkább 
szegényesen éltek (a festőnek volt egy leánytestvé-
re, akinek leendő házasságához nagy reményeket 
fűztek), de Kássa ennek ellenére mindig próbált 
jól szituált úri fiúként viselkedni, amely legin-
kább udvarlásnál volt hatásos. Sokszor vászonra 
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A készítőnek azontúl, hogy a megszokottnál gyor-
sabban kell felvinni a festéket (általában speciális 
akvarellpapírra festettek), tökéletes térlátással is 
rendelkeznie kell, ugyanis térhatásokat főleg a vi-
lágos színek alkalmazásával tudtak elérni.

A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után visz-
szatért a hűség városába, ahol tehetséges fiatalok 
tanításával foglalkozott, és szervezett nekik isko-
lát, ezzel megkezdve több évtizedes tanári pályá-
ját. Az iskola szervezésében és működésében Mühl 
Aladár, Mende Gusztáv és Ágoston Ernő segítette, 
akikkel szívesen barangolta be a várost és környé-
két, új témák után kutatva. Ezen soproni évek idején 
szüntelenül dolgozott a tanítás mellett, elmélyítve 
tudását a táj- és zsánerképfestészet területén. 1920-
ban Zalaegerszegre költözött, ahol rajztanári állást 
kapott a reálgimnáziumban, és 1927-ig tanított az 

intézményben. Ez időben is rengeteget dolgozott, 
több kiállításon vett részt (1922, 1923, 1925), itt kap-
ta a megbízást Zala megye két korábbi főispánjának 
(Bosnyák Géza és Kolbenschlag Béla) megfestésére. 
A korabeli műkritikusoknak nem igazán tetszet-
tek a portrék (rossz árnyékolás, elnagyolt vonalak 
és részletek), kihangsúlyozva, hogy Kássa elismert 
tájkép- és akvarellfestő, az az ő igazi területe és mű-
faja. Kevésbé vett részt a zalai közéletben, mint a 
korban a tanároknál megszokott volt, műveit közös 
tárlatokon mutatták be gimnáziumi tanárkollégájá-
val, Göbel Árpáddal és a szobrász Pataky Andorral.

1926-ban Zalaegerszegről indult nyugat-európai 
tanulmány útra (állami ösztöndíjjal), amely megha-
tározó lett egész további munkásságára. Nürnberg, 
München, Rothenburg városain túl Hollandiában 
járt, mindenütt tanulmányozva a korábbi mesterek 

munkáit (elsősorban a németalföldiekét), de termé-
szetesen közben maga is lázasan dolgozott. Jelen-
tőségét bizonyítja, hogy Rotterdamban kiállították 
képeit. Ez az utazás kitágította művészi horizontját, 
bővítette palettáját.

Hazatérve tovább folytatta tanári pályáját, de 
már Győrben, ahol egészen 1935-ig volt a reálgim-
názium rajztanára. Győri tartózkodása alatt már 
országosan elismert festőművész volt, aki sok-
kal aktívabban szerepel a városi és megyei mű-
vész- és közéletben. A Győri Képzőművészeti és 
Iparművészeti Társulat műtárosa, majd jegyzője 
lett, valamint kiállításokat szervezett. A győri évek 
alatt teljesedett ki igazán művészi világa és látás-
módja, amely a nagy sikert hozó akvarelleken túl 
– amelyek főleg utca- és tájképek voltak – gyakran 

festett olaj- és pasztell festményeket is, valamint té-
mái között portrék és zsánerképek szintén szerepel-
tek. Az impressziók bemutatására törekedett, bár a 
különböző iskolák és „izmusok” hidegen hagyták. 
Műveiben pusztán a valóság és a pillanat hű bemu-
tatása, interpretációja vezette ecsetjét. Különleges 
festőtechnikát alkalmazott, a vízfestékre egy fedő-
festéket is rákent, kombinálta a kettőt, ezáltal kife-
jezőbb, tömörebb műveket tudott alkotni.

1927-ben nagyszabású kiállításon mutatták be 
a már érett és elismert festő gyűjteményes anyagát 
szeretett városában, Sopronban. A tárlat gerincét a 
Hollandiában festett képei adták, de mellettük ter-
mészetesen szerepeltek honi tájképek és portrék is. 
A nyári szünetekben szívesen járt vissza a Kecskeméti 
Művésztelepre festeni, de bejárta a Balaton vidékét 
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Köz a Mókus utcában, 1949. 35x24 cm. forrás: Óbudai Múzeum 

Cím nélkül, 1949. 32x26 cm. forrás: Óbudai Múzeum
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és az Alföldet is, amelyek szintén megihlették. 1935-
ben elnyerte a Balatoni Intézőbizottság ezüstérmét a 
Borult reggel című képével. Kássa Gábor maradan-
dót alkotott Sopron, Zalaegerszeg és Győr városában, 
de az igazi kihívás és élete nagy vágyának beteljesü-
lése még hátravolt.

1935-ben felhelyezték Budapestre mint rajzta-
nárt, és a centrumtól távoleső Mátyásföldön dolgo-
zott tovább, ahol sokáig a Batthyány utcában lakott. 
A Műterem 1937. évi gyűjteményes kiállításán hangos 
elismerést kaptak képei (még a kormányzó, Horthy 
Miklós is megvásárolta egy munkáját), majd 1939-
ben Zala-érmet, 1940-ben Halmos Izidor-díjat nyert. 
Mátyásföldről vezetett útja élete utolsó színterére, 
Óbudára, amikor a frissen épült, a korában szuper-
modernnek számító Árpád Gimnázium új épületé-
ben lehetett rajztanár. Kássa Gábor az 1941-es tanév-
től volt az akkor egyetlen óbudai gimnázium tanára, 
ahol a rajz mellett szépírást oktatott. Fáradhatatlanul 
dolgozott az új környezetben, teljesen megbabonáz-
ta a városrész, de az egész budai oldal nagy hatással 
volt rá és művészetére. A gimnázium új épületében 
komoly, jól felszerelt és modern rajzteremben tanít-
hatott és dolgozhatott (hiszen műterme is itt volt), 
amely az épület északi oldalán, a Viador és Zápor utca 
sarkán volt, hatalmas üvegablakokkal. Itt szervezte 
meg a műkedvelő fiatalok között hamar népszerűvé 

vált gimnáziumi rajzszakkört, ahol lelkiismeretesen 
tanította a tehetséges (vagy kevésbé tehetséges) fiú-
kat a rajzolás és festészet csodáira. Több korosztály-
lyal dolgozott egyszerre, ki-ki a saját tehetségének 
és fejlettségének megfelelő feladatot kapott. Ezekről 
az évekről, a szakkörről írta utóbb egyik gimnazista 
diákja, Herczeg János (matematikatanár, majd szer-
kesztő, tudományos újságíró), hogy a mindig elegáns 
Kássa tanár úr egyenes és jellegzetes stílusban adott 
útmutatásokat, mindenkinek külön-külön segített 
tévedhetetlen korrigálásával. A szakkört, de néha a 
tanítási órát is szívesen vitte ki „terepre”, ahol Óbuda 
múlófélben lévő világát festhették. Ilyenkor persze 
a mester is dolgozott, a diákok nagy örömére, akik 
igyekeztek minél több apró fortélyt ellesni szeretett 
és csodált tanáruktól.

Az 1940-es évek első felében számos kiállításon 
volt jelen, mindig nagy sikerrel szerepeltek képei 
(1941-ben Csók Istvánnal és Kárpáthy Jenővel volt 
közös tárlata, 1942-ben a Műcsarnokban kapott 
újabb elismerést). 1943-ban elnyerte az Állami 
Akvarell- és az Esterházy-díjat, amivel talán hi-
vatása szakmai csúcsára ért. Tagja volt a Benczúr 
Társaságnak, a Magyar Arcképfestők Társaságának, 
az Országos Képzőművészeti Társulatnak, a 
Magyar Képzőművészek Egyesületének, valamint 
a Magyar Akvarell és Pasztellfestők Egyesületének 
titkári tisztjét is viselte. Ez is jelzi, hogy a tanítás 
mellett sokat dolgozott, a tájképek (elsősorban 
óbudai utcarészletek, életképek) mellett ekkoriban 
szívesen festett portrékat (családról, művészekről) 
és zsánerképeket, illetve önarcképeket. Óbuda sze-
relmese lett, aki szinte feladatának, kötelességének 
tartotta az ősrégi település színtereinek megfesté-
sét, páratlan szépséggel, tárgyilagosággal és „egy-
szerűséggel” ábrázolva az eltűnő világot.

A második világháború borzalmait nehezen vi-
selte, a főváros (elsősorban Buda) pusztulásának 
látványa nagyon felkavarta. Fájdalmát (a szépség 
pusztulását) a munkába igyekezett folytani; mint 
egy fotós, próbálta az ecsetjével megörökíteni a rom-
bolást, majd az újjáépítést. Mátyásföldről az Árpád 
Gimnáziumhoz közeli Kavics utcába költözött, és 
folytatta a tanítást, ameddig engedték. A szeretett 
rajzszakkört 1949-re megszüntették, de szívesen adott 
tanácsokat volt növendékeinek. Az idősödő művész 
azonban tovább dolgozott, rajzolt, festett. A körülötte 
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lévő emberek és az átalakuló világ voltak mindig is 
képeinek legfőbb témái, amelyet ekkor már Óbuda 
jelentett számára.

Kevés barátjával és egy-egy tanítványával ösz-
szejártak („Csütörtöki Kör”) beszélgetni, vitatkozni, 
festészetről értekezni. Barátai közé tartozott az óbu-
dai festő, Várdeák Ferenc, akivel közös szerelmük volt 
a városrész, sokat köszönhet nekik az utókor, hogy 
festményeik által megörökítették az akkori világot, 
kerületet. Kássa Gábort a betegségek sem tudták 
megtörni abban, ami a legfontosabb volt számára: a 
festészetben. Három szívinfarktus és egy agyvérzés 
sújtotta, bénította meg kezét és nyelvét, de így is dol-
gozni akart (ebben kicsit hasonlít a nagy francia imp-
resszionista festőhöz, Renoirhoz). Utolsó kiállítását 

1960-ban rendezték meg, amikor a kritikusok művé-
szetét Mészöly Gézáéhoz hasonlították.

A festőművész több műfajban alkotott mara-
dandóan szép képeket, vízfestményei (akvarelljei) 
által lett igazán ismert, de művészetének ugyan-
csak szerves része olajfestményei, csendéletei, port-
réi. Kássa Gábor 1961. június 2-án hunyt el, páratlan 
életművet hátrahagyva az utókornak. Akvarelljei 
több neves közgyűjteményben megtalálhatóak, de 
megannyi óbudai lakás falát díszíti a festőművész 
valamely akvarelljének másolata, a szerencséseb-
bek pedig eredetivel büszkélkedhetnek. Kássa 
Gábor az Óbudai Temetőben alussza örök álmát. 

(A szerző az Óbudai Múzeum munkatársa)

Solymár utca, 1947. 27x22 cm, forrás: Óbudai múzeum Lajos utca, 1949. 30x23 cm, forrás: :  óbudai múzeum
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Z e k e  G y u l a :  L e v e l e k

Városrészem vendégtereinek múltjában elmerül-
ve az ÓBUDA-UJLAK című hetilap 1905. augusztus 
12-i számának negyedik oldalán fél éve a következő 
híradásra akadtam: „Péntekre virradóra a Központi 
kávéház zenészei közül, amikor záróra előtt az utolsó 
accordot is befejezték, a »vén cimbalmos« szó nélkül 
otthagyta a bandát, s kiment. A többiek mi rosszat 
sem sejtettek, mert az öreg Berkes Andrásnak soha 
esze ágában sem volt öngyilkossági szándék. Csak 
midőn a kávéházból hazafelé igyekeztek, vették ész-
re a Szentlélek tér sétaterének egyik fáján az ott lógó 
holttestet, melyben (…) az 55 éves cimbalmosra ismer-
tek. Azonnal levágták, de már, bár meleg volt a test, 
minden élesztgetési kísérlet hiábavalónak bizonyult.”

Ó, Istenem, dörzsölgettem véres szemem az OSZK 
Mikrofilmtárának viseltes, pincefényű gépe előtt, hát 
mi lelhette a jóembert? Mi lelhette, mi érhette, hogy 
odahagyta ezt a világot, amelyben az emberek álta-
lában ki szokták várni a halálukat, következzék el az 
akárhol, bármiként és bármely időben? Nem gondolt 
volna a feleségére, hét gyermekére, hozzátartozóira és 
a társaira sem, akik az írás szerint már élettelen teste 
körül hamarosan összesereglettek, és jajveszékelésbe 
fogtak? Nem tudta ezt persze a cikk névtelen szerzője 
sem. „Hogy mi vitte rá az öreget az öngyilkosságra, 
senki sem sejti. Józan, szorgalmas és becsületes ember 
volt az öreg. Azok közül a gömöri cigányok közül, kik 
minden gyermekükből muzsikást nevelnek. Annak a 
bandának a feje is az ő fia, melynek cimbalmosa volt.” 

Persze soha nem bizonyos semmi, talán a képen 
látható Valois Szent Félix kőkönyvében volt megírva a 
sorsa, én mégis azt gondolom, hogy komoly oka volt 

rá, ha így eltervezte és végbe is vitte a csúnya mun-
kát. Semmi esetre sem az a „pillanatnyi elmezavar”, 
amelyet oly sokszor láthatunk leírva a hasonló esetek 
kapcsán. Nem, volt ott valami, amit már sosem tud-
hatunk meg, végtére – miként arról emberi nemünk 
története oly híven tanúskodik – Éva sem pillanat-
nyi almazavarában harapott a tiltott gyümölcsbe a 
Paradicsomban, káprázatba taszítva az emberiséget, 
képzavarba engem. Mert igen, káprázik a szemem e 
fiatal gesztenyefa dús levélzete láttán, amelytől nem 
állhatott távol történetünk megnevezetlen fája az ak-
kori alakjában bizonyára nagyon más Szentlélek té-
ren, miként a valahai Központi kávéházra is csak kí-
vülről ismerünk rá a mai Új Sipos Halászkertre nézve. 

A szomorú híradás azonban nem itt ér véget, tar-
togat a számunkra egy utolsó, igen különös bekezdést 
is: „Reggel, amint a járókelők megtudták, hogy me-
lyik fán lógott az akasztott ember, babonából minden 
elérhető levelét leszakgatták. Ezzel a talizmánnal 
ugyan nem sokra megy egyik szerencsétlen flótás 
sem.” Meglepődésemben is azt gondoltam, hogy nép-
rajzos barátaim hasonló esetek sokaságával bővítik ki 
majd a motívumot, de – hiszik, nem hiszik – nem ta-
láltak semmit. Találgathatjuk így csupán, hogy az idő 
micsoda mélyéből bukkant elő e borzongó hiedelem a 
múlt századelő meglehetősen bevett vallásokban élő s 
rá mégiscsak szekularizált sváb-zsidó Óbudáján. 
Meglehet, sosem tudjuk meg ezt sem. A levelek, me-
lyeket hites címzettjeik a maguk számára „leszakgat-
tak”, mindörökre olvasatlanok maradnak. 

Fotó: Oláh Gergely Máté
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A lengyel parlament 2007-ben nyilvánította április 
13-át a Katinyi Bűntény Áldozatainak Emléknap-
jává. A katinyi vérengzés áldozatai emlékének mél-
tó megörökítésére Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Lengyel Köztársaság Kormánya nyilvános 
nemzetközi pályázatot írt ki 2008. szeptember 29-
én. A pályázó magyar, lengyel, német és norvég al-
kotók összesen 64 pályaművet nyújtottak be. 
2008. október 29. óta a tér a Katyini mártírok nevet 
viseli, ezzel a közép-európai fővárosok közül először 
Budapesten került sor katinyi emlékhely kialakításá-
ra. Ezzel egyidejűleg a Lengyel Köztársaság nemzeti 
zászlajának színeivel és állami címerével ellátott ma-
gyar-lengyel-angol háromnyelvű üvegtáblát helyez-
tek el az Árpád Gimnázium falán, a tér Szőlő utcai 
oldalán pedig egymás mellett lobognak a magyar, 
a lengyel, a főváros és a III. kerület zászlói. A park 
Bécsi út felőli oldalán két emléktölgyet ültettek a mé-
szárlás két magyar származású áldozata, Korompay 
Emánuel Aladár tartalékos százados és Kühnel 
(Kuehnel) Oszkár Rudolf tüzértiszt emlékére.
Az Árpád Gimnázium falára – a már meglé-
vő emléktábla mellé – került 2017 áprilisában 
Andrzej Przewoznik, a Lengyel Nemzeti Harc és 
Mártíromság Emlékét Őrző Tanács egykori főtit-
kárának Emléktáblája. A kiváló történész azon a 
2010-ben Szmolenszk közelében lezuhant repü-
lőgépen vesztette életét, amely a lengyel államfőt 
és kíséretét szállította. A szerencsétlenség 96 ha-
lottja között az egykori áldozatok rokonai mellett a 
lengyel közélet prominens képviselői voltak. A két 
nemzet történelmének kapcsolatát kutató történész 
magas állami tisztségekkel felruházva dolgozott az 
óbudai Katinyi Mártírok Emlékmű létrehozásáért, 
de annak avatási ünnepségén már nem vehetett 
részt. Az emlékművet 2011. április 8-án szentelte fel 
Janusz Juliusz apostoli nuncius a lengyel és a ma-
gyar államfő jelenlétében.

Szerte az országban számos Széri-Varga Géza 
szobor látható, Békéscsabán például 15 plasztikai 
alkotása díszíti a köztereket. A III. kerületben ez 
az első munkája?

Óbudán ez az első szobrom, de Budapesten több 
alkotásom is megtalálható: a pesti rakparton áll 
Bibó István mellszobrom, a Szarvas téren pedig 

A Hortobágyra kitelepítettek emlékműve. Ezekre 
az alkotásokra pályázaton nyertem el a meg-
bízásokat. További budapesti köztéri műveim, 
Janikovszky Éva síremléke a Farkasréti temetőben 
és Probocskay Endre portréja a Kertészeti Egyetem 
parkjában található.

A magyar mártír

Korompay Emánuel Aladár (Budapest, 1890. 
március 23. – Katiny, 1940 tavasza) a lengyel 
hungarisztika egyik magyar úttörője, az 
első  magyar-lengyel szótár szerkesztője csa-
ládjával együtt ért tragikus véget. A Varsói 
Egyetem Hungarológiai Tanszékének ma-
gyar lektorát, a magyar nagykövetség kul-
turális tanácsosát 1939-ben mozgósították, 
majd a keleti fronton szovjet hadifogságba 
esett.  Márta lánya életét egy német bomba 
oltotta ki 1939 szeptemberében Varsóban, 
másik leánya 1943-ban a Gestapo fogságában 
a kegyetlen kínvallatások következtében lett 
öngyilkos, felesége, Mieczysława koncentrá-
ciós táborban vesztette életét. A második vi-
lágháborút csak a legidősebb lány, Ilona élte 
túl. A család utolsó, varsói lakhelyének és a 
Varsói Egyetem Hungarológiai Tanszékének 
falaira Korompay Emánuel Aladár emlékét 
idéző táblák kerültek.

Z a r á n d o k h e ly  l e t t  a  k at i n y i  m á r t í r o k  e m l é k m ű v e  Ó b u d á n

b e s z é l g e t é s  S z é r i - V a r g a  G é z a  s z o b r á s z m ű v é s s z e l

A Katinyi Mártírok Emlékművét 2011-ben avatták fel Óbudán, amely a szovjet különleges erők által 1940 tavaszán 
lemészárolt huszonkétezer lengyel hadifogolynak állít emléket. Az Árpád Gimnázium és az Amfiteátrum szomszédsá-
gában elhelyezett mementó Széri-Varga Géza és fia, Széri-Varga Zoltán építész munkája.

Fotó: Máté Balázs
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Széri-Varga Géza

1951-ben Budapesten született, Komáromban 
nőtt fel, ahol tízéves korában egy ottani szakkör-
ben kezdett el rajzolni. 1966 és 1970 között járt a 
budapesti Török Pál utcai Képző- és Iparművé-
szeti Gimnáziumba, majd 1971 és 1976 között a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte ta-
nulmányait ötvös, illetve szobrász szakon. Mes-
terei Borbás Tibor, Mikus Sándor és Somogyi 
József voltak. 2004-től a budapesti Képző- és Ipar-
művészeti Szakközépiskola tanára. 1976-tól 2002-
ig Békéscsabán élt, 2002-től Csobánkán lakik.
Első kiállítását 1978-ban rendezte. Az elmúlt 
négy évtizedben munkáit – itthon és külföldön 
– több mint 30 díjjal tüntették ki. Készít emlék-
műveket, domborműveket, portrékat, kisfigu-
rákat, plaketteket, egyszerűbb és összetettebb 
kompozíciókat. Legkedvesebb anyaga a bronz, 
a sokféle kő és fa, de vasat, acélokat és üveget 
is használ, illetve gyakran ezek kombinációit.
A művész alkotói munkásságáról így vall: 
„Minden feladatban az új megoldások lehetősé-
gét keresem, talán ezért elég különbözőek. Ha a 
kifejezés érdekében fontosnak tartom, szívesen 
használok számomra új anyagokat, techniká-
kat, például acél és vízsugaras vágást a Katinyi 
Mártírok Emlékművén, vagy üvegbetont a ki-
telepítettek emlékművéhez. Amennyire csak 
erőmből és lehetőségemből telik, a tervezéstől 
a szobor felállításáig magam végzem a munká-
kat, természetesen megfelelő kivitelező műhe-
lyek segítségével. Kisplasztikáim bronzöntését 
nagyrészt saját műhelyemben végzem, ugyan-
így a faragásokat is.”

Bibó István szobra a pesti rakparton 
FotÓk: Széri-varga géza 

Hortobágyra kitelepítettek emlékműve a szarvas téren
Gróf Batthyány Lajos

Janikovszky Éva síremléke a farkasréti temetőben
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A győztes terv a zsűri megfogalmazása szerint 
„egy hatalmas fekete gránitkockát magába fog-
laló, áttört felületének rajzolatával erdőt imitá-
ló, megbillent rozsdás vas kubus, a valóság egy-
szerű, világos, közérthető, didaktikus átirata”. 
Honnan származik az ötlet, hogy vasból formálja 
meg az erdőt?

Évezredek óta kőbe és bronzba álmodjuk az em-
beri testet, a húst, a csontot, miért ne lehetne rozs-
dás corten acélba álmodni a borzalmak erdejét? 
Építészmérnök fiamnak, Széri-Varga Zoltánnak is 
része volt az anyagválasztásban.

A bírálat hangsúlyozza, hogy a koncepciót a bi-
zottság tagjainak többsége, a lengyel szakértők 
pedig egyértelműen az emlékmű céljaira legin-
kább alkalmas tervnek ítélték. Mi tudható a szo-
bor anyagairól és méreteiről?

A szoborhoz felhasznált anyagok – beton, grá-
nit, vas – befoglaló mérete nagyjából 4x4x4 méter. 

Ehhez számolandó a kompozíció szerves részét 
képző, a „dőlt kocka” alapra vetett burkolati „ár-
nyéka” 2–3 méteres kiterjedéssel.

Hogyan oldották meg a világítás problematikáját?

Zoltán fiammal készítettem az emlékművet, vele 
együtt törtük a fejünket a legoptimálisabb, leg-
hatásosabb megoldáson. A beépített világítással 
rengeteget kísérletezgettünk a megfelelő pozíci-
ók megtalálása érdekében. Több fénytechnikával 
foglalkozó szakember is részt vett ezeken a meg-
beszéléseken, és természetesen a szerelést is ők vé-
gezték. Úgy érzem, hogy a rejtett világítást végül 
nem tudtuk kompromisszumok nélkül, a kedvünk 
szerint megoldani, mivel a BDK (Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft.) akkori szabályzata szerint nem 
építhettünk be kisméretű, nagyobb fényerősségű 
LED világítótesteket, pedig olyanokkal is kísérle-
teztünk. Fontosnak tartom, hogy legyen elegendő 
fényerő. Szeretném megélni a világítótestek LED-re 
való kicserélését.

Mi a véleménye a helyszínről?

Tökéletesen elégedett vagyok 
vele. Először féltem az amfi-
teátrum közelsége miatt, nem 
szerettem volna e romjaiban 
is csodálatos római építmény 
környezetét, méltóságát há-
borgatni, de úgy érzem, nem 
zavarják egymást. Az Árpád 
Gimnázium közelsége szin-
tén adottság, de szerintem az 
emlékmű stílusában illeszke-
dik a gimnázium épületéhez. 
Szerencsés a helyválasztás 
azért is, amit az amfiteátrum 
szintén erősít, mert itt a di-
ákok számára nap nap után 
megadatik a találkozás a tör-
ténelmi események memen-
tójával.

Milyen történelemi előta-
nulmányokat folytatott a mű 
elkészítéséhez?

Hosszasan foglalkoztam ez-
zel a sötét, kegyetlen és soká-
ig titkolt eseménnyel. Megis-
mertem a katinyi borzalom 
pontos történetét és utóéle-
tét is. Természetesen hatás-
sal volt rám Andrzej Wajda 
Katyn című filmje is. Mind-
az, amit megtudtam, erősen 
hatott az emlékmű kialakí-
tására, az emlékmű monda-
nivalójának megfogalmazá-
sára. Nagy örömmel tölt el, 
hogy a sztálini önkény ellen emelt monumentális 
szoborművem megvalósulhatott, és hogy így fe-
jezhettem ki, adhattam hangot véleményemnek, 
ami bizonyosan sokakéval egyezik. „A katinyi 
mártírok budapesti emlékműve az igazság bizo-
nyítéka, győzelem a hazugság felett” – jelentette ki 
Bronisław Komorowski lengyel államfő. Tudom, 
hogy lengyel és magyar delegációk folyamatosan 

koszorúzzák. Ezért is volt fontos, hogy elkészül-
hetett Magyarországon, Budapesten, Óbudán ez 
az emlékmű, a lengyel katonákat és értelmiségi-
eket likvidáló szovjet különleges osztagok katinyi 
erdőben elkövetett gyilkosságai mementójaként. 
Óbudai felállítása, ahogy azt beszédében a lengyel 
államfő is kiemelte, erősíti a  magyar-lengyel ba-
rátságot, kifejezi együttérzésünket.

Fotók: Máté Balázs
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Az igazságot nem lehet föld alá rejteni

Lengyelország 100 éve, 1918-ban nyerte el a füg-
getlenségét, és egyesítette azokat az országrésze-
ket, amelyek a Napóleoni háborúkat lezáró Bécsi 
kongresszuson 1815-ben történt feldarabolását, ál-
lamiságának megszüntetését követően a Habsburg 
Birodalom, Németország és Oroszország uralma alá 
kerültek. A Harmadik Birodalom 1939. szeptember 
1-jén azzal a céllal indított háborút Lengyelország 
ellen, hogy a Párizs környéki békediktátumban el-
csatolt lengyel területeit visszaszerezze. Az agresz-
sziót elítélő Franciaország és Nagy-Britannia pár 
napra rá hadat üzent a Harmadik Birodalomnak, 
így a háború helyi konfliktusból előbb európaivá, 
később pedig világméretűvé terebélyesedett. Az 
1939. augusztus 23-án Moszkvában aláírt Molotov-
Ribbentrop Paktum értelmében a Vörös Hadsereg 
1939. szeptember 17-én keletről indított támadást 
Lengyelország ellen a keleti területekért. A harcok 
során fogságba esett mintegy 200 ezer lengyel állam-
polgár közül a szovjet hatóságok 1940 áprilisában 
és májusában közel 22 ezer hadifoglyot – akiknek 

többsége katonatiszt volt – meggyilkoltak a Katiny 
melletti erdőben. A Szovjetuniót 1941-ben megtáma-
dó német egységek 1943-ban találták meg a tömegsí-
rokat, és az általuk létrehozott nemzetközi vizsgá-
lóbizottság egyértelműen bizonyította, és a sajtón 
keresztül közzé is tette a sztálini rendszer rémtettét. 
Orsós Ferenc (Temesvár, 1879 – Mainz, 1962) nem-
zetközi hírű magyar professzor, aki az első világ-
háborúban katonaorvosként szerzett tapasztalataira 
alapozva a törvényszéki orvostan nemzetközileg is-
mert és elismert szaktekintélye volt, fontos szerepet 
vitt a katinyi tömegmészárlás áldozatainak azonosí-
tása, a cselekmények elkövetési időpontjának meg-
határozása során. A katinyi Nemzetközi Szakértői 
Testület tagjai a fronthelyzet alakulása miatt mun-
kájukat csak részben tudták elvégezni. 1943 végén 
Katiny ismét szovjet kézre került, és az általuk létre-
hozott bizottság – amelyet Nyikolaj Burgyenko neu-
rológus professzor, igazságügyi orvosszakértő veze-
tett, és tagjai voltak többek között Alekszej Tolsztoj 
író, Nyikolaj kijevi és halicsi pátriárka, Kalasnyikov 
fegyverkonstruktőr és Szurov orvostábornok is – a 
halottakat újra exhumálta, és azt nyilatkozta, hogy a 

A Szovjetuniót megtámadó német egységek 1943-ban találták meg a tömegsírokat. forrás: mult-kor.hu

kivégzéseket nem 1940-ben, hanem később a német 
hadsereg követte el. A németeket elmarasztaló szov-
jet vélemény nyilvánosságra kerülése után Dr. Orsós 
Ferenc 1944. február 27-én a Magyarország című 
lapban cáfolta a katinyi tömegsírokkal foglalkozó 
szakszerűtlen nyilatkozatot. Orsós professzor 1944. 
december 6-án hagyta el Magyarországot a Halléba 
telepített Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi 
Karának kormánybiztosaként, majd 1945-ben ame-
rikai fogságba került. A nála lévő – katinyi esemé-
nyeket bizonyító – dokumentumokat valószínűleg 
ekkor adta át a szövetséges hatóságnak.
A nürnbergi perben a szovjetek vádat emeltettek az 
537-es számú Wehrmacht alakulat ellen arra hivat-
kozva, hogy a katinyi vérengzést ez az egység hajtotta 
végre. A törvényszék előtt az 537-es számú Wehrmacht 
alakulat parancsnoka, Ahrens ezredes dokumentu-
mokkal bizonyította, hogy egysége híradós zászlóalj 
volt, és a tömeggyilkosság szovjetek által megadott 
időszakában nem tartózkodott Katiny körzetében.
1945 februárjában a szovjet titkosszolgálat Orsós 
Ferencet kereső különleges megbízottai lefoglalták a 
budapesti Törvényszéki Orvostani Intézet teljes tör-
téneti és szakmai iratanyagát, majd a Szovjetunióba 
szállították, ahonnan azok többé nem is kerültek 
vissza. Orsós professzort itthon a Népbíróság há-
borús főbűnösként kívánta perbe fogni, azonban 
kiadatását a nyugati szövetségesek megtagadták. 
1945. július 20-án kezdeményezték Orsós Ferenc 
MTA-tagságának megszüntetését, a testület ki is 
zárta tagjainak sorából. A professzort 1946-ban a 
Mainzi Egyetem Képzőművészeti Kara meghívta a 
művészeti anatómia tanárának. Törvényszéki orvos-
tannal többé nem foglalkozott. Ez alól kivételt ké-
pezett 1951-ben az Egyesült Államok Képviselőházi 
Bizottságának meghallgatása, amely megállapította 
a sztálini diktatúra felelősségét.
Jaruzelski lengyel államfő 1990. áprilisi moszk-
vai útja alkalmával a Szovjetunió hivatalosan 
is elismerte, hogy 1940-ben az NKVD (Belügyi 
Népbiztosság) különleges alakulatai követték el 
a tömeggyilkosságot. Gorbacsov szovjet pártfő-
titkár ekkor adta át a terhelő dokumentumok egy 
részét, amelyek között szerepelt az az 1940. III. 5. 
keltezésű, Lavrenytij Berija által készített jegyzék, 
amely javasolja a lengyel hadifoglyok bizonyos 
tagjainak likvidálását. Az előterjesztés Sztálin, 

Vorosilov, Molotov és Mikojan aláírásával került 
jóváhagyásra.
Andrzej Wajda 2009-ben bemutatott Katyn című filmje 
szuggesztív módon és történelmi hűséggel idézi fel a 
lengyel tisztek és értelmiségiek megsemmisítésének 
tragédiáját, a katinyi erdő szörnyű titkát. Közel egy 
időben ezzel a filmmel került a Magyar Televízió mű-
sorába a lengyel történészek Katinyról szóló dokumen-
tumfilmje, amely a fogolytáboroktól követi a lengyel 
tisztek és értelmiségiek sorsát a tömegsírok feltárásá-
ig. Mindkét filmalkotás kiemeli Orsós Ferenc profesz-
szor törvényszéki orvosszakértő szerepét az elkövetők 
beazonosításának, a halál okának és az elkövetés ide-
jének bizonyításában. 2009-ben jelent meg Allen Paul 
Katyn. A sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás 
ígérete című könyve, amelyben a történész-szerző ap-
rólékos elemzése tárja fel a tényállást, értékelve Orsós 
Ferenc orvosszakértői munkásságát is. Kapronczay 
Károly orvostörténész írása – Orsós Ferenc és Katiny 
tömegsírjainak azonosítása – időrendi sorrendben kö-
veti és foglalja össze a katinyi tragédia eseményeit, és 
rámutat Orsós Ferenc vitathatatlan szerepére az áldo-
zatok törvényszéki orvostani vizsgálatában (Három 
történész köszöntése, szerk.: Gazda István, Magyar 
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86., Budapest, 
2010). Dr. Sótonyi Péter és Dr. Sótonyi Gergely a 
MediArt szakfolyóiratban 2010-ben megjelent Orsós 
Ferenc, a katyini tömegmészárlás főszakértője című 
cikke szintén fontos adalékokkal szolgál a témában.

Matits Ferenc

Dr. Orsós Ferenc patológus, törvényszéki orvos, 
1918–1935 között a debreceni egyetem kórbonctan tanára. 

Fotó: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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Vörösmarty Mihály talán még ma is közismert 
sorait gyakran idézik, amikor a Gutenberg-galaxis 
végéről, vagy az iskolai irodalomtanítás kérdése-
iről fellángol a vita. A könyvek közben egyre na-
gyobb számban születnek meg, kerülnek a boltok-
ba, fogynak el, kerülnek fel e-bookra. Talán még el 
is olvassák őket. Bizonyíték nincs.

De arra akad egy optimista történet, hogy apró, 
tipegő léptekkel csak-csak mehet a könyvek által a 
világ elébb.

2012-ben a rendszerváltás óta immáron a soka-
dik utcanév-változtatási hullám öntötte el a fővárost. 
Hogy a képzavart fokozzam: ahol fát vágnak, ott hul-
lik a forgács. Így a magyar történelem és irodalom 
olyan nagyjaira próbálták az utcanevek elvételével rá-
bocsátani a feledés homályát, akikről tudva tudható, 
hogy a legnagyobb ködfelhőn is átvilágítanak.

Így esett, hogy Budapest XVI. kerületében az 
egyik „íróáldozat” Gelléri Andor Endre lett. Nevét 
az utcatáblán Regele János egykori királyi főtaná-
csos, a szentmihályi templomépítő bizottság veze-
tője vette át. Van benne logika, hiszen az új Regele 
utca a szentmihályi templom mögött halad.

A korabeli sajtó egy része természetesen 
élesen kritizálta a feltűnő és az értékeket a po-
litikának alárendelő utcanév-változtatásokat. 
Közöttük a korszakos tehetségű és mártírha-
lált halt Gelléri Andor Endréét és a zsidómentő 
Tersánszky Józsi Jenőét.

Éppen abban az időben fogtunk össze Tevan 
Ildikóval, a híres könyvművész, nyomdász és 

könyvkiadó Tevan Andor leszármazottjával, hogy 
újra elindítsuk a Tevan Könyvtár sorozatot. A külön-
leges szépségű, kivitelezésében igényes, de áraiban 
olcsó füzetek a két háború között a kortárs irodalom 

K i r s c h n e r  P é t e r :  M e n t - e  a  k ö n y v e k  á l t a l  a  v i l á g  e l é b b ?

bemutatkozásának legnépszerűbb fórumai voltak. 
Így merült fel, hogy a középiskolai irodalmi anyag-
ból is szinte teljesen kimaradt Gelléri Andor Endre 
megtépázott becsületét egy novelláskötet megjelen-
tetésével adjuk vissza. Az író lánya is örömmel állt 
mellénk. (Gelléri Ágnessel készült interjúnkat az 
Óbudai Anziksz 2018 tavaszi számában olvashatják 
– a szerk.) Készséggel adott át köteteket, és vett részt 
a válogatásban, szerkesztésben. Magamnak is régi 
hiányt kellett pótolnom, mert egykori iskolai éveim-
ből kevés emlék maradt meg írásaiból, novelláiból.

Amint haladtam előre az újraolvasásban, sor-
ra villantak fel előttem saját gyermekkorom képei 
az egykori Óbudáról. Gelléri Andor Endre írá-
sai irodalmi útikönyvként szolgáltak számomra. 
Innen már csak egy lépés volt, hogy megkeressük 
Bús Balázst, Óbuda-Békásmegyer polgármesterét, 
hogy nyújtson támogatást könyvünk kiadásához. 
Úgy tettünk, mint minden más civil szervezet eb-
ben az országban. Még igazából el sem kezdtünk 
türelmetlenkedni, amikor meglepő gyorsasággal 

érkezett a válasz és a támogatás. Rövidesen kézbe 
tudtuk adni „Nekem szeretet kell” címmel Gelléri 
Andor Endre novellafüzérét. Amikor az első, még 
friss nyomdaszagú példánnyal a kezünkben Tevan 
Ildikóval felkerestük a kerület polgármesterét, csak 
akkor árultuk el, hogy mi volt a kötet létrehozásá-
nak igazi indítéka. Ez egy dafke könyv volt. Mindez 
azonban semmit nem vont le a támogatók és az iro-
dalmi kritika kedvező fogadtatásából. A jótékony 
figyelemfelkeltést az író emléktáblájának ünnepé-
lyes koszorúzása, szobrának felújítása és újraavatá-
sa követte. Úgy érezhettük, tettünk valamit.

De a történetnek itt még nem volt vége. Kis idő 
elteltével az Önkormányzat kezdeményezésére az 
egykori III. kerületi Tégla utca Gelléri Andor Endre 
nevét vette fel. Ott, azon a tájon, ahol született, élt, 
és ahol hősei többségét is életre keltette.

Egy kis lépéssel, de ment elébb a világ a köny-
vek segítségével. 

(A szerző a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke)

Fotó: Oláh Gergely Máté
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Fotók: Szász Marcell

Egyszer betoppant hozzánk Csillaghegyre Vig 
Gyuri, és azt mondta, olyan régen találkoztunk, be-
szélgessünk. Jó, mondtam, és beszélgettünk, azaz 
én beszélgettem, ő inkább hallgatott. Nagyon jól 
tud hallgatni. Jól hallgatni nagy tudomány, nem 
mindenki képes rá. Hozott egy kismagnót, azt sur-
rogtatta, hadd vegyen föl mindent, az utolsó han-
gig. De csalt a kismagnó, egyetlen hang nem volt 
rajta. Így hát újra elmesélem, amit Gyurinak beszél-
gettem. Néha ő is megszólal. Most ő jön:

A Sefivel, vagyis Schäffer Erzsébettel beszélgetni 
olyan, mintha hangoskönyvet hallgatna az ember, 
csak sokkal jobb. (Tudom, mert voltak évek, ami-
kor együtt dolgoztunk.) Ahogy idézi az emléke-
it, impressziókat sorol, szavai – úgy tűnik, szinte 
maguktól – valami sajátos költői szöveggé állnak 
össze. Költői, mégis mindennapi. Ezt a hangot 
halljuk duruzsolni olyankor is, amikor a köny-
veit, a riportjait vagy a jó kis tárcáit olvassa az 
ember – azt hisszük hangot hallunk, pedig csak a 
fejünkben szól. Vagy a szívünkben, nem is tudom.  
Minden sora, minden mondata átfűtött, szemé-
lyes, hosszan érlelt, mint az öreg bor. Talán mert 
gyerekkora óta gyűjtöget, leselkedik, figyeli a vilá-
got, elmerül a részletekben, elmélázik egy régi ajtó 
napszítta fáján, a vén léckerítés kihullott görcsein, 
de a tárgyakon, növényeken, vándorló felhőkön 
vagy a tenger vizén tükröződő napfényen túl min-
denhol és mindig az embereken és a történeteiken 
állapodik meg.
Csillaghegy egyik legöregebb házában van az ott-
honuk. Egy mesebeli nappaliban ülünk, amit mint-
ha kedves írója, Lázár Ervin vagy az ő egyik hőse, 
Tupakka rendezett volna be. Péterhegyi öreg téglák-
ból rakott kályha, vaskos gerendák, a térben karcsú 
székek között ovális ebédlőasztal, teli könyvespolc, 
gyerekrajzok, festmények, régi fotók. Öreg pianínó, 
rajta porcelán hasú petróleumlámpa, mellette egy 
valahai kisgyerek fekete-fehér betétes korcsolyaci-
pője. Amint vendég érkezik, rögtön hellyel kínálja, 
ételt, italt tesz elé, úgy, ahogy gyerekkorában látta, 
és soha nem felejtette el. Beleharapok a süteményébe 
– mennyei! –, és a családjáról kérdezem. Gyanítom, 
hogy a válasza hasonló lesz a meggyes pitéjéhez… 
ízes, játékos, letehetetlen. És persze néha benne felejt 
egy magot. Tessék, mit mondtam?!

Nagyon finom a meggyes pite. Hiányzik mellé 
egy-két történet…

Először a nagymamáimat mesélem el, ha nem 
bánod. Egy gyönyörű fiatal lányt képzelj el, bu-
bifrizurával, karcsú derékkal, széles gallérú, bő 
ujjú, csuklónál mandzsettában végződő csíkos se-
lyemblúzban. Emlékszel, ómama? Emlékszel arra, 
ahogy ott állsz a fényképész virágállványa előtt 
Temesvár legelegánsabb fotografáló műtermében? 
Vékony a derekad, vékony a bokád, én ilyen vé-
kony őzikebokákat még nem láttam, mint a tiéd. 
Talán éppen a Novákék üzletéből jöttél, a belvá-
ros legszebb üzlete volt, akkor még élt a Novák 
úr, nála tanultad a kalaposmesterséget, jó szakma 
volt az, mondták is a Gyárvárosban, ahol minden-
ki ismert, Karola, csak igyekezz, a mi városunk-
ban az emberek mindig hordtak kalapot, fognak 
is hordani, csak igyekezz, egyszer még üzleted 
is lehet. A Novák úr hamar meghalt, de te akkor 
már megkaptad a mesterlevelet, s az asszony, a 
szép Novákné visszahívott a kalaposüzembe. 
Férfidivatáru üzletük volt, a legfinomabb árut 
tartották, kesztyű, kalap, alsóholmi, zsebkendő, 
esernyő. A szép Novákné magasra tornyozta a ha-
ját, magas nyakú selyemblúzt hordott, királynői 
tartása volt. Lassan lépdelt az üzletben, még meg-
fordulni is megfontoltan fordult, mondta is neked, 
Karola, tanuld meg, egy úri nő sohasem siet.
Nem voltál te kapkodós, se sedre, de otthon azért 
nem lehetett ilyen lassan mozdulni. Akkor már 
Wirth Mária, az édesanyátok egyedül élt veletek. 
Apád, az ács, amikor leesett az állványról, még 
kicsik voltatok. Kicsik és nemsokára árvák. Wirth 
Mária a két kislányával a gyárvárosi apácáknál ka-
pott munkát.  Az ő zárdájuk hatalmas kertet tar-
tott, meg is művelték, nem csak úgy kedvtelésből, 
hanem a lakók ellátására. Friss zöldség, gyümölcs, 
főzelékféle volt bőven, tudta mindenki, a gyárváro-
si apácák asztalára az elsők közt került idei saláta. 
Ott a kertben, meg a zárda konyháján dolgozott az 
özvegy Wirth Mária, a két lányát is magával vit-
te, bent lakhattak a zárda területén, a tisztelendő 
főnök asszony megengedte.
Emlékszel, ómama? Amikor életünkben először 
találkoztunk, én már nyolcéves voltam, az öcsém 
kettő, te, ha most jól számolom, ötvenhét. Ekkor 

R E G É N Y B E  S Z Ő T T  B E S Z É L G E T É S

I m p r e s s z í v  b a r a n g o l á s  S c h ä f f e r  E r z s é b e t  e m l é k e i b e n

Schäffer Erzsébet egyik legismertebb, legnépszerűbb újságírónk, akinek munkáit nemcsak a Nők Lapja olvasói ismerhetik, 
ahol 1990 óta dolgozik, hanem a könyvek szerelmesei is. Tizennégy kötetben jelentek meg írásai, és már dolgozik a tizenötö-
diken. Csillaghegyen él, szereti a Dunát, az öreg fákat, a történetet rejtő házakat, de leginkább mégis az embereket. 
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lettél a nagymamám. De nálatok nem így mondták. 
S nekem nagyon tetszett, hogy én ott Temesváron, 
elképzelhetetlenül messze a mi Duna menti falunk-
tól, az én nagymamámat úgy hívom, hogy ómama.
Ezerkilencszázötvenhat nyara volt. Húsz éve nem 
láttad a lányodat, aki még a háború előtt ment el, 
s csak most utazott először haza, Temesvárra egy 
magas, bajuszos, ismeretlen emberrel és két kisgye-
rekkel. A családjával.
Emlékszem, amikor megláttalak, egészen elcsodál-
koztam. Az én addigi nagymamám, apám anyja fa-
lusi parasztasszony volt, akkor már csak feketében 
járt, flokonkendőt hordott, és a vékony copfba font 
haját csak akkor láttam, amikor este lefekvéshez 
készülődött, és a fekete helyett fehér kendőt kötött 
a fejére. Ráncolt szoknyát viselt, legalább hármat 
egymás fölött, kötényt kötött akkor is, ha nem fő-
zött, és májusi litániára járt. A szobájában állandó-
an éreztem a kámforos kenőcs illatát, fájt a térde, 
azzal kenegette.
Ómama, te virágos selyemruhába és selyemblú-
zokba öltöztél, reggel pongyolát kaptál magadra, 
sárkányos vagy nagyvirágos, puha szaténpon-
gyolát, hullámos volt a fehér hajad, magas voltál, 
kopogós cipőben, karodon a kosárral, úgy mentél 
végig a Prayer utcán a piacra, hogy utánad fordult 
minden mester a boltajtóból. – Kisztihand, Karola! 
– köszöntek, és te visszaintettél, mint egy régi mes-
terné. De olyan mesterné, aki szabad maradt, pedig 
egyedül fölnevelt két gyereket. A piacon kikopog-
tattad a legszebb dinnyét, a vajat tömbben árulták, 
vettél mindjárt fél kilót, tejfölt a freidorfi sváb asz-
szonyoktól rendeltél, s zöldhagymát úgy válogattál, 
hogy beleharaptál az egyikbe, s ha gyenge volt, vet-
tél tizenkét csokorral.
A selyemblúzod illatát mintha már ismertem volna; 
nem is illat, finom, erős szaga, asszonyszaga volt, és 
én úgy bújtam melléd, hogy az arcom még érezze a 
selyem hűvösségét, ültem szorosan közel hozzád, egy 
nyolcéves kislány, hagytam, hogy a hűvös selyem át-
forrósodjon, átvegye, átvegyem a tested melegét…
Hát, ilyen volt az én nagymamám!

Biztosan van mese a többiekről is.

Ha még Temesváron maradunk, az anyai ágnál, 
ott van Dezső, a hölgyfodrász, ő volt a nagyapám, 

akit nem ismertem. Mire megszülettem, már nem 
élt. Az Óperenciás tengeren túl, a messzi Buenos 
Airesben alussza örök álmát. Szerencsét próbál-
ni indult az Újvilágba, pedig jól ment az üzlete 
Temesváron.
Hölgyfodrásznak tanult Bécsben, finom ember 
volt, igen finom. Kímélte is a kezét, az ondoláló 
vassal úgy bűvészkedett, mint valami cirkuszi 
ember, nem is mentek máshoz a hölgyek, már az 
ajtóban odaszóltak neki: „Dezső, egy ondolálást! 
De csak magától...!” Szóval ügyes volt, na, meg 
szerencsés, a katonaságot egy irodában húzta ki, 
századírnoknak tették, igaz, gyönyörű volt az 
keze írása, biztos azért is ment hölgyfodrásznak, 
oda ügyes ujjak kellettek, elmatatni a női fürtök-
kel, csavarókkal, miegyébbel.
De egyszer csak megbolondult, a fejébe vette, elad 
üzletet, mindent, és kimegy Amerikába. Margit 
nővére hívta, annak is mindig mehetnékje volt, 
pedig milyen szép boltot tartott a belvárosban, 
női kalapos volt meg művirágos. Egy aradi posz-
tófestő udvarolt neki, de az nem kellett, inkább a 
bizonytalan. Buenos Airesben próbált szerencsét, 
oda hívta az öccsét is. Pedig akkor már két gyerek-
nek volt az imádott apukája, a kis Margitnak, az 
én anyámnak és az öccsének, Hanzinak. De csak 
elment egy nagy hajóval. S mivel szerencsés volt 
és ügyes kezű, hamar megnyitotta a fodrászatát 
Buenos Airesben. Ám régi igazság, nem szabad a 
férfiakat egyedül hagyni…!
A hölgyfodrász szerette a finom életet, s a finom 
életben a lóverseny okozta férfias izgalmakat. Tán 
szerepet játszott benne, hogy egyik öccse, Ödön 
sikeres zsoké volt. Sikeres a versenyzésben, sze-
rencsétlen az életével. Szegény egy nagy bécsi ver-
senyen hatalmasat bukott a lovával, ott lelte halá-
lát a lóversenypályán, a ló pedig két lábát törte, le 
kellett lőni...
Ópapa, a hölgyfodrász a lovak mellett nehezen 
gyűjtögette össze a családnak a hajójegyek árát. 
Mert így indult el, hogy egyszer majd utána men-
nek mindannyian. Egyik évben azért mégis elküld-
te. De akkor ómama, te visszaírtál: „Dezső, anyám 
megbetegedett, gyenge, nem hagyhatom magá-
ra…” És nem mentetek… A hajójegyek lejártak, el-
vesztek. Mindenki maradt ott, ahol volt. Igaz, nem 
sokáig. Mert nekivágott a világnak más is…

Akkor akadtak még kalandorok a családban.

Szép számmal. Anyám volt az első fecske. Valahol a 
sorban egyszer majd én is feltűnök… Aztán persze 
jön az ifjúság, a gyerekeink.
Szóval az anyukám. Ha gondolok rá, megszólí-
tom… Anyu, mama, édesanyám, te óvatos kislány, 
táncoslábú nagylány, filmszínészekbe szerelmes, 
hangulatokba belefeledkező, gyorsan fortyanó, ha-
mar vigasztalódó, mindent megoldó anyukám…
Ha sokára is, rájöttem én valamire. Arra jöttem rá, 
hogy mi, gyerekek önzők vagyunk. Nekünk min-
den kell. Mindent akarunk. Édes tejet, halk me-
sét, ringatót, éneket, meleg szobát, puha kenyeret. 
És ez még mind nem elég. Az életeteket akarjuk. 
Szőröstül, bőröstül. És amikor odaadjátok, nem 
tudjuk megköszönni.
Nézem a fényképedet. Masni a hajadban, apád 
gyűrűs keze szorosan a tied mellett. Öcséd, a kis 
Hanzi, hogy fogja anyátok kezét. Te apás voltál. 
Úgy is tervezték, ha már Argentínába utazik Dezső 
úr, a hölgyfodrász, te is utazol vele, s jönnek majd 
utánatok a többiek.
Kilenc éves voltál ekkor. Keresztanyád hófehér 
ruhát küldött neked, klöpli-gallérral, darázsde-
rékkal. Hozzá fehér fátylat. Bérmálásra vitt akkor 
Neumann bácsi fiákere. Végig Temesváron. Soron 
kívül bérmáltak, hogy apáddal mehess. És te csak 
vártad, vártad a nagy utazást. Ami elmaradt. 
A gyerekszíved nem feledte a csalódást.
És akkor megráztad magad. A bérmáláskor kapott 
püspöki pofon téged valóban erőssé tett. Sosem 
mondott panaszt a szád. Vidám maradtál, táncos 
kedvű, és egyszer csak, amikor már magad keres-
ted a kenyered, elmentél, messzire. Berlinben talál-
tál munkát, ott ért a háború, ott az ostrom is. Sok év 
után, egyetlen megmaradt bőrönddel hozott a kato-
navonat hazafelé. Temesvár lett volna a végállomás. 
De Budapestről ezerkilencszáznegyvenötben nem 
indult tovább még tehervonat se.
Itt maradtál. Megint a bizonytalanban, megint 
egyedül. És mint mindig ilyenkor, megint toppan-
tottál egyet. Akkor se!
És az irodában, ahol állást kerestél, megjelent egy 
magas, barna férfi ballonöltönyben, és megszólított. 
– Kisasszony, segítséget keresek az édesanyám 
mellé. Falun él…

Haza akartál menni Temesvárra, aztán arra gondol-
tál, hogy a faluban, ahová az ismeretlen férfi hívott, 
csönd van. Friss tej, nyugalom és másnap is enniva-
ló. Erős a karod, vékony a derekad, gyors a kezed, 
csak azt nem tanulod meg, amit nem akarsz. És te 
mindent meg akartál tanulni. Meszelni, tehenet fej-
ni, rétest sütni, rántást kavarni, lekvárt főzni, ölel-
ni. S azt is, amire soha nem gondoltál addig még. 
Gyereket ringatni.
Mert közben szerettél. És hagytad, hogy szeressenek.
„Nincs semmije, a tetejébe még városi is…” 
Csöndben mormolt a falusi nagyanyám szája a 
fekete fejkendő alól. „De szíve van!” – mondta a 
bajuszos férfi. Erősek voltatok, fiatalok. Szépek. 
Jók. Jók az életre. És akkor apám rád nevetett: 
„Pünkösdkor esküszünk…!” És eljött a pünkösd-
vasárnap. Még millpengő járta. Mesélted, az ál-
latorvos pecsétes papírral igazolta, hogy a borjú 
a lábát törte. Így került hús a lakodalmi asztalra. 
Két évre rá megszülettem. Feles tejet kaptam, ta-
lán nem tudtál szoptatni. Hat év múlva megjött 
a testvérem. Piros kötött kabátot hozott nekem 
ajándékba, a zsebén három kiskacsával. Így let-
tünk kerek család. Akkor már elvitték a traktort, 
el a tehenet, a téesz benyelte a földeket. De még 
mindig voltak tyúkok az udvaron, kacsák úszkál-
tak, és leöntöttük az aludttejet. A barackfa illatos 
rózsabarackot termett, anyu, te szemenként egy 
forintért szedted fel a szemeket a felszaladt haris-
nyákon. Nekünk még paradicsom volt a gyerek-
kor. Ti mintha kevesebbet nevettetek volna, és a 
vendégségek is el-elmaradtak.
Ebben az időben egy kocka alakú vörösréz óra állt 
a vitrinben. Mesélted, mindig veled volt. Akkor 
is, amikor a katona kitépte kezedből a bőröndöt. 
A győzteseknek a legyőzött Berlinben egy nap sza-
bad rablást engedtek.  És akkor az óra megszólalt. 
Csörgött, mint a veszedelem. – Bombe, bombe! – ki-
abált a katona, rohant, dobta el a bőröndöt, engedte 
el a lányt, menekült. Így maradt meg a vörösréz óra. 
Ott állt a vitrinben, senki nem húzta fel többé.

A kis Schäffer Erzsi is apás gyerek volt, mint a lá-
nyok általában?

Inkább. Szerettem apu csöndes nyugalmát, a 
bajuszát, a barna bőrét. Ő, a tanyás gazda fia 
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elsőgenerációs értelmiségi lett. Papnak szánták, 
de Pannonhalmán meggyónta az osztályfőnö-
kének, hogy őt nagyon erősen foglalkoztatják 
a nők… A pap megnyugtatta, akkor majd le-
szel egy gondos családapa, mondta. Az is volt. 
Legénykorában számtartóként dolgozott a Zichy 
család vajtai birtokán. Amit ott összespórolt, azt 
az ötvenes évek törvénytelen törvényei szépen el-
vették. Nagy ütést vitt be egy testvérek közötti 
perpatvar. Soha nem heverte ki. Apu korán el-
ment. Hajnalonta vele is beszélgetek. Miért men-
tél el olyan hamar, apu? Olyan váratlanul? Miért 
nem vártad meg, hogy benőjön a fejem lágya, és 
végre beszélgetni tudjunk? Te, a számszaki ember 
értettél a grafológiához, figyelted a csillagjegyek 
dolgait, érdekeltek a kapcsolatok. Senkivel nem 
vágytam beszélgetni, csak veled. Ültünk volna 
a fehér padon a konyhában, emlékszel? Föl lehe-
tett hajtani a fedelét, a szennyest tartottuk benne. 
Amikor szombaton megjöttél Gerjenből, ahová 
nem önszántadból jártál dolgozni, leültél a fehér 
padra, én fölmásztam az öledbe, aztán mögéd 
álltam, és elkezdtem fésülni a hajadat. A fekete, 
hátrafésült, sima, olajosan fénylő hajadat. Néha 
beleszagoltam a Kossuth cigaretta, a vonatszag 
és a bőröd kipárolgásának elegyébe, és tudtam, 
egyszer meg fogom kérdezni, miért nem vártad 
meg, hogy beszélgethessünk. Hogy hallgathassa-
lak. Nem, mint egy türelmetlen gyerek, aki addig 
voltam, hanem mint egy felnőtt. Egy nő, aki egy-
általán nem véletlenül a te lányod.
Apu sok gyereket szeretett volna, nagy tanyát, gaz-
daságot, a földben bízott, és azt hiszem, mély hite 
volt. De soha nem beszélt róla.

Magaddal szoktál beszélgetni?

Nagy monológokat folytatunk. Magam és én. De 
tréfa nélkül…, amikor az ember már túl van annyi 
mindenen, miniszoknyán és francia nyelvű palack-
postákon, autóstopos kalandokon és megfelelési 
kényszereken, becsvágyon és hiúság vezérelte mel-
lékutakon, sikereken, díjakon és elhallgatott tévedé-
seken. Túl van a gyerekei kamaszkorán, és bár érti, 
hogy egy gyerek valóban vendég a háznál, de abban 
is biztos már, hogy ez egy örökre szóló vendégség. 
Már tudod, hogy áldás kísért, amikor a társadat 

megtaláltad. És áldás kísér most is, abban a szótlan 
magányban, ahonnan nem fáradsz el kijutni.
Ezekben a hajnali monológokban hálát adok és 
megköszönök mindent. És még mindig keresem az 
utat. Az utak kezdetét, de nem találom. Se a tette-
két, se a gondolatokét. Rájöttem, hogy minden moz-
dulásnak előzménye van. A mozdulatlanságnak is.
Bedagasztom a kenyeret. Előzménye a liszt, a ko-
vász, a víz. A tál. A gyúrótábla. Még előbb a gondo-
lat. Az érzet. Az éhségé.
A történetek sem ott kezdődnek, ahol az első szó 
elhangzik, vagy az első mondat papírra kerül. 
Minden történet mögött ezer és ezer előző törté-
net lapul, melyekre talán sosem derül fény. Nem, 
nem vesznek el ezek a történetek, csak ott ma-
radnak valahol érintetlen magányban és messze-
ségben. Sok közülük fáj. Mindaddig, amíg valaki 
áldozatot hozva, önmagában, ott legbelül föl nem 
tör egy pecsétet.
Hogy tartottam valaha ettől a szótól: áldozat. Mire 
figyelhettem akkoriban, hogy nem vettem észre, ez 
a kulcs? Áldozatot hozni. Magunkból adni, magun-
kat odaajándékozni. Mindenen túlmutató, mindent 
felülíró, hatalmas szabadság bennünk, hogy bármi-
kor megtehetjük.
Túl sokat beszélek, nem gondolod?

---
– Nem tudom, mit gondolok. A meggyes pite 
mindenesetre elfogyott. Én meg csak hallgattam. 
Utazásokról is mesélt, most éppen felidéz egy mexi-
kói parasztcsaládot, úgy, hogy szinte érzem a köves 
út melegét, és látom az öszvérháton lovagoló gye-
rek szalmakalapjának hasadásait, a színes poncho 
mintáját. Valamiért a Leselkedő című írása jutott 
eszembe. Otthon fellapoztam a könyvet, megta-
láltam a novellát, ahol így írja le azt a valahai kis-
lányt: „Nyújtózkodott, úgy nézett a deszkapalánk 
fölött ámulva. Olyan sokáig ágaskodott, hogy ma-
gas szárú cipője fölött már fájt a vékony lába szára. 
A hátitáska szíja húzta a vállát, de ő csak állt, lógott 
az öreg kerítés deszkájához tapadva, és bámult. … 
Nem tudott betelni a bámulással a kislány… Nézte 
a nénikét, a fütyörésző bácsikát… Állt ott, csak állt, 
ott áll még ma is… Lábujjhegyen.” Tényleg nem so-
kat változott.

VIG GYÖRGY
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J a ,  a  G u l i !

A  l e g f o n t o s a b b  n e v e l é s i  e l v ,  h o g y  d i c s é r n i  l e h e s s e n  v a l a k i t

Hajdu Gyula Guli testnevelő tanár kapta 2018-ban a Tiszavölgyi István-díjat, amely olyan kerületi pedagógusoknak 
adományozható, akik hosszú időn át tartósan és kiemelkedő színvonalon végezték nevelő-oktató munkájukat. Guli okta-
tói munkája mellett, a táborozások során nevelői tevékenységét is elmélyíthette.

Fotók: Szász Marcell
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Mikor járt először Óbudán?

Ez nagyon érdekes dolog... Az unokabátyám az 
Árpád Gimnáziumban tanult. Elsős gimnazista 
koromban jártam ott először. Néztem a gimnázi-
um kinyitható nagy helyiségét, amely a tornate-
remből, az aulából és a másik tornateremből állt, s 
ki gondolta akkor, hogy én egyszer ott fogok taní-
tani. A másik Óbudához köthető érdekesség, hogy 
a feleségem, Kati – vele is táborozáson ismerked-
tem meg a Balatonon – óbudai volt akkor, amikor 
megismerkedtünk. Ez 1963-ban volt, azóta tart a 
kapcsolatunk.

Idén személyesen Tiszavölgyi igazgató úrtól ve-
hette át pedagógusnapon a Tiszavölgyi István-
díjat. Ha jól tudom, régóta ismerik egymást.

1969-ben kezdtem tanítani az Árpád 
Gimnáziumban, és 1971-től ő volt az igazgató. 
Gyakorlatilag egy halódó iskolából lett egy fan-
tasztikusan jó intézmény: egy csomó olyan – ak-
kor – fiatal pedagógussal kerültem össze, akikkel 
egy nagyon kellemes légkörű iskolát sikerült ki-
alakítani Tiszavölgyi István vezetésével. 1986-ban 
vele együtt jöttem az akkor induló Veres Péter 
Gimnáziumba tanítani. Az Árpádban lenyomtam 
17 évet, a Veresben 1986 óta vagyok, azaz 32. éve. 
Az összesen 49 év tanítás Óbudán. Előtte két évet 
tanítottam még másik kerületben. A Testnevelési 
Egyetemen tavaly kaptam meg az ötvenéves ok-
levelet. Elhoztam és megmutatom édesapámét is, 
mert ő is 50 évet töltött a pályán testnevelőként. 
Gondolom, nem gyakori, hogy apa és fia is testne-
velő tanárként kapja meg az ötven éves oklevelet, 
s ha már így elkezdtem, a fiam, Etele is testnevelő 
tanár, bár Ausztráliában él. De már az apai nagy-
apám is tanár volt.

Meg tud-e fogalmazni valamit azzal kapcsolat-
ban, hogyan alakult az, hogy négy generáción ke-
resztül is pedagógusok lettek a családban?

Persze, a minta. Én mindent a szüleimnek kö-
szönhetek. Egyrészt a háború alatt vállalták a 
születésemet, és felneveltek. Én elég nyavalyás 
gyerek voltam, 1944-ben születtem, így egész 

kigyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem a 
légoltalmi pincében. Aztán a nagynénémékhez 
voltam lecsapva, levegőváltozás miatt. Szolnokon 
születtem, és ők Besenyszögön laktak. Nagyon 
szerettem az alföldi tájat, az embereket, az állato-
kat. Később a nagynénémék is felköltöztek Pestre, 
kilencen laktunk velük együtt egy kétszoba hallos 
lakásban. Ez egy jó világ volt, de a jót idézőjelben 
kell érteni, mert politikailag, gazdaságilag a mai 
szemmel nézve szörnyű volt. Politizáló család volt 
a miénk, amiről otthon beszéltünk, azt nem lehe-
tett nyilvánosan elmondani, ezt tudtuk mi, gyere-
kek is, hiszen olyankor be kellett csukni az ablakot. 
Előfordult, hogy éjjel kettőkor csöngetett a rendőr, 
és akkor adta a büntetőcédulát édesanyámnak, 
mert kirázta a porrongyot az utcára. A rendőrség 
épülete mellett laktunk, akit oda bevittek, minden-
kit megvertek. Sokszor be kellett csukni az ablakot, 
hogy ne halljuk a jajgatást. Ez volt a rossz része, a 
jó pedig a grund, ahol megtanultam focizni – alap-
helyzet volt, ott fontos dolgokat kapott az ember, fő-
leg a közösségi életben. Meg a nagycsalád. Zsúfolt 
is volt, meg voltak konfliktusok is, de látom mai 
szemmel, hogy a családban, a szüleimmel, nagyné-
némékkel és az unokatestvéreimmel való együtt-
élésben sokkal több volt a jó, mint a rossz. Nem vol-
tam például elveszett gyerek, aki felügyelet nélkül 
kallódik, aki se itt nincsen, se ott. Az én helyzetem 
sokkal stabilabb volt. Az kemény volt, hogy minden 
alapvető élelmiszert jegyre adtak, viszont rendkí-
vül összetartó volt a nagycsalád. Velük kezdtem a 
táborozást is. Nagyon sokat jártunk a Dunára, az 
újpesti részre, szép tiszta volt még a víz akkoriban, 
lehetett fürdeni hétvégén és hétköznap is. Vagy pe-
dig a hegyekbe. Egy ilyen családi kirándulás során 
15–20 fő is összejött, és az a gyerekeknek mindig 
vidám dolog volt. Hétközben volt zsíroskenyér, va-
jas kenyér, és nem mondom, nagyon szerettük, de a 
vasárnapi közös főzések a kirándulásokon óriási él-
ményt jelentettek. A együtt végzett tevékenység és 
a feladatok megosztása alapértéke, alapkövei lettek 
később az általam vezetett közös táborozásoknak.
Édesapám, ahogy említettem, testnevelő volt, és 
Balatonberényben vezetett tábort, így gimnazista 
koromban már engem is vitt magával, segítettem 
sportversenyek lebonyolításában, sportjátékok ve-
zetésében, úszásoktatásban. Mellette szerettem 
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meg a táborozást. Fiam, Etele gyermekkorától spor-
tolt, és ugyanígy jött velem a táborokba is, és diák-
ként a Veres Péter Gimnázium tanulója lett. TF-es 
korában pedig már ő segített nekem. A Testnevelési 
Főiskola óriási és meghatározó élmény volt mind-
hármunk életében.

A táborozást tanárként is folytatta?

Azt gondolom, hogy a táborozás során együtt len-
ni a gyerekekkel a nevelés szempontjából szélesíti 
a lehetőségeket. A diák-tanár kapcsolatban akár 
baráti viszony is keletkezhet, ami gyakran meg 
is marad. Nemcsak az iskolában, hanem utána is. 
A közös élmények segítik elő a kapcsolatok erő-
södését. Az Árpádban érdekes módon kezdődött, 
mert olvastuk az újságban, hogy milyen nagy-
szerű munkalehetőségek vannak az NDK-ban. 
Kérdeztük a németes kolléganőt, hogy nem tud-e 
valami diákmunkát szerezni. Talált is idénymun-
kát, termékbetakarítást, eperszedést. Aki csinálta 
már, az tudja, hogy milyen… Ez például olyanfajta 

munkakapcsolat volt, hogy mi, pedagógusok, akik-
nek igazából az volt a dolguk, hogy felügyeljék a 
gyerekek munkáját, beálltunk dolgozni a gyerekek 
közé. Nagyon jól kerestek a gyerekek a munkával, 
s bár reggel ötkor kellett kezdeni, kora délután már 
azt csináltunk, amit akartunk. S mivel tényleg sok 
pénzt kerestek – nagyon olcsó volt akkor az NDK 
–, először érezhették, hogy beülhetnek vendéglőbe 
akárhová, vagy ajándékokat hozhatnak haza a csa-
ládnak. A nagymamának, a szülőknek, a testvérek-
nek, mindenkinek hozhattak ajándékot, egy kicsit 
visszaadva abból, amit korábban kaptak tőlük.

Ez a hetvenes évek?

Igen, 1977-ben kezdtük az Árpádban, és amíg meg 
nem szűnt az NDK, addig jártunk, tehát még négy 
évet a Veresből is. Ott az első évben a nem egészen 
130 fős iskolából 58 diák jött velünk, a következő 
években 67, 75, 74 volt a létszám. Karig Zsuzsa, Jakab 
József, Pozsgai Olga és Molnár Orsolya tanártársa-
immal nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a 

gyerekekkel. Szemtanúi lettünk annak a folyamat-
nak, amikor egy ország megszűnik, és emiatt a mi 
táborozásaink is befejeződtek.
És csináltam még erdélyi táborozást is – ez sokféle 
indíttatású volt. Részt vettünk egy erdélyi köru-
tazáson, ami mély benyomást tett ránk, ráadásul 
az anyai nagyapám és édesanyám is ott született, 
feleségem, Kati pedig a Partiumban, de el kellett 
jönniük. Az én nagyszüleim és szüleim átéltek két 
világháborút, egy tanácsköztársaságot, a második 
háború utáni borzasztó nehézségeket, egy ’56-ot… 
Csak egy dolgot hagy említsek: a második világhá-
ború alatt édesanyámnak élelemért kellett lemennie 
Békéscsabára, s annak ellenére, hogy tériszonyos 
volt, a vonat tetején kellett utaznia, mert nem volt 
máshol hely. Rendben, hogy nem olyan gyorsan 
mentek a vonatok, mint ma, de azért mégis… Sok 

szenvedés mellett azért sok öröm is volt. Az én nem-
zedékemet a szüleink szerették volna megmenteni a 
sok szenvedéstől, talán el is rontottak ezzel valamit, 
és az én generációm is folytatta ezt a gyerekeik terén. 
Sok helyen sült el rosszul, hogy a szülők szerették 
volna megmenteni gyerekeiket a szenvedésektől. Az 
én nevelési alapelveim közé tartozik, hogy a gyere-
keknek feladatot kell adni, amit meg kell oldaniuk. 
Ha sikerül, azt lehet dicsérni vagy jutalmazni. A leg-
fontosabb nevelési elv, hogy dicsérni lehessen vala-
kit, és valamiért lehessen dicsérni, a közös örömöt 
kinyilvánítani, ha eljutottunk valahonnan valahová. 
Bizonyosfajta erőfeszítést meg kellett tenni. Mai nap-
ság sok szülő örül, hogy adhat a gyereknek, ami nem 
baj, de az baj, ha nem jár vele semmiféle viszonzás. 
A visszajelzés, hogy igen, ezt megérdemlem, mert én 
is tettem valamit ezért, sokszor hiányzik.

Jakab József, Csortos Csaba, Divéki Tivadar, Hajdu Gyula Guli, Skripeczky Bertalan, Tiszavölgyi István, 
egy szerencsés szülő, Puskás Ferenc és Keresztúri Ferenc a 1980-as évek elején egy tanár-diák meccsen az árpád gimnáziumban

forrás: Árpád Gimnázium archívum

Apa és fia is több mint ötven évet töltött testnevelőként a pályán.  Fotó: Szász Marcell
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mint a szobában vagy a tanteremben, ahol becsuk-
va az ablakot, kizárom a valóságot. Mondják, hogy 
manapság a valóság helyett egyre inkább virtuális 
valóságban élünk, sok gyerek még azt sem látta, 
hogy milyen, amikor egy csirkét levágnak, hogy 
annak folyik a vére, meg kell tisztítani stb. Az ő 
élménye annyi, hogy látja külön a combját, mellét 
vagy az egész grillcsirkét, de lehet, hogy élő csir-
két még nem látott, az érző lénnyel nincsen kap-
csolata. Vagy Erdélyben az a természeti környezet, 
a virágok, az a rengeteg fa – annyira csodálatos. 
Nem véletlen, hogy Tamási Áronnak, aki ebben 
nőtt fel, ilyen a nyelvezete. Az a szépség, ami a 
magyar nyelvben benne van, mind megtalálható 
azokban az egyszerű történetekben.

Említette az erdélyi táborozást. Idén márci-
us 16-án Székelyudvarhelyen a Tamási Áron 
Gimnáziumban emléktáblát avatott a Veres Péter 
Gimnázium küldöttsége Szőcs Péter tanár úr em-
lékére. Hogyan ismerkedtek meg a kollégával?

1973-ban a Pedagógus Szakszervezet szer-
vezett tanároknak körutazást Erdélyben, és 
Székelyudvarhelyen találkoztunk Szőcs Péter test-
nevelő tanárral. Hálát adunk a sorsnak, hogy ta-
lálkoztunk vele. Miről beszél két testnevelő tanár? 
Hát a sportról. Szóba került a sízés is, nekünk itt-
hon nem sok lehetőségünk volt rá. Akkor mesélte, 
hogy a Madarasi Hargitán sokszor már szeptem-
berben leesik az első hó, utána novembertől nagyon 

jó sílehetőségek vannak. Gyönyörű a környezet, 
igaz, igen puritánok a körülmények. Volt egy olyan 
időszak is, amikor önellátó tábort kellett szervez-
nünk, magunkra főztünk, s ennek megszervezésé-
ben, lebonyolításában mindig Kati, a feleségem járt 
élen; Márton Zsuzsa, Pados Csilla, Fekete Bálint, 
Berta Tamás és a gyerekek közreműködésével se-
gítettük az ebéd és vacsora elkészülését. Kezdetben 
a feljutásunk is csak gyalogosan volt lehetséges. 
A buszvégállomástól (Ivótól) teljes menetfelszere-
léssel – hátizsákkal, síléccel és egy hétre való élel-
miszerrel megrakodva – kb. 12 km-t gyalog tettünk 
meg a Menedékházig (szintkülönbség 855 m., 795 
m – 1650 m). Lefelé szerencsés esetben az út egy 
részén síelhettünk. A negyven év során több mint 
ezer tanár és diák jött velünk Erdélybe táborozni.
Szőcs Péter egy idő után szinte már idegenveze-
tőként kísért minket, amikor busszal mentünk 
gyerekekkel, s elámított, mennyit tud a környeze-
téről, a természetről, történelemről, irodalomról. 
Nagyon sok mindent tanultunk tőle: mint egy élő 
történelemkönyv, olyan volt Péter, mindig érde-
mes volt odafigyelni arra, amit mondott. Bejártunk 
a Gyilkos-tótól kezdve a Nyerges-tetőn át a Szent 
Anna-tóig mindent, ami látható volt. Nyáron ja-
vaslatára Szelterszfürdőre is járunk már több mint 
húsz éve – Székelyudvarhely és Csíkszereda kö-
zött van félúton –, onnan jutottunk el a Fogarasi-
havasokba is, ráadásul egy hatalmas csuklós busz-
szal, ami külön élmény volt. Péter már hat éve nincs 
közöttünk, megérdemli, hogy emlékezzünk rá, és 

A díj átadásakor kiemelték, hogy oktatói és ok-
tatásszervezői munkája mellett az iskola hagyo-
mányainak kialakításában és fenntartásában is 
kiemelkedő munkát végzett az elmúlt évtizedek-
ben. Milyen többletet ad a táborozás a nevelés fo-
lyamatában?

Az azonnali visszajelzést, a cél és a feladat értéke-
lését naponta. A hagyomány egyenlő a folyamatos-
sággal. A sítábor, a vízitábor és a turisztikai tábor jó 
választás volt, testnevelőknek való feladat. Ha jók 
a programok, vannak résztvevők (hál’ istennek ez 
így volt, így van most is), az utódaim jól folytatják, 
és mai napig sikeres. Kellett, hogy illeszkedjen az 
iskola nevelési elveibe, és az iskola vezetése támo-
gatásáról biztosítsa ezt a fajta tevékenységet.
Soha nem éreztem, hogy visszaéltek volna a gye-
rekek a táborozások során kialakult bizalommal. 
Ezekben a helyzetekben a pedagógus sokkal töb-
bet megtud a diák személyiségéről, megismer-
heti azt, hogy mit lehet tőle kívánni, hogy olyan 
feladatot jelölhessen ki számára, amivel meg tud 
birkózni, ami sikerélményt jelenthet. Persze van-
nak kiváló pedagógusok, akik nagyon hamar rá-
éreznek a gyerekekre, s nagyon tudják, hogy kitől 
mennyit lehet kívánni, és azok a jó pedagógu-
sok, akik úgy tudják meghatározni a feladatokat, 
hogy abban legyen egy bizonyos fajta erőfeszí-
tés, aminek megvalósításáért dicsérni lehet. Nem 
kell mindenkinek mindenből jónak lennie, de is-
merje fel a diák, hogy miből tud erőfeszítéssel jó 

eredményt elérni. Fel kell fedezni – és igazából ez 
az iskola feladata –, hogy a diák miben tehetséges, 
mihez van készsége, és el kell érni, hogy mindent 
megtegyen annak fejlesztéséért, mert minden gye-
reknek van készsége valamihez. Az iskola pedig 
segítse a diákot, hogy azzal tudjon foglalkozni, 
amiben jó. Tiszavölgyi igazgató úrnak óriási érde-
me volt, hogy megteremtette a feltételeket ahhoz, 
hogy széles alapról indulva folyamatosan váljon 
pontosabbá a választási lehetőség a gyerekek szá-
mára. Először mindent kell csinálni mindenkinek, 
ez utána egyre ritkul, később pedig mindenki 
afelé mehet, amit csinálni szeretne. Ha valaki sok 
mindent kipróbálhat, pontosabb képet kap arról, 
hogy mihez van készsége. Vannak olyan gyerekek 
is, akik szenvedélyesen szeretnek valamit, és tud-
ják, hogy azzal akarnak foglalkozni – őket ennek 
elérésében lehet segíteni. De aki nem tudja, azt 
abban kell segíteni, hogy megtalálja. A gyerekek 
nem egyformák a fejlődésben, és a pedagógusnak 
ezt figyelembe kell tudni vennie, és annak megfe-
lelően reagálni a dolgaira. A tanításnak nem csak 
a tanterem a helyszíne, és ha kimozdulunk a tan-
teremből a természetbe – például a Tiszára, ami 
nekem nagy kedvencem –, akkor ott olyan környe-
zettel találkozik az ember, ahol nyugalom, békes-
ség, csend van. Lemegyünk a kenukkal, és a színes 
lepkék, a vízcsobogás, a halak az áttetsző vízben, 
a vadászó madarak elvarázsolják az embert, ha jó 
az idő. De amikor jönnek a viharok, sátorban van 
az ember, arra is fel kell készülni. Az egészen más, 
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mi ezt szerettük volna állandósítani azzal, hogy 
emléktáblát állítottunk neki iskolája tornaterme 
előtt. Ő a Tamásiba járt diákként, és testnevelő ta-
nárként harminc évet dolgozott ott.

Mi a közös ezekben a különböző helyszíneken 
tartott táborokban?

Ezeknek a táboroknak az is nagy értéke például, 
hogy azt eszünk, amit főzünk, hozzá kell tenni a 
gyerekeknek is a munkát. Sok gyerek mondta, hogy 
ott hámozott először krumplit. De a táborozás so-
rán az ének is nagyon fontos dolog. Rengeteg nép-
dalt tanulunk meg a tábortüzek mellett. A tűznél 
beszélgetés, gitározás, éneklés nyújt valami külön-
leges melegséget, ami nagyon fontos egy közösség 
számára. A táborozásnak másik különlegessége, 
hogy nem egy korosztályból vannak a gyerekek, 
hanem jönnek kicsik, nagyobbak és nagyok, akik 

esetleg már végeztek a gimnáziumban, de visz-
szajárnak velünk táborozni. A nagyok már tudják, 
mi a dörgés, toleránsak a kicsikkel, ügyesen fog-
lalkoznak velük, és mindenre megtanítják őket. 
A hajóban például mindig a kormányos a felelős az 
egész hajóért. Amikor jó az idő, és beborítják a csó-
nakot, fürdőznek, az jó játék, de amikor jön a vihar, 
az már nem játék, akkor már az életről van szó, ak-
kor tudni kell, hogy mit csinálj. A felmenő rendszer 
nagyon fontos, hogy a régiek át tudják adni a tudást 
az újaknak. De kellettek mindehhez a jó igazgatók 
és a jó pedagógusok is. Egy ilyen elit iskolában, mint 
a Veres, nagyon sok feladat van, sokkal több, mint 
egy másik iskolában, de megtérül, mert a gyerekek 
sokkal kezelhetőbbek, és nagyon szép eredménye-
ket tudnak elérni. Fontos, hogy a diákok érettségi 
után se szakadjanak el az iskolától, a sporttól. Sok 
olyan sportprogramot is szervezünk, ahová öregdi-
ákok és szülők is bekapcsolódnak.

És az is nagyon fontos, hogy egészen más dolgozni 
olyan munkahelyen, ahol a kollegáidat barátaidnak 
érzed. Itt a Veresben szakmailag és emberileg is na-
gyon jól tudunk együttműködni, és biztos vagyok 
benne, hogy ez a munkánk minőségét is jó irányba 
befolyásolja. Amit én csináltam, az soha nem jött 
volna létre, ha nincsenek partnereim a tanárok és a 
diákok között. Nagyon sok kollégám jött az NDK-
ba, a Tiszára, Erdélybe nyáron, télen – nélkülük 
semmi se lett volna ugyanaz. És nemcsak én csiná-
lok táborokat, hanem sok kollégám – az irodalmi, 
történelmi táboroktól a néptáncig van mindenféle.

Ahogy említette szülei kapcsán, a mintaadás is 
nagyon fontos a nevelői tevékenységben…

… igen, és sportolók közül is lehet példaképeket állí-
tani a gyerekek elé. Én például André Agassit nagyon 
szeretem mint embert és sportolót is; olvastam az élet-
rajzát, és abból egy nagyformátumú sportoló képe raj-
zolódik ki. Olyan sportiskolát üzemeltet, ahol azokat 

a hátrányos helyzetű gyerekeket tudja támogatni, 
akik soha az életben nem tudtak volna kitörni azok-
ból a körülményekből, ahol éltek. Ő fogalmazza meg 
a könyvében a Tisztelet szabályát, amit ki is írtam 
magamnak: „A jó értelemben vett fegyelem lényege 
a tisztelet, a tekintély tisztelete és mások tisztelete. Az 
önmagunk iránt érzett tisztelet és a szabályok tiszte-
lete. Ez a viselkedés otthon, a családban kezdődik, az 
iskolában megerősödik, és egész életünk során ezt kö-
vetjük.” Ugye, milyen szép gondolat?

Honnan a Guli név?

Amikor születtem, a karomra rá volt írva, hogy 
Hajdu Gula – a Gyula helyett. Ebből a Gulából lett a 
Guli, ami végigkísért az életem folyamán. Amikor 
vízilabdáztam, és megnyertük a bajnokságot, s az 
edzőnk osztotta ki az érmeket, mondta: „Hajdu 
Gyula, az ki? Ja, a Guli!”

A. HORVÁTH ANDRÁS

táborozók A madarasi csúcson 2015-ben. Forrás: családi archívum

Madarasi Menedékház, 1987 – A gondnok éppen veri le a magyar feliratot felsőbb utasításra. Forrás: családi archívum
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Honnan jött a repülés szeretete?

Egyértelműen a bátyámtól, aki végigjárta előttem 
a „ranglétrát”, ahogy utánam az öcsém is. Négyen 
voltunk testvérek: három fiú, egy lány. Én Egerben 
születtem, majd nőttem fel, ahol édesapámnak – 
asztalosmesterként – saját műhelye, édesanyámnak 
varrodája volt. Reálgimnáziumba jártam, ahol töb-
bek között latint, németet, valamint – választható 
nyelvként – görögöt és olaszt kellett tanulnunk. 
Mindazonáltal nem szerettem az iskolát, a mozgás 
sokkal jobban lekötött, ezért kezdetben úsztam, 
1939-ben pedig a bátyámat követve beiratkoztam 
vitorlázórepülő-képzésre a gyöngyösi reptérre, 
Pipishegyre. Szombaton, tanítás után felkereked-
tünk, biciklivel letekertük az Eger–Gyöngyös 
közötti 50 kilométeres távolságot, utána gyako-
roltunk, ott aludtunk, másnap folytattuk a gyakor-
lást, majd estére hazamentünk. A nyári szünetben 
gyakorlatilag „kiköltöztünk” a reptérre. Nagyon jól 
éreztem magam abban a közegben!

Hogy nézett ki akkoriban a repülős-képzés?

Össze sem lehet hasonlítani a maival! Nem tar-
tottak külön elméleti oktatást, hanem az ismeret-
anyagot a gyakorlatban szedte magára az ember, 
ráadásul egyedül, oktató nélkül kellett lenned 
a vitorlázógépben, mert nem álltak belőlük ren-
delkezésre kétszemélyes változatok. Beültettek, 
kihúzták a repülőhöz kötött gumikötelet, és a 
gép elkezdett csúszni, aztán kis magasságban a 
levegőbe emelkedni. Ha három másodpercen túl 
fent tudtad tartani, akkor az idődet is elkezdték 
mérni, és aki eljutott vele 36–38 másodpercig anél-
kül, hogy visszahuppant volna a földre, annak 
megvolt az „A” vizsga. A „B”-hez már fordulókat 
is „beépítettek” az útvonalba, végül a „C”-hez öt 
percig kellett a levegőben maradnod, dombolda-
lon kijelölt pályán. 1942-ben érettségiztem, majd 
rögtön utána önként jelentkeztem a légierőhöz, 
és bevonultam a kassai székhelyű Horthy Repülő 
Akadémiára, Szombathelyre. Itt vadászpilótának 
kezdtek kiképezni, ami vitorlázórepüléssel indult, 
de sok újat az előképzettségem miatt nem tudtak 
mutatni számomra. Az eredményesség értékmé-
rője az volt, hogy mennyi időt vagyunk képesek 

egyhuzamban a levegőben eltölteni. A második 
évfolyamot téves adminisztráció miatt távolfelde-
rítő kiképzéssel kezdtem, amit hamarosan korri-
gáltak. Ekkor már Veszprémben állomásoztam, 
ahol motoros gépekkel repültünk, én olasz Fiat 
CR-42-est és magyar MÁVAG Héját vezethettem. 
A két év alatt a honvédség öttusa válogatottjába 
is bekerültem, ami a sportolás mellett remek le-
hetőséget teremtett a lógásra. Ugyanis, ha nem 
fűlt valamihez a fogam, akkor egyszerűen csak 
szóltam, hogy öttusa edzésem van, és elengedtek. 
Úszni ugye korábban már úsztam, vívni még a 
gimnáziumban megtanultam, lovagolnom viszont 
nem kellett, mert nem voltak lovak, helyette bicik-
liztünk, ami ugyancsak „feküdt” nekem. Szóval, 
mindezt jó buliként éltem meg.

Mikor fejezte be a kiképzést?

1944 nyarán, augusztus 20-án avattak hadnaggyá. 
A harmadik évfolyamot – ami Kassán lett volna 
– már nem kezdhettük el, mert akkora méreteket 

A Z  U T O L S Ó  P U M A  

M ú l t i d é z é s  v i t é z  F r a n k ó  E n d r e  m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú s  r e p ü l ő g é p - p i l ó t á v a l

A 95. évében járó Bandi bácsi a legendás Puma vadászrepülő-osztály utolsó ismert, élő, harcban bevetett pilótája. A háború 
után nem repülhetett, viszont megtervezte a János-hegyi Libegőt, majd tíz évig Indiában épített drótkötélpáyákat. Több 
mint ötven éve kerületünk lakója. Nemrég egy portréfilm készült róla és azóta elhunyt barátjáról, Szentiványi Jánosról.

Fotók: Hochstein András

frankó endre vadászrepülő-pilótaként 1944-ben.
forrás: családi archívum
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öltött az emberhiány, hogy azonnal szükség volt 
ránk, akadémistákra. Budapesten személyesen 
Horthy Miklós kormányzó avatta fel az évfolya-
munkat, amire korábban nem akadt példa, mert 
addig csak a nevében jártak el. Az igazat megvall-
va, velem ez mégsem történt meg teljesen „tisztán”, 
mert páran az esemény előtt elmentünk fodrászhoz, 
ahol én végeztem utolsóként, és mire visszaértem, 
addigra a többiek már felsorakoztak a 
kormányzó előtt, így kénytelen vol-
tam nézőként részt venni a saját 
avatásomon, ami egyébként 
a többieknek fel sem tűnt, 
csak én tudtam róla. Nem 
sokon múlt, hogy már 
ezt megelőzően harcba 
küldtek bennünket, 
ám szerencsénkre kel-
lő időben kijött vala-
milyen rendelet, ami 
megtiltotta az akadé-
misták bevetését. László 
bátyámékat azonban ez a 
jogszabály még nem védte, 
így őket az avatásuk előtt be-
dobták a „mélyvízbe”. Szegény 
1944. november 2-án légi bevetés 
közben eltűnt, azaz minden kétséget kizá-
róan lelőtték. Sokáig semmit nem lehetett tudni – 
és még ma sem sokat – az esetről, mert az aznap 
vele tartó másik pilóta másnap lezuhant és meg-
halt, mielőtt beszélhettem volna vele a részletekről. 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 
valahol Ceglédtől délre került összecsapásba.

Mikor vetették be először?

1944 decemberében, de előtte történt még egy s más.
Szeptember 15-én csatarepülő tanfolyamra küldtek 
Debrecenbe, ám a front közeledte miatt időközben 
áttelepültünk Pápára. Mivel kiképzést és gépet egyik 
helyen sem kaptam, többször is panaszomnak ad-
tam hangot, amiért néhány társammal együtt átirá-
nyítottak a Szent László hadosztályhoz, így egy idő-
re „parkoló pályára kerültem”. Várpalotán kaptam 
gyalogos kiképzést, és végül csak november 30-án 
helyeztek át a 101. Honi Légvédelmi Vadászrepülő 

osztályhoz (később ezredhez), azaz a „Pumákhoz”, 
amit az év május 1-jén hoztak létre Magyarország 
légterének védelme céljából. A Puma elnevezést és 
a jelvényül használt vörös pumafejet Heppes Aladár 
parancsnokunk találta ki, aki mindig vitte magával 
ahhoz a vadászegységhez, ahová éppen áthelyezték. 
Az osztály jelmondata így hangzott: „Vezérünk a bá-
torság, kísérőnk a szerencse”. Az amerikaiak, majd 

az oroszok is nagyon hamar megismerték 
a nevét. Amikor csatlakoztam hoz-

zájuk, már elsősorban utóbbi-
ak ellen harcoltak, és német 

gyártmányú Bf 109-essel 
(Messerschmitt) repültek. 

Én is ilyenbe ültem bele, 
amire ugyan kaptam át-
képzést, de mindössze 
6 óra 10 percet gyako-
rolhattam vele az első 
bevetésemig. Magasan 
a legjobb gép volt a ma-

gyar légierő állományá-
ban. Felszálláskor csak a 

megfelelő irány tartására 
kellett törekedni, mert amikor 

elérte a kellő sebességet, magától 
elkezdett emelkedni, leszálláskor pe-

dig azt a pillanatot kellett jól elkapni, hogy 
mikor veszed le a lábadat a gázpedálról ahhoz, hogy 
biztosan landolj, de még ne zuhanj le. Mai napig 
pontosan fel tudom sorolni a felszállás előtti ellenőr-
ző szöveget: „Benzincsap nyitva, gyújtás bekapcsol-
va, kiegyenlítőmű kissé faroknehéz, jól be vagyok 
kötve, szemüvegen keresztül jól látok.”

Hány bevetésen vett részt?

Összesen nyolcon: előbb a Dunántúlon, majd – 
ahogy vonultunk vissza Németország felé – Ausztria 
területén. Az alacsony magasságban végrehajtott 
repülések voltak a legrosszabbak, amikor földi jár-
műveket, repülőgépeket támadtunk. Ilyenkor azért 
kellett a lehető legalacsonyabban repülnünk, hogy 
az ellenség minél később vegyen észre bennün-
ket. A gépünk alja olykor szinte súrolta a fák tete-
jét, és a lenti embereknek az arcát is látni lehetett. 
Vadászrepülő támadásakor szinte az összes háborús 

filmben mindenki hasra vágja magát, holott ez a va-
lóságban pontosan fordítva történik: a többség állva 
marad, vagy a hátára fekszik, mivel mindkét hely-
zetben ugyanakkora felületet nyújt, és közben min-
denki – ember, páncélozott gépjármű, tank stb. – fo-
lyamatosan téged, a repülőt lövi, miközben te is lősz. 
Borzalmas érzés! Előfordult, hogy szétlyuggatott 
géptesttel tértem vissza a bázisra. Nagyobb magas-
ságban a légvédelmi ágyuk nyomjelző lövedékeihez 
kellett hozzászoknunk, ugyanis a földről mindegyi-
ket a te gépednek szánják, és csak azt látod, hogy 
az összes feléd tart, ám a végén optimális esetben 
elhajlik a röppályájuk, azaz nem találnak el. Engem 
szerencsére nem találtak el. Az a hatalmas előnyünk 
volt az első vonalban harcoló katonákkal szemben, 
hogy mi kipihenve, a hátországból indultunk, majd 
napi másfél órányi bevetés után oda is tértünk visz-
sza, ahol azután nyugodtan aludhattunk, és nem 
kellett egy hetet folyamatosan kibírnunk a fronton, 
amíg leváltanak bennünket.

Félt a repülések alatt?

Őszintén szólva, nem tudom. Amit biztosan ál-
líthatok: tisztában voltam vele, hogy esetleg nem 
térek vissza a küldetésből – ahogy egyszer a bá-
tyám sem tért vissza –, de hogy féltem-e, azt nem 
tudnám megmondani. 1945. március végén már 
Ausztriában állomásoztunk, onnan tértünk visz-
sza harcolni Magyarország légterébe. Ekkor a Bf 
109-eseink már majdnem mindegyikébe besze-
reltek MW 50 nevű motorgyorsító „koktélt”, ami 
fele-fele arányban metanolból és vízből állt. Ennek 
aktiválása pár perc erejéig megnövelte a repülő 
teljesítményét, így vészmegoldásként fel lehetett 
használni a gyorsabb, amerikai Mustangok előli 
meneküléshez is, viszont két ilyen akció után mo-
tort kellett cserélni a gépben. Áprilisban a Puma 
ezredből ismét három százados osztály lett, és a 
fiatal, tapasztalatlan pilótákat – köztünk engem 
is – tartalékba helyeztek. Ezután Lévay Győző, a 

A világbajnok ejtőernyős válogatottal és Szentiványi Jánossal
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102-es vadászrepülő század parancsnoka ugyan 
pilótákat keresett, ahová jelentkeztem is, ám mire 
újra repülhettem volna, az összes gépük odave-
szett. 1945. május 5-én kerültem amerikai hadifog-
ságba a német–osztrák határ melletti Pockingban. 
Az egész háború legszebb emléke számomra, ami-
kor véget ért. Szerencsére az öcsém már nem jutott 
el odáig a kiképzésben, hogy őt is bevessék.

Hogyan és mikor tért haza?

Több mint fél évig élveztem az amerikaiak „ven-
dégszeretetét”, végül 1945 karácsonya előtt enged-
tek el, a szenteste egy bécsi teherpályaudvaron ért. 
Mondjuk, amúgy sem rohantam volna haza, mert 
tudtam, hogy üres a ház, hiszen a szüleimet a front 
elől Németországba menekítették. Amikor a kór-
házvonattal eljutottam Kelenföldre, kiderítettem, 
hogy már visszatértek, de édesanyám egyedül van 
otthon, mert apámat tizenkét év börtönre ítélték. 
Néhány feltett kérdés után elengedtek, így kará-
csony másnapját már a keresztszüleim budapesti 

lakásán tölthettem, ahol a húgom is lakott, aki Pesten 
járt iskolába. A mindennapi élet fonalát gyorsan fel-
vettem, hogy segíthessem édesanyámékat: előbb a 
FIAT autójavítónál, majd egy gyógynövény nagy-
kereskedésben dolgoztam segédmunkásként, 1947-
ben pedig épület- és műbútorasztalos segédlevelet 
szereztem. 1948-ban megnősültem, ám a feleségem 
kilenc hónapra rá meghalt, ezért 1950-ben újra-
nősültem, ebből a házasságomból egy fiam szüle-
tett. Természetesen a vitorlázórepülést is újrakezd-
tem, rendszeresen jártam a Hármashatárhegyre, a 
GANZ repülőklubba. Tőlük kaptam az ajánlást az 
Országos Magyar Repülő Egyesülethez (OMRE) 
mint motoros oktató, ahol 1948-ban katonákat 
tanítottam. 1949-ben kineveztek az Esztergomi 
Repülőiskola parancsnokhelyettesének, rövid időre 
rá parancsnokának, ahol közel hatvan növendékem 
volt. 1950-ben Békéscsabán az első oktatóképző is-
kola tanára, majd a GANZ-gyári repülőklub hiva-
tásos motoros repülő-oktatója lettem, ahonnan pár 
hónap után váratlanul kirúgtak. Mondhatom, hogy 
amilyen hamar rám találtak, olyan hamar meg is 

szabadultak tőlem! A háború után hiánycikknek 
számítottak a tapasztalt pilóták, akik kiképezhet-
ték a következő generációt, ám ahogy ez megtör-
tént, rögtön fasiszták meg horthysták lettünk, és 
megbélyegzettekké váltunk.

Szóval pályát kellett módosítania?

Nemcsak pályát, hanem közeget is, mert a levegőből 
bekerültem egy irodába: a Felvonójavító-, később 
Felvonógyárban lettem műszaki rajzoló. 1956-ban 
végre felvettek a Műszaki Egyetem gépész mérnök 
karára levelező tagozatra, amit korábban már két-
szer elutasítottak, mert akkor még beírtam a jelent-
kezésemkor, hogy pilóta voltam. Harmadszor már 
nem tettem, sikerült is. 1962-ben diplomáztam, de 
közben kirúgtak a Felvonógyárból, így akkor már 
az UVATERV (Út-, Vasúttervező) alkalmazásában 
álltam. Ez idő tájt költöztem Óbudára, amely akkor 
még a régi arcát mutatta, később – ahogy a lakóte-
lep megépült – átköltöztem egy tízemeletes panel-
lakásba a Flórián tér mögé. Az UVATERV-nél ipari 
kötélpályák tervezése volt a feladatom. Véletlenül 
sem kérkedésből mondom, de az 1970-ben átadott 
János-hegyi Libegő ötlete és megtervezése az én 
nevemhez fűződik: én voltam a felvonó fő-, egyben 
gépésztervezője. Innen az ALUTERV-hez kerültem, 
ahol indiai drótkötélpályákat terveztem áruszállí-
tás céljából. Egy évtizeden keresztül minden évben 
eltöltöttem három-négy hónapot ebben a hatalmas 
országban, amelyet a végére teljesen bejártam. 
A második évben mást akartak kivinni, de a helyi-
ek annyira ragaszkodtak hozzám, hogy végül tíz év 
lett belőle. Nagyon szerettek az ottaniak, előfordult, 
hogy saját pénzemmel szálltam be az építkezésbe, 
meggyorsítva ezzel a kivitelezést.

Közel a kilencvenöthöz, hogy érzi magát? Mivel 
tölti a mindennapjait?

Köszönöm szépen, a rövidtávú memóriám már nem 
az igazi, de a régi dolgokra – ahogy ebből a beszél-
getésből is kiderül – mind emlékszem. Fizikálisan 
szerencsére nincs okom panaszra, pedig nem éltem 
kimondott aszkéta életet: ha megkínáltak egy pohár 
borral, elfogadtam, ha megkínáltak még eggyel, azt 
is elfogadtam. Az indiai utazásaim hatásaként sokáig 

szőttem otthon szőnyegeket a saját szórakoztatásom-
ra, amiket még értékesíteni is tudtam. Nagyjából öt 
éve lakom a békásmegyeri Gaudiopolis Evangélikus 
Szeretetotthonban, ahol jól érzem magam, de a szö-
vést itt értelemszerűen már nem folytatom. Az elmúlt 
években sok repülős eseményre, élménybeszámolóra 
vittek el, és most, hogy egyedül maradtam, ezek szá-
ma csak nő. Öt éve például a kecskeméti repülőnapon 
Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter tüntetett 
ki Szentiványi János bajtársammal egyetemben „a 
honvédelemért kitüntető cím I. osztályával”, tavaly-
előtt meg kint jártunk a németországi Ingolstadt-
Manching légi bázison, ahol beülhettünk egy olyan 
Messerschmitt Bf 109-be, amilyet a háború alatt re-
pültünk. Tíz éve jelent meg önéletrajzi könyvem Egy 
élet viszontagságai címmel. Akit az itt elhangzottak 
részletesebben is érdekelnének, és be tudja szerezni, 
annak jó szívvel ajánlom.

RORBACHER ISTVÁN

Frankó Endre a róla és Szenti iványi jánosról szóló veteránfilm díszbemutatóján, 
melyet a másik szereplő már nem élhetett meg

Az idén bemutatott portréfilm plakátja
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A korábbi időkben fürdésre alkalmas, csónak-
házakkal, üdülőkkel, csárdákkal beépült Római-
part egyik kevésbé ismert helye volt a Duna 
csónakház. Ma már csak egy 1929. évi térkép és 
néhány korabeli újsághirdetés alapján azonosítha-
tó név szerint. Ezen a part menti kiemelkedő ré-
szen, a csónakház előtt akadt Nagy Lajos régész 
1934. december 4-én egy kisméretű római kori őr-
toronyra. A falmaradványokra a helyi adottságok, 
téglatöredékek, kövek hívhatták fel a figyelmét, 
miközben szisztematikus terepbejárást folytatott a 
Duna-parton. Az ásatás leletanyaga és dokumen-
tációja sajnos elveszett. Az alaprajzot egy üvegne-
gatívról ismerjük, a leleteket pedig néhány adattá-
ri céduláról és rövid publikációkból.

A rajz szerint egy 8,2×8,2 méteres (belmérete 
5,8×5,8 méter), négyszög alaprajzú őrtorony állt itt, 
amelynek csak kiszedett, 1,2 méter széles falait tud-
ták azonosítani. A rajz elárulja, hogy nem az egészet, 
csupán a keleti szélét és nyugati falának középső sza-
kaszát ásták meg. Funkciójára és építésének idejére, 
vagyis egy Commodus-kori őrtoronyra az itt talált 
téglák alapján következtetett Nagy Lajos. A burgust 
a II. századi őrtoronyrendszer ezen szakaszának 
eddig egyetlen megásott tagjaként tartja ma is szá-
mon a kutatás. Ehhez legközelebb a Lajos utca 71–89. 
alatt tártak föl Commodus-korinak meghatározott, 
kisebb méretű (6×6 méteres) őrtornyot ugyanilyen 
széles falakkal. A Római-parton, Csillaghegyen és 
a Barát-pataknál találtak ezeknél sokkal később, a 
Kr. u. IV. században épültek. Közülük kettőt szintén 

Nagy Lajos tárt fel, s valamennyivel jobb állapotban 
maradtak meg, mint a jelenleg tárgyalt. Az egykori 
Berlinger vendéglő kerthelyiségében 2010-ben előke-
rült burgus falait szintén erősen visszabontották.

2016–2017-ben egy üdülő épült a Kossuth Lajos 
üdülőpart 58. számú telken, így a munkálatok köz-
ben régészeti kutatásokat folytattunk. Ennek során 
először az őrtorony körüli árkokat találtuk meg. Az 
árkok alján számos lelet, főként kerámia edények 
töredékei feküdtek, amelyekből többet ki is lehetett 
egészíteni. Egy objektum korát nemcsak érmekkel, 
feliratokkal, hanem ezekkel az edényekkel is kel-
tezhetjük, így nyilvánvalóvá vált, hogy a területen 
Commodus uralkodásakor korábban is állhatott 
valamiféle római kori építmény. Ehhez tartozhattak 
az árkok és a bennük lelt, összetört korsók, fazekak 
is, amelyeknek a kora egységesen a Kr. u. I. század 
végére – II. század elejére tehető. Minthogy kevés-
sé valószínű, hogy az őrtoronyban csak 60–80 éves 
edényeket használtak, egy korábbi katonai objek-
tumra, vagy egyéb rendeltetésű épületre utalhatnak 
a leletek. A kora római kori járószint 20–30 cm mé-
lyen, vagy helyenként szinte közvetlenül a felszín 
alatt volt megfigyelhető, így a Commodus-kori pe-
riódust mára már nagyrészt elhordták, elbontották. 
Ezen kívül az őrtorony helyén, ahol Nagy Lajos ku-
tatott, a Duna-parti kerítés mellett később egy ház 
állt – az építkezéssel tovább bolygatták, károsították 
a romokat. Az árkoktól nyugatra egy másik üdülő-
épület és annak melléképületei, emésztője tüntette 
el a római kori és őskori objektumokat. 

N a g y  A l e x a n d r a :  R ó m a i  k o r i  ő r t o r o n y  C s i l l a g h e g y e n

Ezen a területen csak egy kis részen tudtunk 
feltárást végezni, ahol egy késő bronzkori (késő 
halomsíros – kora urnamezős időszak, Kr. e. 1350–
1100) ház oszlophelyeit tártuk fel. Az őrtorony teljes 
északi felén ma egy sólya húzódik, ennek helyén 
mindent elpusztítottak. A felszínről, újkori rétegek-
ből, a falkiszedések körzetéből előkerültek későbbi 
leletek is, amelyek a II. század második feléhez kö-
zelebb állnak. IV. századi leleteket azonban egyelő-
re sehol sem találtunk, az őrtorony késő római kori 
továbbélése, úgy tűnik, továbbra is kizárható.

A Commodus-kori határvédelem

Pannonia Inferior szomszédságában, a Duna 
bal partján, a Pesti-síkságon a Kr. u. I. században 
iráni eredetű szarmata népcsoportok telepedtek le. 

A hosszú háborús időszakokat megtörve időnként 
békében, a rómaiakkal szövetségben, kereskedelmi 
kapcsolatokat kialakítva éltek itt több évszázadon 
keresztül. Budapest területén Káposztásmegyeren, 
Soroksáron, Mátyásföldön, Cinkotán, Rákosszent-
mihályon, Rákos csabán, a Péceli út mellett, az Ajtósi 
Dürer soron kerültek elő hosszabb-rövidebb ideig 
használt telepeik, temetőik.

A rómaiak és a jazigok (szarmata törzs) közti 
egyik összecsapásról (Kr. u. 172–173) és a békeszer-
ződésről Cassius Dio ad leírást:

„A rómaiak a jazigokat akkoriban szárazföl-
dön, azután a folyón is legyőzték. Nem úgy értem, 
hogy valami vízi csata lett volna, hanem hogy a 
befagyott Dunán keresztül menekülő jazigokat 
nyomon követve úgy harcoltak ott, akár a szá-
razföldön. Mikor ugyanis a jazigok észrevették, 
hogy üldözik őket, szembeszálltak a rómaiakkal, 

mú zeum

Őrtorony az Országos Központi Hitelszövetkezet Üdülőjének telepén. Forrás: Aquincumi Múzeum, Archív Fotótár
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remélve, hogy könnyen elbánnak velük, hiszen 
azok nem voltak hozzászokva a jéghez. A jazigok 
egy része szemben, a többiek meg oldalról tá-
madták meg lovon a rómaiakat. Lovaik ugyanis 
be voltak tanítva az ilyen terepen való biztonsá-
gos futásra is. Látták ezt a rómaiak, de nem ijed-
tek meg, hanem egybetömörültek, és egyszerre 
szembefordulva valamennyi ellenfelükkel paj-
zsukat legtöbben letették, és azon vetették meg 
az egyik lábukat, hogy kevésbé csússzanak, és 
így várták amazok támadását. Egyesek azok kan-
tárát, mások a pajzsukat vagy a hosszú lándzsá-
jukat megragadva húzták őket maguk felé, s így 
közelharcba bonyolódva a lovakat is, az embere-
ket is a földre rántották. Mert az erőszakos rán-
gatás következtében nem tudtak megállni többé 
a lábukon. A rómaiak is elcsúsztak ugyan, de ha 
valaki hanyatt esett közülük, magával rántotta 
ellenfelét is, és a lábával hátralökte, ahogy a bir-
kózók szokták, és így kerekedett fölébe. Ha pe-
dig előre esett, az előzőleg leesett ellenfelet fogá-
val ragadta meg. A barbárok járatlanok lévén az 
efféle küzdelemben, és könnyebb fegyverzetűek 

voltak, nem tudtak helytállni, úgyhogy igen sok 
emberük közül csak kevesen tudtak elmenekül-
ni.” (LXXI.7; Boiss. III. 258. Ford. Nagy I.)

„A jazigok, miután vereséget szenvedtek, 
megegyeztek a rómaiakkal, maga Zantikos kö-
nyörgött Antoniusnak. Pedig korábban fogságba 
vetették Banadaspost, a második királyukat, mert 
tárgyalásba bocsátkozott vele. Most azonban min-
den előkelő eljött Zantikosszal, és békét kötöttek 
ugyanolyan feltételek mellett, mint a quádok és 
markomannok, kivéve azt, hogy nekik még egy-
szer olyan távolságra kellett lakniuk a Dunától, 
mint azoknak. A császár valójában ki akarta őket 
irtani. Hogy még akkor is milyen erősek voltak, 
és a rómaiaknak milyen nagy károkat okoztak, 
már abból is kiderül, hogy százezer foglyot szol-
gáltattak vissza: ennyit tartottak még mindig 
fogva, miután közülük már sokakat eladtak, sok 
meghalt, sokan pedig elmenekültek, és azonnal 
ki tudtak állítani Marcus számára szövetséges se-
gédcsapatként 8000 főnyi lovast. Közülük 5500-at 
Britanniába küldött a császár.” (Kr. u. 175. LXXI.16; 
Boiss. III. 263. Ford. Nagy I.)

Később Marcus Aurelius császár, „mivel a jazi-
goknak igen jó hasznát vette, sokat elengedett a bé-
kefeltételekből, jobban mondva mindent elengedett, 
kivéve azokat a pontokat, amelyek a gyűléseikre és a 
közös vásárokra vonatkoztak, és arra, hogy ne járja-
nak saját hajóikon, és tartsák magukat távol a Duna 
szigeteitől. Továbbá megengedte nekik, hogy a roxolá-
nokkal Dacián keresztül érintkezzenek, valahányszor 
ezt a tartomány helytartója megengedi nekik.” (Kr. u. 
179–180. LXXI.19.1-2; Boiss. III. 273–274. Ford. Nagy I.)

A Commodus-kori őrtornyok építése nem sokkal 
a Kr. u. 166/167–180 között zajló markomann-szarma-
ta háborúk után kezdődött, miután a császár békét 
kötött a legyőzött népekkel. Mivel nem volt célja új 
tartományokat, Marcomanniát és Sarmatiát létrehoz-
ni, a meglévő folyami határ megerősítésére, az alaku-
latok átszervezésére törekedett. Ekkor a Pannoniában 
állomásozó 4 legio, a hajóhad (classis), 12 lovas (ala), 
26 gyalogos alakulat (cohors) és egy ismeretlen csapat 
majd’ 50 ezer katonát tett ki.

Az építési feliratok tanúsága alapján Kr. u. 
183–185 között kezdődött meg ennek a szakasznak 
a megerősítése. A táblák szerint az ellenség illegális 
dunai átkeléseinek megakadályozására, alkalmas 
helyeken újonnan létesítettek őrtornyokat (burgi) 
és kiserődöket (praesidia).

A cohors I milliaria Aurelia Antoniniana Surorum 
sagittaria equitatát, a Kr. u. 175-ben Keleten felállított 
egyik új, szíriai íjászokból álló lovasegységet 176-ban 
vezényelték Ulcisia Castrába (mai Szentendre). A fő ok 
a szomszédos szarmaták ellen alkalmas harcmodo-
ruk volt. Ennek a csapattestnek a téglabélyegeit találta 
meg a jelenlegi telken Nagy Lajos az Aquincumban 
állomásozó legio II Adiutrix korai tégláinak társa-
ságában, s így hozta összefüggésbe az őrtornyot a 
Commodus-kori építkezésekkel.

Hogyan nézett ki egy római őrtorony?

A központi tervek alapján készült őrtornyok a 
helyszíni adottságokhoz, egymástól való távolságuk 
a látási viszonyokhoz alkalmazkodva minden helyen 
kissé eltérőek lehetettek. Egy esztergomi feliratból 
megtudjuk, hogy Kr. u. 371-ben a Commercium nevű 
burgust a legio I. Martiorum 48 nap alatt építette 
fel. A kisebb, négyzetes alaprajzú tornyok oldalfala 

általában 6–12 méter hosszú volt, kerek tornyok vi-
szonylag ritkán fordulnak elő. A IV. századi, nagyobb 
méretűek között akad, amelynek közepén négy belső 
pillér az emeleti födém alátámasztására szolgált.

A tornyok a korai időszakban rendszerint fából 
épültek, a Traianus oszlopon ábrázoltakhoz hason-
lóan, később kőből vagy részben kőből. A két-há-
romemeletes építmény bejáratát némelykor – biz-
tonsági okokból – az emeleti szinten helyezték el. 
A felső részen körerkélyt emeltek, amely alkalmas 
hely volt a megfigyelésekhez, jelzések leadásához 
is. A tetőcserepekkel fedett födémre bizonyítékul a 
csillaghegyi őrtoronynál is talált nagy mennyiségű 
tegula (tetőfedő tégla) és imbrex (kúpcserép) szol-
gált. A rendszeres váltásban idevezényelt, illetve 
őrjáratozó katonák szállásán raktárhelyiségeken, 
fekvőhelyeken kívül elvileg nem sok berendezésre 
volt szükség. A helyi adottságoknak megfelelően 
a tornyokat kerítéssel, palánkfallal, négyzetes (ki-
vételes esetben kör vagy rombusz alakú) árkokkal 
övezhették, védhették. Esetünkben a II. század végi 
torony védműveiről nincs információnk, az árok, 

Őrtorony ábrázolása a Traianus oszlopon (Cichorius, 1896, Taf. IV).  forrás: aquincumi múzeum

Őrtorony építési fázisai az Odenwald-limesen.
forrás: Schallmayer 1984, 143. 
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illetve kerítőfal a feltáratlan vagy későbbi korokban 
bolygatott részen húzódhat. Egy esetleges korábbi 
torony, amelynek árkait megtaláltuk, szintén ke-
vés nyomot hagyhatott, amelyet a lehetséges zónán 
belül húzott 30 cm mély árkokban lehetetlen volt 
azonosítani. A mindennapi élet elhagyott tárgya-
iból azonban találtunk néhányat: bronz érmeket, 
ruhakapcsoló tűket, gyűrűt, lószerszám veretet, 
ún. kanálszondát és egy agancsból faragott kulcsot. 
A jellemző leletek rendszerint mindenhol edény- és 
téglatöredékek néhány fémtárggyal, de Nagy Lajos 
a budakalászi őrtorony feltárásakor igen szerencsés 
volt. A tűzvészben elpusztult, padláson felhalmo-
zott, majd lezuhant „mázsányi” gabonát (búzát, 
rozst, kölest, borsót stb.) az edényekkel együtt 
érintetlenül találta. A Kossuth Lajos üdülőpart 21. 
szám alatt (az Országos Központi Hitelszövetkezet 
Üdülőjének telepén) 1934-ben megásott őrtornyot 
ezzel szemben még idejében kiürítették, igen kevés 
használati tárgyat hagytak maguk után. Falaiba 

viszont korábbi időkből származó köveket – felira-
tos oltárkövet, építészeti rendeltetésű faragványo-
kat – építettek be.

A Római Birodalom határvédelme ezen a szaka-
szon nagyrészt a Dunára épült. A folyó jobb partján 
haladt az ún. limes út, amely mentén sorakoztak a 
katonai táborok. Ezeket őr-, illetve jelzőtornyok, kis-
erődök, hídfőállások, kikötőerődök láncolata kötötte 
össze – esetenként a folyó két partján egymással 
szemben. A négy lokalizált Római-parti őrtorony en-
nek a határ menti sávnak a stratégiailag fontos pont-
ja. Noha például a Hadrianus falnál meghatározott 
távolságban helyezték el a castellumokat, tornyokat, 
ezen a részen egyelőre nem tudjuk, hogy a szabály-
szerűség vagy a látótávolság, terepviszony volt fon-
tosabb a rómaiak számára, így nehéz kitalálni, hol 
rejtőznek még a Duna-parton római kori katonai ob-
jektumok. 

(A szerző az aquincumi múzeum munkatársa)
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Egy ujjbegynyi textilcsomag tövisdarabokkal, 
egy körömnyi, jelekkel teleírt fémlemez, egy ezüst-
érem. Mit mesélnek ezek a különös tárgyak a római 
hitvilágról és a mágikus hagyományokról?

Biztonság antik módra

A római korban élt emberek számára természe-
tes volt, hogy a világ tele van látható és láthatatlan 
veszélyekkel. A balesetek, betegségek, szerencsét-
lenségek mögött gyakran természetfölötti hatal-
mak neheztelését, emberi rosszakaratot, szemmel 
verést, vagy akár ártó varázslatokat sejtettek.

Az ilyen veszélyek ellen már a születéstől kezd-
ve védekezni kellett. Az újszülötteket és kisgyer-
mekeket különösen veszélyeztetetteknek tartották, 
ezért nyakukba csontból, fémből vagy borostyánból 
készült bajelhárító amuletteket, nyakláncokat he-
lyeztek. Ezeken az ékszereken gyakoriak a fallosz 
alakú medálok, amelyeket különösen hatékonynak 
véltek az ártó szándékú lények elűzésre és a szem-
mel verés elleni védekezésben.

Védőerőt tulajdonítottak továbbá egyes ékszere-
ken viselt apró egzotikus istenszobrocskáknak, val-
lási szimbólumoknak vagy mitológiai alakoknak is. 
Bizonyos anyagokat, így például a borostyánt, korallt 
vagy az állatfogakat különösen alkalmasnak véltek 
arra, hogy távol tartsák az ártó erőket. Ezeket nyers 
formában vagy gondosan megmunkálva gyakran 
hordták nyakláncokon, karkötőkön. 

Az amulett-tartók legelterjedtebb változatai a 
kerek vagy ovális alakú, fémből vagy bőrből készült 
bullák voltak. A bullákat újszülött kortól viselték a 
csecsemők bajelhárító céllal. A szöveges források 
alapján a polgárjoggal rendelkező fiúk a felnőtt kor 
határán, 14–16 éves kor körül ünnepélyes szertartás 
keretében, gyermeki ruhájukkal együtt váltak meg 
bullájuktól, és helyezték azokat a házi oltárra, mi-
előtt felnőtt tógájukat magukra öltötték volna. A nők 
estében nincsen ilyen szertartásra vonatkozó szöve-
ges adat, de a császárkori sírleletek alapján felnőtt 
nők is viseltek amuletteket.

A bullák belsejébe mágikus feliratokat tartalmazó 
fémlemezeket és valószínűleg szerves anyagból ké-
szült varázsszövegeket, bajelhárító tulajdonságúnak 
vélt anyagokat, így tüskéket, növényi magokat, ás-
ványdarabok, vagy akár érmeket helyeztek.

Nyakláncon viselték azokat a hosszúkás, irat-
tartó alakú, több ponton felfüggesztett kapszulákat 
is, amelyek belsejében fémlapokra karcolt vagy pa-
piruszra írt rövid varázsszövegek lehettek. 

De hogy pontosan hogyan is „működtek” ezek a 
varázseszközök, azt megmutatja két aquincumi lelet. 

Tüskék a sírban

2001-ben az aquincumi katonaváros romjai kö-
zött ásott egyik késő római temetőből olyan kerek 
bronzbulla került elő, amelynek a belsejében lévő 
szerves anyag szerencsés módon sértetlenül vészelte 

L a s s á n y i  G á b o r :  N y a k b a n  v i s e l t  v a r á z s l a t

Római kori bronz érmek, ruhakapcsoló tűk, gyűrű, lószerszám veret, 
ún. kanálszonda és agancsból faragott kulcs a 2016–2017. évi ásatásból. fotó: Komjáthy Péter
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át az elmúlt több mint másfél ezer évet. Az igen rossz 
állapotú, vékony bronzlemezből készült kapszula 
belsejéből egy kis golyót formázó, három textilszál-
lal átkötött textil csomagocskát sikerült kibontani. 
A botanikai vizsgálatok alapján kiderült, hogy cso-
magban lévő szerves maradványok varjútövishez 
(Rhamnus cathartica) tartoznak.

A latin szövegekben „fehér tövisként” szereplő 
gyógynövényt bajelhárító funkcióval ruházza fel a 
hagyomány. Pedaniosz Dioszkoridész ókori botani-
kai művében hashajtó és bőrbetegségek elleni tulaj-
donsága mellett azt írja a varjútövisről, hogy annak 
ága ajtóra vagy ablakokba helyezve alkalmas arra, 
hogy távol tartsa a varázslatokat.

Ez a bajelhárító funkció szerepel Ovidiusnál is, 
miszerint Janus Cranaenak, az elcsábított nimfának 
lányságáért cserébe ajándékként adta azt: „Szólt és 
néki tövist nyújtott át, tisztafehéret, / hogy vele aj-
tóból messzire űzze a bajt.” (Ovidius: Római naptár, 
Gaál László fordítása). Plinius Természetrajzában a 
varjútövis gyógynövényként szerepel, amely szülés 
utáni felépülésben, és sebekre alkalmazva segít.

A Kr. u. IV. század második felére keltezhető gyer-
meksírból előkerült amulett tartalma jól mutatja, hogy 
ezek a hagyományok ismertek voltak Pannoniában is, 
de néprajzi adatok szerint sok helyen a növénynek dé-
monűző hatást tulajdonítottak még a XX. században is.

A Napfény a nyakban

A Vályog utcaihoz nagyon hasonló, szerény ki-
vitelű amulettartót talált Nagy Lajos az Aranyhegyi-
patak menti temetőben zajló ásatáson 1927–28-ban. 
A bulla felbontására csak a második világháború után 
került sor, belsejében egy apróra hajtott, fólia vékony-
ságú ezüstlemez és egy ezüst érme volt. A lemezbe 
hat, szabálytalan sorba karcolt karakter értelmezésé-
re több kísérlet történt. Az első komolyabb olvasatát 
Németh György, a legújabbat pedig Fehér Bence adta.

Az első sorokban Iao, a legfőbb istenség héber ne-
vének görögös változata és a feltételezés szerint egy 
további egyiptomi istenalak, Paknouphisz neve ol-
vasható. A továbbiakban két óegyiptomi hieroglifát, 
a lelket jelentő „ka”-t és a horizonton álló napkoron-
got ábrázoló „ahet” jelet vélik felismerni a kutatók.  
A rajzolatok alsó része héber karakterek utánzatát 

tartalmazza, amelyek olvasata talán „lélek” és „fény” 
lehet, de nem kizárt, hogy Hórusz isten neve.

A bullában található érme Traianus császár ver-
defényes, azaz csak nagyon kevés ideig használt 
denárja volt, amely a Kr. u. II. század elejére keltezi 
az amulettet. Az érem hátoldalán Sol, a napisten 
sugárkoronás büsztje látható, amely ritkaságnak 
számít a kor érmein.

Ha a lemezen szereplő háromnyelvű felirat 
fénnyel, nappal, a szoláris istenségekkel kapcsola-
tos szavait összevetjük az érme hátoldalán látható 
napisten ábrázolásával, világosan látszik, hogy az 
amulett a fény erejével igyekezett megvédeni vise-
lőjét a negatív hatásoktól.

A bullák használata a Római Köztársaság kortól 
egészen a késő római korig általános volt a római 
birodalomban, de a forma a népvándorlás korában 
is tovább élt Európában. Hasonló amulett-tartók a 
mai napig megtalálhatók a Közel-Keleten, az arab 
világban és Afrika egyes részein is.  

(A szerző régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa)

Fent A Vályog utcában talált bulla felbontásakor az apró varjútöviseket rejtő textilcsomag. 
Lent Balra a lelet KIÁLLÍTVA,  JOBBRA varjútövis (Rhamnus cathartica). Fotó: Sz ilágyi nóra

az Aranyárok menti temetőben talált bronzbulla 
varázsfelirattal .  Fotó: Sz ilágyi nóra
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alkotótevékenység mellett szükségük volt a termé-
szet közelségére. Ekkoriban találtak rá az óbudai 
hegyoldalban egy vidéket idéző, kukoricatáblával 
szomszédos eladó telekre és a rajta álló nyári házra.

Nagyobb lakóépületek ekkor, az 1970-es évek 
elején még ritkábban fordultak elő a Táborhegy 
oldalában húzódó Máramaros út környékén. 
A méretes telkeken, a villák mellett, a hajdani sző-
lőskertek helyén veteményeskertek, gyümölcsö-
sök, nyári lakok váltakoztak. A nagyváros fölött 
elterülő falusias környezet, az erdő közelsége és 
a kukoricaföld otthonos látványa ragadta meg a 
festőt. Ez a hegyoldali utcákat jellemző, természet-
közeli állapot különös kontrasztban állt a hegy 
alatt fekvő ipari létesítményekkel, melyeket maga 
mögött hagyva jutott föl a hegyre az odalátogató. 
Környékbeli sétáinak eredményeként születtek 
a külső Bécsi utat, vagy a Bécsi út – Farkastorki 
út sarkát ábrázoló képei, melyek Szurcsik János 
igen ritka budapesti városi utca- és látképei közé 
tartoznak. Képein erőteljes hangsúlyt kapnak a 

gyárkémények magasba törő építményei, ezek 
az akkori Óbudának még eleven ipari jellegét 
tükrözik. Az azóta lassan felszámolásra kerülő 
ipari múltat örökítette meg egy másik vásznán, 
amelyen a Victoria-Bohn téglagyár kiterjedt épü-
letegyüttese jelenik meg. A magasból megfigyelt 
vöröslő gyárépületek még bontás előtti állapotban 
láthatóak. A gyár fölötti hegyoldalban, a kép elő-
terében terül el az agyagkitermelésre szolgáló bá-
nyagödör, s a távolban, a kimagasló kémények mö-
gött felsejlenek az épülő lakótelepek toronyházai.

Szurcsik János művészetében, amelynek egyik 
fő motívuma az alföldi táj és a paraszti élet ábrá-
zolása, az ipari környezet inspirálta óbudai képek 
kuriózumként hatnak. A nagyvárosi élet sajátos-
ságaival szemben Óbudán a természet közelsége 
jelentette a legnagyobb ihlető forrást mindkette-
jük számára.

Noha a művészpár az alföldi sík vidék he-
lyett itt, az enyhén lejtős hegyoldalon alakította 
ki puritán városi édenkertjét, a fentről kitáruló 

Sárkány Anna és Szurcsik János. fotók: családi archívum

Szurcsik János festőművész és felesége, Sárkány 
Anna festő- és gobelinművész élete, művésze-
te csaknem 30 éven keresztül kötődött szorosan 
Óbudához, a Táborhegy oldalában fekvő kert-
hez, a kertben álló nyári lakhoz és a műteremhez. 
Második otthonukká vált a „hegy “, számos mű 
született a kezük alatt az inspiráló környezetben.

Életútjuk igen távolról vezetett ide. Mindketten 
az Alföld déli vidékéről, Bajáról kerültek 
Budapestre. Szurcsik János a déli országhatárhoz 
közeli Hercegszántón született. Szoros kötődése 
a természethez és a művészethez gyermekkorá-
nak élményekben gazdag helyszínén alakult ki. 
A Duna közelsége, a csatornák és ártéri erdők, 
szántóföldek és legelők jellemezték azt a tájat, ahol 
nevelkedett, s ahol az élet a paraszti munkák ré-
vén szervesen kapcsolódott össze az évszakok vál-
takozásának ritmusával.

Már gyermekként sokat rajzolt, eredendő vonzó-
dása a rajzoláshoz, festészethez a bajai gimnáziumi 
évek alatt erősödött meg. Ekkoriban rendszeresen 
látogatta Rudnay Gyula művészeti szabadiskoláját. 
Itt, a Rudnay-iskolában ismerkedett meg későbbi 
feleségével, Sárkány Annával, aki Apatinból szár-
mazott, s a háború viszontagságai között menekült 
édesanyjával Bajára.

A bajai művészeti tanulmányok után, 1950-től 
mindketten a Képzőművészeti Főiskolára kerültek. 
Az ötvenes évek elején – a kényszerű szocreál idő-
szakában – a főiskolán olyan nagyszerű művészek 
oktatták a diákokat, mint Szőnyi István, Bernáth 

Aurél, Berény Róbert, Kmetty János, Barcsay Jenő, 
Fónyi Géza, Domanovszky Endre. Szellemiségük, 
művészi tartásuk túlmutatott a zárt, szürke, poli-
tikától meghatározott hétköznapokon. A látványra 
figyelő, de azt tudatosan értelmező, átíró képalkotói 
metódust sajátítottak el tőlük. Ez a szemléletmód 
változó, egyéni stílusjegyekkel alakított, meg-meg-
újuló formában végigkísérte alkotói útjukat.

Anna érdeklődése idővel a szövés felé irányult, 
s a festészettel felhagyva szövött képeket készített. 
A vidéken még élő, gyakorolt népi szövés, illetve 
a szőttesek tanulmányozása és a technikák elsajá-
títása révén a fonástól a gyapjúfestésen keresztül 
a felvetésig és a szövésig megismerte és végezte 
a műveleteket. De emellett megtanulta és gyako-
rolta a gobelinszövés kifinomult technikáját is, és 
számos gobelint szőtt. Gobelinjeinek egy részében 
festőművész férje monumentális terveit ültette át 
a kárpit anyagába, később saját, textilbe álmodott 
terveit szőtte meg. Témáit a környezetéből, a ter-
mészetből merítette, növények, állatok lettek jel-
lemző motívumai.

Szurcsik János realizmusa is mindenkori kör-
nyezetéből táplálkozott, s e látványokból szár-
mazó, impulzusokkal telített, eleven festészetet 
hozott létre. A természet, a vidék mindig fontos 
volt a számára, szülőföldjével szoros kapcsolatban 
maradt. Festette a tájat s a környezetében élő, mun-
kálkodó embereket, családja tagjait. Bár a főiskola 
elvégzése után Budapesten telepedtek le, a váro-
si életforma, az angyalföldi műteremben végzett 



k ép z ő

70
k ép z ő

71

panoráma az Alföld végtelenjét is felidézte nekik. 
A művészet mindenütt körülvette őket, alkotásra 
inspirálta a napsütötte, virágzó kert vagy a havas 
téli hegyoldal látványa, faragásra ösztönözte egy 
kivágott fatönk, mintázásra az agyagos föld – ami 
évtizedeken keresztül a téglagyár számára is kivá-
ló nyersanyagot kínált.

Óbudára kerülésük idején vett nagyobb lendü-
letet a városrész átalakulása. Nap mint nap nyo-
mon követhette a megfigyelő, ahogy eltűnik a múlt, 
a gyár, a régi óbudai házak, melyeknek falai még 
római köveket őriztek, s felépül a hegy alatt az új 
lakótelep. A modernizálódó nagyváros közelsége 
új életformát is jelentett. A közvetlenség, ami az 
egykori falubeli életet idézte meg ebben a vidékies, 
mégis a nagyvároshoz kötődő környezetben, lassan 
átalakult, s a művészek is egy intimebb, zártabb bel-
ső világot alakítottak ki maguk körül. A környék 

idővel benépesült, újabb és újabb házak épültek az 
erdő alatt, a megnövő fák, növények is körbezár-
ták a házukat. Egyre jobban érvényesült a „hegy“ 
sajátossága, a zártabb, zárkózottabb, befelé figyelő 
életforma, az elemelkedés a hétköznapoktól. A nap 
már kora délután eltűnt az erdő mögött, s a regge-
lek és a délelőttök napsütését különös, szórt fény 
váltotta fel, ideális műteremmé alakítva a kis „bir-
tokot”, ami a városi élet kötöttségeitől való elsza-
kadás, a kivonulás, feltöltődés és alkotás helyszíne 
lett. János festett, szobrokat mintázott, faragott fát 
és követ, a madaraknak itatót. Számos képen örö-
kítette meg a kertet és a ház lakóit, családtagjait. 
Felesége, Anna akvarelleket festett, és gobelineket 
szőtt a kert vadvirágairól, a maga ültette gyógynö-
vényekről, a kertbe látogató madarakról.

Az alkotás mellett mindennapi életük szerves 
része volt a kerti munkálkodás. A köves, vékony 

termőtalaj nem könnyítette meg a kertészkedők 
dolgát, de megtalálták a kert adottságait kedve-
lő növényeket. Míg Anna a virágokat, a gyümöl-
csöst, a veteményest gondozta, János fát vágott, fát 
ültetett fiaival. Gyermekkorából hozott emlékeket 
idézett föl benne az örömmel végzett munka, a 
kaszálás, a szénagyűjtés, a kazalrakás. Képein 
fel-feltűnnek a hegyoldalban megülő boglyák, s 
egy apró birkaólnak szánt fakalyiba, melyben vé-
gül sosem laktak jószágok.

A szemközti Angyalföldről át-átköltözködve 
három évtizeden keresztül töltötték a nyarakat a 
„hegyen”. Szurcsik János a gyümölcsfákkal, virá-
gokkal, veteményekkel, szobrokkal és szénabog-
lyákkal „teleültetett” kerti világtól felesége halá-
la után búcsúzott el. 

(A szerző művészettörténész)

Sárkány Anna: Mezők virágai, 1990 körül.  gyapjú gobel in, 150 x 50 cmSzurcsik János: Szövőszéken dolgozó, 1983,  olaj, vászon, 70 x 50 cm
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Sárkány Anna: Színfolt mozaik, 1987. gyapjú gobel in, 117 x 50 cm
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Sárkány Anna: Korsós-szőlős, 1990 körül. gyapjú gobel in, 52 x 50 cm

Halak, 1980 körül. kenderszövés, 40 x 24 cm
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Szurcsik János: Nagymama és unokája a kerti kőasztalnál, 1987. olaj, vászon, 70 x 60 cm Szurcsik János: Óbudai részlet (Bécsi út – Farkastorki út sarka), 1981. olaj, vászon, 51 x 67 cm (Türr István Múzeum tulajdona, Baja)

Szurcsik János: Óbudai téglagyár, 1970 körül.  olaj, vászon, 60 x 100 cm
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Szurcsik János: Tavaszi kert, 1981. olaj, vászon, 46,5 x 55 cm (Magántulajdon) Szurcsik János: Hegyoldal télen, 1981.  olaj, vászon, 60 x 80 cm
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Valaha megbecsült mesterember volt a gomb-
kötő: díszes gombok kerültek ki a keze alól: zsinó-
rokat sodort, vitézkötést, övet készített, s mindezt 
selyemből, szőrből. Majd amikor az iparosítás, a 
gyári holmik kiszorították a szabók keze alól ki-
kerülő magyaros ruházatot – többek közt a men-
tét –, a gombkötő mesterségnek leáldozott a napja. 
A mi öreg mesterünk munka nélkül maradt, utóbb 
megözvegyült, lányát is elvesztette, s valahonnan 
az Alföld vidékéről került Óbudára. A veje hozta 
magával, a falusi kovács, aki a hajógyárban kapott 
munkát, és az emberségről mutatott példát: „Ahol 
kettő eszik, ott jut harmadiknak is”. Erről az öreg-
emberről szól Ambrus Zoltán 1900-ban alkotott el-
beszélése.

Ambrus Zoltán küzdelmes fiatalkora után jo-
gásznak indult, majd író lett: regények novellák, 
kritikák és műfordítások kerültek ki tolla alól. 
Nem az egyetlen ilyen életpálya a századforduló 
körül jelentkező, s a Nyugat folyóirathoz térő író-
inknál. Az apai székely örökség és az anyai ág né-
met polgári szelleme szerencsésen egyesült benne. 
Párizsban a francia légkör, Flaubert, Maupassant 
és Anatole France hatása alá került, ami ábrázolás-
módjában, hőseinek lélektani elemzésében nyilat-
kozott meg. Témáiban a modern nagyvárosi élet 
egyik első ábrázolója lett. Ahogy Krúdy Gyula 
megfestette Pest-Budát, s benne a tegnapok ködlo-
vagjait, Ambrus Zoltán tollrajzai is az egykori 
fővárosról és annak jellegzetes alakjairól nyújta-
nak képet. Éppúgy képes hangulatot teremteni, 

megeleveníteni, bár merőben más alkotói mód-
szerrel, pergőbb eseménysort és több párbeszédet 
alkalmazva.

Az akkor közel negyvenéves író útja Óbudára 
vezetett, a Római-partra, s a novellában egyik ba-
rátjával mondatja el benyomásait. Gyakorta keres-
te fel a Rómaifürdőt, előbb egy vicinálison döcög-
ve, majd fiákeren érkezett. Kiválóan megrajzolt 
figura Gáspár úr, a konflisos, aki az esti órákig 
mérhetetlen mennyiségű italt képes magához ven-
ni, mert a várakozás során „az ember nem tud mit 
csinálni, hát iszik”.

Leírja az egykori fürdőt: „A víz… de miért ma-
gasztaljam? Legjobban szeretném, ha megtarthat-
nám magamnak. Hogy a budapestiek még most 
sem fedezték fel ezt a vizet – a rómaiak óta! Mintha 
folyó smaragdban fürdenék, malachit falú meden-
ce ölén: ez a cseppfolyóvá vált drágakő. És vannak, 
akik meghalnak anélkül, hogy megtudnák: micso-
da boldogság igazi vízben fürdeni.” Valóban, mél-
tán becsülték már a rómaiak ezt a vizet. Az úszó-
házban együtt található, ami a legfontosabb: „a víz 
meg a csend”. Főleg a nyári hétköznapokon és az 
őszbe forduló időben. Ez a fürdő egy apró, zöld, bé-
kés oázis a pusztában. A környezet leírása után pe-
dig megemlíti a források előtt található vendéglőt.

Vasárnaponként azonban nincs ekkora béke, 
megelevenedik a környék, és mint a legtöbb helyen, 
az emberek a víz mellett és helyett inkább a ven-
déglőben múlatják az időt. Az író kitér az ivó embe-
rek lelkivilágára: aki egyedül ül egy asztalnál, „aki 
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magában szokott iddogálni, az legtöbbször nem 
született iszákos, csak szerencsétlen”. Ezzel készíti 
elő az elkövetkező történetet.

Egy asztal mellett, magányosan helyet foglalva 
tűnik fel a „jóképű öregúr”, az egykori gombkötő 
mester. Takaros, tiszta öltözetet, régimódi magyar 
ruhát viselt: „fekete atilla, vitézkötéses nadrág és 
aranypaszomántos nyakkendő”. A cigányzenekart 
figyelte; először csak dúdolva kísérte a nótákat, és 
dobolta a taktust, majd lassan emelkedett a kedve, 
mulatni kezdett, rendelte a nótákat: „Ég a kunyhó, 
ropog a nád!”, utóbb táncra perdült, a vendégek cso-
dálkozására. Mutatósan járta a táncot, majd visz-
szaült, fizetett, és hazafelé baktatott. A hétvégeken 
megismétlődött mindez. Az írói ábrázolásból érez-
zük az emberszeretetet, a megértést és az együttér-
zést. A jelenség egy darabja, emléke az elmúlt idők-
nek és egy kerékbe tört emberi sorsnak.

Hazafelé menet, a lassan guruló fiákeren is-
merte meg az író az öregúr szomorú történetét, 

családjának elvesztését és későbbi sorsát, vejének 
megértő szavait: „Hadd igyék, szegény!” Kiváló az 
áttételesen megoldott lélekábrázolás, a műgond és 
egy életút megformálása. Az író tollrajzaiban a szá-
zadforduló társadalmának számtalan karakteres 
alakja tűnik fel.

Végül lezárja történetét: „Az a gondolat, hogy 
ha az emberek még most is magyar ruhában járná-
nak, a részeges gombkötő meg talán virilista volna, 
és unokákat ringatna a térdén – egy darabig még 
nem ment ki a fejemből.” A szelídebb, lassúbb sod-
rású múltat idézi.

Ambrus Zoltán hetvenegy évet élt, s amilyen 
népszerű volt, amilyen tekintélynek örvendett korá-
ban – nyelvismerete, műveltsége, tehetsége követ-
keztében –, olyan mértékben és olyan gyorsan sújtot-
ta életművét már életének utolsó éveitől kezdve a 
feledés. Öregkorát visszavonultan, csendes magány-
ban töltötte, éppúgy „kikopott” az irodalmi életből, 
mint az öreg gombkötő a mesterségéből. 

Ambrus Zoltán. Forrás: Oszk d ig itál is képarchívuma
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Egy időben – beszélte barátunk – abban leltem 
kedvemet, hogy mindennap kijártam a Római für-
dőbe. Ez a kedvtelés sokkal költségesebb, mint kép-
zelitek. A vicinálisról, tudniillik, mindjárt az első 
napon végképpen lemond az ember. Nem mintha 
túlontúl lassú volna; a kis kávédaráló masina na-
gyokat fújva, harákolva, hápogva, elég buzgón 
döcög Szentendre felé, de tessék csak megpróbál-
ni ezt az utat egy augusztusi napon! Menet mintha 
megsütnék, jövet mintha bepácolnák az embert. 
Senki se mondaná, hogy fürdőből jöttél; olyan 
vagy, mint egy szegény ördög, aki a kályhából bújt 
elő. S az út odáig, nappal, mindjárt Óbudától! Ha 
Aquincumnál kitekintesz a kocsi ablakán, meges-
küszöl, hogy ez a világ legszomorúbb környéke. 
A sivatagba értél; csak jobb kéz felé látszik valami 
kis moszat, nem messze a pályától. Az a kis moszat 
a Római fürdő.

Amikor először tértem meg erről a tanulságos 
utazásról, elvégeztem magamban, hogy ezt a kis 
moszatot sohase látom többé. És mindjárt másnap 
megint csak kimentem, ezúttal azonban – okul-
va a tapasztalaton – már fiákeren. Természetesen 
hamar kitudódott, hogy milyen sokba kerül az a 
szenvedély, mely tegnap hirtelen kicsírázott ben-
nem. Gáspár úr, a kocsisom nyolc forintot fizet-
tetett magának, s ezen kívül uzsonnát, vacsorát, 
öt korsó sört, két liter bort és megfelelő számú 
pántlikás szivart. Csak éppen hogy kisasszonyt 
nem hozatott, egy társalkodónőt, aki csevegésével 
unalmát eloszlassa.

– Úgy van itt, kérem – mentegetőzött –, mint a 
hajón: az ember nem tud mit csinálni, hát iszik.

Ebben igaza volt: a Római fürdőn csakugyan 
nincs mit keresnie annak, aki nem kedveli a fo-
lyadékot, már akár belső, akár külső használatra. 
A források előtt ott ugyan a vendéglő, ahová kirán-
dulók is járnak cigányzene mellett sörözni, de ez 
a liget csak vasárnap délután hangos. Hétköznap, 
különösen már szeptemberben nincs ott egyéb, 
csak a víz meg a csend.

A víz..., de mért magasztaljam? Nem akarom, 
hogy a sokaság megrohanja; legjobban szeretném, 
ha megtarthatnám magamnak. Hogy a budapesti-
ek még most se fedezték fel ezt a vizet – a rómaiak 
óta! Mintha folyó smaragdban fürdenél, malachit 
falú medence ölén: ez a cseppfolyóssá vált drágakő. 
És vannak, akik meghalnak anélkül, hogy megtud-
nák: micsoda boldogság igazi vízben fürdeni!

Az ifjú szerelem mohóságával és telhetetlen-
ségével adtam át magamat e víz örömeinek. Az az 
egypár ácsorgó, aki véletlenül be-betekintett az 
úszóházba, s látta, hogy odabenn mindig ugyan-
az az ember lubickol, azt képzelhette, hogy a víz 
titkait tanulmányozom, s ebben a – felfedezőknek 
való – nagy magánosságban újra kitalálom az úszás 
törvényeit.

De minthogy egész nap mégse lehet fürödni, 
még jobban kiélveztem az oázis másik nagy je-
lességét: a hétköznapi csendet. Ez a csend távol 
van a tökéletességtől. A Római fürdő nem őserdő; 
nem, éppen nem. A területe egy arasznyi: egypár 

fa, egypár bokor, egy hosszú fasor a pályaházig, s 
aztán körös-körül megint a sivatag. De aki szereti, 
ha minél kevesebb élőlény botorkál körülötte, meg 
fogja kedvelni ezt az egypár fát s egypár bokrot. 
A fürdőt gyűrűző kis szahara távol tartja az emberi 
lármát, s maga az oázis hétfő reggeltől szombat es-
tig olyan, mint a Tüskerózsa parkja.

A vízzel való első ölelkezés után, s várva a má-
sikat, leheveredtem a fűbe kutyámmal, akit böl-
csességéért Sheiknek neveztem. Lustálkodtunk és 
nagyokat hallgattunk. Én az eget néztem; Sheik 
még bölcsebb volt, mint én: ő nem nézett semmit, 
csak hunyorgatott s emésztett.

Mesebeszéd, hogy a víz susog, s hogy a faleve-
lek panaszosan zizegnek. Ők már nem vádolják az 
alkotót, ők már belenyugodtak mindenbe. Csak az 
ember van ébren.

Egyszer eszembe jutott, hogy megnézzem, mi-
képpen fest az én fürdőm vasárnap délután.

Hát ilyenkor nem különbözik egyéb kiránduló-
helyektől. Az emberek hátat fordítanak a víznek, és 
sört isznak. A vörös abrosz közönsége a túlnyomó 
elem, de vannak fehérek is. A cigány folyton húzza; 
ezek az emberek sokat kívánnak élvezni egypár óra 
alatt, mert máskor nem érnek rá muzsikát hallgatni.

Amint körültekintettem, az egyik szomszéd asz-
talnál egy különös alakot vettem észre. Legelőször 
az tűnt fel rajta, hogy ebben a sokadalomban, ahol 
az asztalokat nem társaságok vagy családok, ha-
nem egész törzsek veszik körül, egyedül van, és na-
gyokat iszik. Mindig sajnáltam azt az embert, aki 
magában szokott iddogálni. Az ilyen ember, úgy 
tapasztaltam, a legtöbbször nem született iszákos, 
csak szerencsétlen, mert nem tud megbirkózni va-
lamely nagy, állati érzéssel, amely erősebb, mint az 
ő feje; s ha iszik, nem torkosságból cselekszik, ha-
nem azért, hogy hadd gyűrje le ezt az érzést a bor. 
Azt mondhatnám, hogy szinte tisztelem a magános 
ivót, mint ahogy a vademberek tisztelik az őrültet.

Az arca még inkább fölkeltette a figyelmemet. 
Jóképű öregember volt: szelíd nézéséhez, széles, ősz 
bajuszához s szépen megnyírt fehér szakállához 
egy cseppet se illett a sok borosüveg. De legjobban 
az öltözete lepett meg. Magyar ruha volt rajta: fekete 
atilla, vitézkötéses nadrág és aranyrojtos nyakken-
dő. Atilláját és mellényét kötött magyar gombok dí-
szítették, csizmája fénylett, mint a tükör. Mit keres 

ez a magyar itt, a Római fürdőben, a fölötte vegyes, 
de olyan kevéssé magyar Óbuda közelében?

A magyar mulatott. Nyelte a bort, s ami az eszé-
ből még megmaradt, azt egészen átadta a zenének. 
Szinte szítta magába a hegedű síró-rívó hangjait, s 
meglátszott az arcán, hogy a cigánynak egy hang-
ját sem ereszti el a füle mellett; meglátszott, hogy 
nemcsak a dallamok visszhangoznak a fejében, ha-
nem a zenének minden apró cifrázata végigcikázik 
az agyvelején. Eleinte egyéb nem is árulta el rajta a 
zene és bor hatását. De később elkezdett izegni-mo-
zogni: fölegyenesedett a székén, hátraszegte a fe-
jét, ivott, s aztán a poharával kopogtatta a taktust. 
A szomszéd asztaloknál, ahol már előbb is szemet 
szúrt az öregúr magyar ruházata, az emberek ösz-
szemosolyogtak.

Ekkor a cigány azt a nótát kezdte játszani, 
amely így kezdődik, hogy: „Káka tövén költ a ruca”. 
Ez a nóta az öreget végképpen kihozta a sodrából. 
Felkönyökölt az asztalra, odafordult a cigányhoz, s 
dúdolni kezdett. A közelben ülők nevettek. Furcsa 
is az, hogy a bús magyar elérzékenyedik, amikor 
azt hallja, hogy: káka tövén költ a ruca; mi köze a 
rucához?!

Az öreg nem törődött vele, hogy nevetik; mint-
ha nem is látta volna a rajta csüngő bámész szeme-
ket. Végigdünnyögte a szomorú nótát, s mikor a 
prímás, aki maga is mosolygott, egy szilaj mozdu-
lattal rágyújtott arra a másikra, hogy: „Kis szeke-
res, nagy szekeres, / Mind megissza, amit keres...”, 
a mulató magyar a dúdolgatásból átcsapott a vidám 
danolásba. Valami sajátságosan fakó, másvilági 
hangon énekelt – ha a kísértetek énekelnének, az 
lehetne ilyen.

Már mindenki csak őt nézte, a távolabb levők 
felállottak, hogy jobban lássák. A magyar nem tö-
rődött senkivel, mulatott tovább. Néha odaszólt a 
cigánynak, s megrendelte a nótát: Vékony deszka 
kerítés..., Ég a kunyhó, ropog a nád... És hol mo-
solyogva nézett maga elé, mintha egy táncoló 
menyecskében gyönyörködnék, hol elandalodva 
danolt, a sötétlő falombokra tekintve, mintha sze-
me egy örökre eltűnő, szétfoszló valamit követne a 
magasba.

A cigány, főképpen, hogy a közönséget mu-
lattassa, most már csakis neki húzta – amit ren-
delt, ameddig akarta. Kedvet kapott a mulatótól, 
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s olyan fáradhatatlanul hegedült, mint a sátán a 
részeg búcsúsoknak. Végképpen el akarta áztatni 
a mámoros embert, s egyre közelebb bújt hozzá. 
Utoljára már csak a fülébe húzta; a magyar ütötte 
a taktust, arca kiderült, s a hangja mintha fölenge-
dett volna.

Egyszerre felugrott, kiállott a cigány elé, intett 
neki, s elkezdte az andalgót járni. Majd, amint a 
zene a frissbe csapott át, gyorsabb táncra perdült. 
Csak egy kis körben forgott, de mintha egy lát-
hatatlan táncosnővel évődnék: néha hívogatta, 
néha utána kapott, s aztán tüzesen megforgatta. 
Mindenki nevetett, a cigány is alig türtőztette ma-
gát. De nekem úgy tetszett, hogy sohase láttam ille-
delmesebb táncot.

A közönség azt leste, mikor fog összeesni. De 
nem ártott meg neki se az ital, se a forgolódás. 
Mikor a cigány végére ért a frissnek, abbahagyta a 
táncot, s visszaült a helyére. Megelégelhette a mu-
latságot, mert elkomolyodva nézett körül, mintha 
keresne valakit. Ki-ki csalódással tért vissza a sö-
röspoharához, a magyar tánc közben mintha kijó-
zanodott volna.

Egypár percig pihent – s ezalatt nem lehetett rá-
ismerni, hogy ő volt az, aki előbb olyan vigasságot 
keltett –, aztán fizetett, és szivarra gyújtott. Majd 
körülnézett, mint aki csak most érkezett, fölkelt, 
odavitt a cigánynak egy ezüstforintost, és lassan út-
nak indult. Mialatt végighaladt az asztalok mellett, 
minden tekintet követte, de ő nem viszonozta ezt 
a figyelmet. Rá se nézett senkire, mint egy márki.

Már esteledett. Körüljártam az oázist, s jó mesz-
szire a vendéglőtől kiszemeltem egy alkalmas he-
lyet, ahol majd egy darabig elhallgatom a tücskök 
ciripelését.

De nem maradhattam ott sokáig. A hold nagy 
vörös tányérja éppen akkor bukkant fel a már sötét 
látóhatáron, és Sheik, a kutyám rémségesen kezdett 
ugatni. Sheik, tudniillik, valami megmagyarázha-
tatlan gyűlölettel viseltetett ez iránt a szelíd égitest 
iránt. És bármilyen bölcs állat volt különben, ebben 
a pontban nem engedett.

Most se tudtam a kedélyére hatni. Hiába kér-
leltem szép szóval: „Te szamár kutya, azt ugyan 
ugathatod!”, s hiába mordultam rá a parancs zor-
don hangján: „Elhallgatsz, bestia?!”, Sheik csak nem 
akart kibékülni a holddal.

Pár percnyi kóválygás után elhatároztam, hogy 
hazamegyek. A kocsimat könnyű volt megtalálnom. 
Gáspár valahol a vendéglő tájékán üdült, élénk tár-
salgásban egy nem éppen megnyerő külsejű úrral.

– Ez a fájós lábú ember – szólt, mialatt a pok-
rócot levette a lovakról – Óbudára igyekszik. Nem 
ültethetném fel a bakra?

–Hát csak hadd jöjjön.
A gentleman átkozottul rongyos volt. De ha 

Sheik urat a kocsiban viszem, az embert nem tilt-
hatom le a bakról.

Felültem, Gáspár közéje csapott a lovaknak, s 
aztán gyí!... végig a fasoron, majd balra kanyarod-
va, elvágtattunk az amfiteátrum mellett.

A rongyos emberből kikívánkozott a szó.
– Itt egyszer színház volt – magyarázta 

Gáspárnak –, kár, hogy már nem játszanak benne.
De nem kapott feleletet, hát csak elhallgatott 

megint.
Kevésbe telt, s elértük Óbuda első házait. 

Alighogy behajtottunk a falak közé, megpillan-
tottam az én magyaromat. Csöndesen bandukolt a 
gyalogjárón, nyilván hazafelé. Elég egyenesen járt; 
nemigen látszott meg rajta a mulatság.

– Hé, atyafi – szóltam a rongyos emberhez –, 
nem ismeri ezt a magyarruhás bácsit, aki itt kocog 
előttünk, és most erre néz, látja?

– Hogyne ismerném, kérem – felelt a fájós lábú 
–, ismeri azt itt minden gyerek. A nevét bizony nem 
tudom, mert csak a részeges gombkötőnek híjják...

– Gombkötő?
– Az volt. De most már csak a veje tartja. Tetszik 

tudni, nincsen ki egészen. Nem vét ugyan senki-
nek, de ha egy pohár bort iszik, egészen megzava-
rodik. Azt mondják, hogy másképpen is félkegyel-
mű szegény.

Nem kérdezősködtem tovább, de a fájós lábú 
ember örült, hogy szabad folyást engedhet a beszé-
lő kedvének, s magától folytatta:

– Kint mulatott a Római fürdőben, s mert megint 
benyakalt, a népek nagyon nevettek rajta. Most ha-
zamegy, és egész éjszaka dolgozni fog. Mert amikor 
igen berúg, azt képzeli, hogy sietős munkája van. 
Egész éjszaka tesz-vesz, s folyvást motyog magá-
ban: „Meglássátok, asszony, gyerek, megint ma-
gyar világ lesz!” Pedig a felesége is, meg a lánya is 
már rég meghaltak.

– Jól van, köszönöm.
A rongyos ember megértette, hogy vége a ki-

hallgatásnak. De nem állott meg benne a szó, s 
hogy elmondhassa a magáét, most már Gáspárhoz 
fordult a közlékenységével.

– Mert úgy kell felvenni a dolgot – folytatta 
halkabban, hogy tolakodónak ne lássék –, hogy 
ez a részeges ember egyszer nagyon jómódban élt. 
Valahol az Alföldön, már nem tudom merre. Volt 
háza, földje, derék felesége; s a mestersége szépen 
hozta a pénzt, mert dolgos ember volt, s a munkájá-
nak, azt mondják, nem volt párja. Hanem egy szép 
nap beütött a német világ: az emberek levetették a 
hazai ruhát, nem kellett többet se a sujtás, se a szép 
gomb, se a vitézkötés. A mesterségébe beleütött az 
istennyila.

– A legjobb a péknek – vélte Gáspár. – Az, ha 
másnak nem kell, legalábbis megeheti a mesterségét.

– Persze, legjobb lett volna, ha más mesterségre 
adja magát. De már nem volt gyerekember, aztán 
meg sehogy se akarta elhinni, hogy vége a magyar-
ságnak. „Majd lesz még más világ is! Lesz még sző-
lő lágy kenyérrel!” – biztatta magát meg a feleségét. 
De az emberek bizony nem jöttek, s a gombkötő 
csak nézett a világba; nem értette a dolgot. És múlt 
az idő, lassankint darabonként el kellett adni a föl-
decskét, utoljára dobra került a ház is. Akkor aztán 
bújában elitta magát. Nem dolgozott semmit, kocs-
mából ki, kocsmába be, s csak bámult, hogy napról 
napra rosszabb a soruk. A felesége jó asszony volt, 
mosott, vasalt, varrogatott, s valahogy csak megél-
tek. Egyszer aztán az asszony is meghalt: egy nagy-
mosásban nagyon meghűlt, tán mert nemigen volt 
hozzászokva, hektikás lett, és elment.

– Az baj, ha a dolgos asszony meghal – jegyezte 
meg Gáspár.

– A gombkötő csak bámult a világba, s nem ér-
tette, hogy az asszony meghalt, pedig hát fiatal volt. 
Azért nem állott be szolgálatba, csak még többet 
ivott. Hiába beszéltek neki: „Legyen az úrnak esze, 
az úrnak gyereke van!” Nem fogott rajta a jó szó. 
Egyre csak azt hajtogatta: „Meglássák, lesz még 
magyar világ! Nem lehet az, hogy ne legyen többet 
magyar világ!” Hébe-hóba aztán keresett is vala-
mit, mert ügyes munkás volt, mondom. De mindig 
kevesebbet meg kevesebbet keresett, s a lányának 
mindig többet kellett varrogatnia.

– Azért jó, ha az ember dologhoz szoktatja a 
gyereket – elmélkedett Gáspár. – Ha kicsi korában 
megszokja a munkát, később nem esik neki olyan 
nehezen.

– Csakhogy ennek megártott a munka. Ámbátor 
nem lehessen tudni. Mert mások meg azt mondták, 
hogy elkapta a hektikát az anyjától, amikor ápolta. 
Annyi bizonyos, hogy kiütött rajta, mindjárt azu-
tán, hogy férjhez ment. Pedig kovács volt az ura, 
tűz mellett lehetett egész nap.

– Aztán most a kovács tartja az embert? – kér-
dezte Gáspár.

– Igen, mert nagyon szerette az asszonyt. 
Csodálkoztak is a népek (mert a mai világban rit-
kán látni ilyet), hogy amikor helyet kapott itt a ha-
jógyárban, s felköltözött az anyjával, magával hozta 
a részeges vénembert is. De minden beszédre csak 
azt felelte: „Ahol kettő eszik, ott jut a harmadiknak 
is.” Azt mondják, még pénzt is ad neki, s ha szó esik 
róla, hogy az öreg itt vagy ott leitta magát, mindig 
csak azt feleli: „Hadd igyék, szegény!”

– Ebben igaza van – szólt Gáspár.
– De nincs igaza – vitatkozott a rongyos ember 

–, mert az öregnek a fejébe ment a bor, s most már 
az esze sincs helyén. Nem bánt ugyan senkit, s ha 
józan, hasznát lehet venni a ház körül, de ha egy 
pohárral megiszik: csupa nevetség. Ilyenkor egész 
éjszaka zörög, jár-kel, szorgoskodik, kergeti az 
inasgyerekeket, beszélget a feleségével meg a lá-
nyával, pedig hol vannak már azok! Én nem tudnék 
tőle aludni.

– Hát én csak azt mondom – szólalt meg 
Gáspár egy kis gondolkozás után –, hogy hiába 
hozzák ide a villamost meg az ördög tudja miféle 
magától járó kocsit, az úr mindig lovon fog járni, 
már aki úr.

– Nekem sincs okom búsulni – felelt a másik 
büszkén. – Mert ameddig csak emberek lesznek a 
világon, koporsószegre mindig szükség lesz.

A rongyos ember elhallgatott, nemsokára le is 
szállt a kocsiról. De az a gondolat, hogy ha az embe-
rek még most is magyar ruhában járnának, a része-
ges gombkötő ma talán virilista volna, és unokákat 
ringatna a térdén – egy darabig még nem ment ki a 
fejemből. 

(1900)
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S O H A S E M  S Z A K A D T A M  E L  C S I L L A G H E G Y T Ő L

B e s z é l g e t é s  d r .  T ö r ö k  F e r e n c  ö t t u s á z ó  o l i m p i a i  b a j n o k k a l

Az egyik legeredményesebb magyar sportág ikonikus alakja idén augusztusban ünnepli 83. születésnapját. 1964-ben 
Tokióban egyéniben, 1968-ban Mexikóvárosban csapatban Balczó Andrással és Móna Istvánnal nyert olimpiai arany-
érmet, edzékőnt az 1988-as játékokon egyéniben és csapatban is győzelemre vezette versenyzőit.

Egy korábbi cikkem készítése során derült ki szá-
momra, hogy gyerekként a Csillaghegyben foci-
zott. Ezzel kezdődött a sportpályafutása?

Így van! Kezdetben nem is igazán lehetett más vá-
lasztásom, hiszen édesapám a Csillaghegyi MOVE-
ban futballozott, majd az 1950-es évek első felében az 
NB II-ben szerepelt klub elnöke lett. Én kis túlzással a 
pályán nőttem fel, és a kölyökcsapatban középpályást 
játszva egészen a Budapest válogatottságig eljutot-
tam, ám édesanyám egy idő után felülírta a labdarú-
gással kapcsolatos terveimet. Nagyon családcentri-
kus és vallásos asszony volt, aki a vasárnapi közös 
ebédet szentnek és sérthetetlennek tartotta, és mivel a 
meccseink rendszerint ebbe az idősávba estek, végül 
meg kellett hajolnom az akarata előtt. Amúgy anyai 
és apai ágon is tősgyökeres csillaghegyi vagyok: apai 
nagyapám a Kínai-tengeren szolgált hajógépészként, 
hazatérve pedig a csillaghegyi téglagyárban dolgo-
zott, majd a községházán pénztárosként helyezkedett 
el. Egyik alapítója volt az 1910-ben létrehozott és mai 
nevét felvett településnek.

Édesapja miből látta el a családot?

A Shell Kőolaj Rt. főkönyvelői posztját töltötte be a 
háború végig, amivel havi 800 pengőt keresett, így 
nem szűkölködtünk. Viszonyításképpen: ebben az 
időben még igaznak számított a „Havi 200 pengő 
fixszel, ma egy ember könnyen viccel” refrénű slá-
ger. Mivel osztályidegennek számítottak, 1945-ben a 
Shell komplett vezetőségét elbocsátották, ami után 
apám a nagy ismeretségi körének köszönhetően a fi-
latorigáti Leipziger Szeszgyárban (a BUSZESZ jelen-
leg bontás alatt álló üzeme – a szerk.) talált munkát 
mint anyagbeszerző. Itt persze jóval kevesebbet ke-
resett, így anyám – pedagógiai főiskolai végzettségé-
nek megfelelően – elkezdett tanítani Csillaghegyen, 
a nagyanyám meg elment távírásznak a főpostára, 
hogy tisztességgel meg tudjunk élni.

A háborúban nem esett bántódásuk?

Szerencsére atrocitások nélkül vészeltük át. A bom-
bázások elől a főjegyző állású keresztapám segítségé-
vel, anyámmal és öcsémmel közösen a trianoni  ma-
gyar-szlovák határ közelében fekvő Drégelypalánk 

és Ipolynyék környékén, az ottani fővadász mester 
tanyáján, egy vízimalomban szállásoltak el bennün-
ket. Ahogy közeledtek az oroszok, elvitt bennünket 
Visegrádra, majd a pilisszentlászlói községházán 
bujkáltunk, ahol egyszer csak megjelent két musz-
ka „davajgitárral” a kezében, azzal a hírrel, hogy fel 
vagyunk szabadítva. Érdekes módon ez velünk két-
szer is megtörtént, ugyanis ezek után hazamentünk 
Csillaghegyre, aminek a szomszédságában még hát-
ravolt a főváros ostroma. Nagyon féltünk, ezért el-
költöztünk a közelben lakó rokonokhoz. Hamarosan 
megérkeztek az oroszok, és az üresen álló házunkat 
felfedezve a szomszédtól kiderítették, merre va-
gyunk, majd átjöttek megkérdezni, hogy használ-
hatják-e. Egy szökött német tiszt vezette őket. Mielőtt 
továbbálltak, kitakarították a házat, és visszahozták a 
kulcsot. Egy rossz szavunk nem lehetett rájuk.

Miután abba kellett hagynia a focit, rögtön az öt-
tusa irányába indult el?

Dehogy! Előbb elmentem úszni a csillaghegyi Árpád 
fürdőbe, és vízilabdázni az Újpestbe, majd atletizál-
tam, de utóbbinak külön története van. A csillaghe-
gyi négy elemi elvégzése után anyám vallásos be-
állítottságának köszönhetően a Keleti Károly utcai 
Budapesti Érseki Katolikus Gimnáziumba jártam, 
ám az új rendszer ideológiájának megfelelően az in-
tézményt átnevezték II. Rákóczi Ferencre, a papokat 
pedig kirúgták, ezért nem volt értelme tovább ott 
maradnom. Átiratkoztam a hozzánk jóval közelebb 
fekvő Árpád Gimnáziumba, ahol egy október 6-i, 
aradi vértanúk emlékére tartott iskolai ünnepség 
helyett jobbnak láttam hazamenni: átmásztam az 
iskola kerítésén tátongó lyukon, és indultam volna 
tovább, azonban Iglói Mihály testnevelő tanár („ci-
vilben” a Honvéd atlétikai edzője) észrevett. Rám 
fütyült, de nem álltam meg, mire ő is átmászott a 
kerítésen, és elkezdett utánam futni. Én táskával, ő 
táska nélkül tartottunk a Tímár utcai HÉV-megálló 
felé, ahol pont nem jött a szerelvény, így kénytelen 
voltam továbbfutni Csillaghegy irányába. Nem le-
hettem tisztában vele, hogy ekkoriban még szeni-
or mezeifutó-versenyeken indult, és csak tesztelte, 
hogy meddig bírom szuflával. Végül Aquincumig 
jutottam, ahol teljesen elkészültem az erőmmel, le-
ültem egy római kori sírra, ott csípett fülön. HÉV-vel Fotó: Sánta Balázs
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visszamentünk az iskolába, ahol eldönthettem, hogy 
visz az igazgatóhoz, vagy – elismerve a futóteljesít-
ményemet – beiratkozom a Honvédhoz atletizálni. 
Utóbbit választottam, de utáltam az egészet.

Hogy lett ebből mégis öttusa?

Az iskolában tartottak egy tehetségkutató versenyt, 
ahol háromtusa csapatot kellett kiállítani. A futás és 
az úszás jól ment, a lövészeten viszont tíz találatból 
csak hatot értem el. Apám ezután beszélt Iglóival, 
aminek eredményeként két-három hónap atlétika 
után eldönthettem, hogy a Honvédnál, „házon be-
lül” öttusára térek-e át. Én persze azt választottam, 
hamar megtetszett a vívás és a lovaglás is. Ez az idő-
szak a középiskolai tanulmányaim végére esett, ami 
után felmerült a „hogyan tovább” kérdése. 1953-ban 
érettségiztem, és szerettem volna matekos irányban 
továbbtanulni, mert mindig is az állt közel hozzám, 
az országos Rákosi matematika versenyen például 
bejutottam a legjobb nyolc közé. A többi tantárgy-
ban viszont nem voltam igazán jó, így a Műszaki 

Egyetemre próbáltam volna bekerülni, de apám mi-
att osztályidegennek számítottam, ezért be sem hív-
tak a felvételire. Beadtam hát a kevésbé szem előtt 
lévő jogra a jelentkezésemet, ahol eredetileg Pécsre 
vettek volna fel, ám addig jártam a Honvéd nyaká-
ra, amíg elintézték, hogy egy megüresedés miatt pár 
hét után átvegyenek az ELTE-re.

Mennyiben volt más ekkoriban az öttusa, mint 
napjainkban?

Nagyon! Megadták a módját, hiszen nem egy nap 
alatt zavarták le az egész programot, hanem minden 
sportágnak egy teljes napot szántak. A lovaglás 5 km-
es távon 30 db verhetetlen, fix akadályból állt, a vívás 
14 órás versenyből, a lövészet 25 m-es távolságból 4x5 
lövésből (forgó és robbanófegyverrel), az úszás 300 
m-ből, a futás pedig 4 km-ből terepen/erdőn keresz-
tül, ráadásul egyedül. Keményen fel kellett készülni 
rá. 1956-ban a rádió ostromának híre a Semmelweis 
utcai vívóteremben ért minket, másnap az egyete-
men megalakult a forradalmi bizottság. Mivel a tö-
megközlekedés hamarosan leállt, Csillaghegy és az 
egyetem között megszűnt számunkra az összekötte-
tés, illetve anyánk is zokogott, hogy nehogy beleke-
veredjünk a harcokba, így az öcsémmel – aki szintén 
öttusázott – inkább otthon maradtunk, és edzettük 
magunkat. Egy ilyen alkalommal kétkezes súlydo-
bást végeztünk, amikor a súllyal véletlenül tarkón 
találtam az öcsémet, aki összeesett, és rövid időre 
a látását is elveszítette. Nagy nehezen szereztünk 
egy mentőautót, amivel bevitték a Sportkórházba. 
Mindenki azt hitte, hogy a harcokban vett részt. 
Szerencsére teljesen felépült a dologból.

Mik voltak az első sikerei a sportágban?

1957-ben a budapesti junior világkupán csapatban 
elsők lettünk, én meg egyéniben negyedik. 1959-ben 
már a felnőttben megnyertem a magyar bajnokságot, 
ki is vittek tartalékként a hersheyi világbajnokságra. 
Mi voltunk az első csapat, amit a forradalom után 
kiengedtek az USA-ba. „Természetesen” jött velünk 
elhárítótiszt, és pszichés vizsgálatoknak is alávetettek 
bennünket, hogy hazatérünk-e. A versenyre kilátoga-
tott Maléter Pál emigrált szárnysegédje, akit a katona-
ságból már ismertem. Bár honvédesként az egyetem 

alatt katonai zászlóaljhoz tartoztunk, mégis el kellett 
töltenem egy hónap szolgálati időt Nyíregyházán. Itt 
egyszer az volt a feladatom, hogy dobtáras gépfegy-
verrel hetes sorozatot lőjek egy bábu mellkasába. 
Mivel a lövészet miatt az öttusában addigra már ellőt-
tem vagy tízezer töltényt, elég finom ujjakkal bírtam 
ahhoz, hogy mind a hét golyóval célba találjak. Ezt ő 
nem hitte el, azt gondolta, csalok, ezért közeli szem-
kontaktus mellett újralövetett velem, aminél ugyan 
már csak hatot találtam, de így is nehezen hitte el. 
Szóval vele futottam össze odakint, és hozott magá-
val egy kedves teremtést, egy texasi milliárdos lányát, 
akivel rögtön szerelembe estem. Felajánlották, hogy 
ha kint maradok, akkor fizetik az ötéves egyetemi ta-
nulmányaimat. Csábító ajánlat és nagy dilemma volt, 
de végül nem éltem a lehetőséggel.

Miért maradt le az 1960-as római olimpiáról?

Mert eltiltottak. Hershey-ből hazafelé New Yorkon 
át vezetett az utunk, onnan indult a repülőnk, 

de addig még egy napunk hátra volt. Elég rövid 
pórázon tartottak bennünket, vacsora után egy 
óra múlva a szállodában kellett volna lennünk. 
Azonban Ferdinandy Géza csapattársam kint 
élő rokona elvitt minket a New York-i éjszakába, 
majd nála aludtunk, és hiába adtunk magunkról 
eközben folyamatosan életjeleket telefonon, amíg 
másnap délre oda nem értünk az indulásra kész 
buszhoz, mindenki azt hitte, hogy disszidáltunk. 
Itthon fegyelmi eljárás indult ellenünk, aminek 
következtében két évre eltiltottak a válogatottól, 
nem utazhattam külföldre, így Rómába sem, an-
nak ellenére, hogy magyar ranglistavezető vol-
tam. Mivel az olimpián a csapat és Németh Feri 
is győzött egyéniben, amnesztiát kaptam, és 1961-
ben már tartalékként ott lehettem Moszkvában 
a világbajnokságon, ahol be kellett ugranom a 
lovaglásnál, végül pedig ezüstérmesek lettünk. 
1962-ben Mexikóvárosban immár teljes értékű csa-
pattagként megismételtük az eredményt, miköz-
ben egyéniben bronzérmet szereztem.

A tokiói olimpia egyéni bajnoka.
Fotó: török ferenc Archívuma

Balczó, Török, Móna, az 1968-as olimpia győztes csapata. Forrás: pentatlon.hu
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Ezután állt össze a legendás Balczó–Móna–
Török trió?

Egész pontosan 1963-ban. Módszertani újításként 
Hegedűs Frigyes szövetségi kapitánnyal szakosí-
tottuk a felkészülést, azaz minden versenyszám-
nál sportági szakedző koordinálta az edzéseinket. 
Mindössze két „lyukas” számunk volt: nekem az 
úszás, Móna Pistának a futás. Ez meg is látszott az 
eredményeinken, hiszen 1963–1967 között sorozat-
ban négy világbajnokságot, majd 1968-ban olimpiát 
nyertünk csapatban, én meg 1964-ben feljutottam 
egyéni pályafutásom csúcsára, amikor Tokióban 
olimpiai aranyérmet akasztottak a nyakamba. Itt 
a sors visszaadta, amit korábban elvett, mert ekkor 
Móna és Balczó Bandi nem indulhatott eltiltás mi-
att, miután lebuktak, hogy nyugatról behozott ka r-
órákat vittek értékesíteni Romániába. Velük együtt 
persze én is „űztem ezt az iparágat”, és akkor csak 
azért nem voltam benne a buliban, mert a spórolt 
pénzemen egy évvel korábban Svájcban egy autót 
vettem. Az olimpia előtt Kutas István sportvezető 
magához hívott, hogy a többiek kiesése miatt ne-
kem kell megnyernem az olimpiát, és megkérdezte: 
mi kell hozzá? Azt válaszoltam: intézze el, hogy a 
vívómesteremet, Vass Laci bácsit magammal vihes-
sem. A vívás volt ugyanis az a sportág az öt közül, 
ahol a legnagyobb előnyre lehetett szert tenni az 
ellenfelekkel szemben. Bár sportági berkeken belül 
botrány lett belőle, de betartotta a szavát. Meg is há-
lálta magát a dolog: tizennyolc győzelemmel kezd-
tem, amit három vereség követett, ekkor Laci bácsi 
odajött hozzám, és olyan lelki támogatást adott, 
amitől a hátralévő összes párbajomat megnyertem.

Az 1968-as olimpiai csapatgyőzelemmel egyben 
utolsó aranyérmét is nyerte öttusában. 

Rendesen meg kellett küzdenünk érte Mexikóban. 
Nagyon „vegyes” lovakat kaptunk, én például min-
dig tartaléklovat húztam. A lovaglás után 360 pont 
volt a lemaradásunk a szovjetekkel szemben, és ők 
már pihentek, amikor mi a bolgárokkal vívtunk. 
Minden egyes ellenünk aratott győzelemért 100 
dollárt ígértek nekik, végül azonban 9:0-ra győz-
tünk, amivel ismét a saját kezünkbe vettük a sor-
sunkat, és éltünk is vele. 1969-ben még szerettem 

volna elindulni a budapesti világbajnokságon, de 
a szövetség fiatalítani akart, én meg megsértődtem 
a bánásmódjukon, és abbahagytam. Ekkor kap-
tam egy meghívást a Német Öttusa Szövetségtől, 
hogy legyek a válogatottjuk szövetségi kapitánya 
Berlinben. Leo Becker, a német öttusasport „mo-
torja” írt számomra egy meghívólevelet, amire köz-
pontilag válaszoltak, a nevemben is visszautasítva 
az ajánlatot. Ez csak akkor derült ki számomra, 
amikor később személyesen beszéltem Beckerrel, 
és sajnálatát fejezte ki, amiért nem vállaltam. 
Felháborodásomnak próbálva hangot adni, bebo-
csátást kértem Kádár személyi titkárához, Sándor 
Józsefhez, aki megértett, majd elintézte, hogy kap-
jak útlevelet, amivel kimehetek külföldre. Igen ám, 
de ekkor már néhány hónapja beindult az ügyvédi 
irodánk, jöttek folyamatosan a megbízások, így vé-
gül mégsem utaztam el.

Ügyvédkedett már a sportolás mellett is?

Igen. Miután 1957-ben megszereztem a jogi dok-
torátust, fogalmazóként dolgoztam a II. kerü-
leti bíróságon, azután pár évig a XI. kerületben 
lettem bírósági elnöki titkár, 1966-tól bírósági 
ügyvéd. A sportpályafutásom ellenére ugyan-
úgy bejártam dolgozni, mint mások, csak mun-
kaidő-kedvezményt kaptam. 1988-ban az Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) jogtanácsosa let-
tem, 1992-ben nyitottam saját ügyvédi irodát, 
ami jelenleg a Batthyány utcában működik. 
Belekóstoltam a politikába is, amikor 1990-ben 
az SZDSZ színeiben elindultam az országgyűlé-
si képviselő választáson Újpesten, amit 65%-kal 
megnyertem. 1994-ben szerettem volna ott foly-
tatni, de Mécs Imrének kellett a hely, így ki akar-
tak tenni Vácra, ott viszont nem nyertem. Erre a 
pályára egyébként Darvas Iván biztatott, akivel 
családilag jóban voltunk, de más legendás színé-
szekkel ugyancsak baráti kapcsolatot ápoltunk 
(például Zenthe Ferenccel, Szirtes Ádámmal), akik-
kel a különböző magyar filmek lovas jeleneteinek 
forgatásán ismerkedtünk össze, ahol mi, öttusá-
zók voltunk a dublőrök. A futball irányába is tet-
tem lépéseket: 1998-ban megpályáztam az MLSZ 
elnöki posztját, azonban a sok megígért szavazat 
ellenére csak harmadik lettem.

Közben az öttusától sem tudott távol maradni?

1976–1992 között kisebb megszakítással én voltam 
a magyar öttusa válogatott szövetségi kapitánya. 
Versenyzőként hozzá voltam szokva a sikerekhez, 
a kemény munkához, amit edzőként is megköve-
teltem. A filozófiám, hogy annyit tudsz kivenni a 
dologból, amennyit belefektetsz. Szigorú és szóki-
mondó vagyok, de következetes, amiért sokan nem 
szeretnek, viszont sokan igen. A Martinek–Mizsér–
Fábián 1988-as szöuli aranycsapatra vagyok ebből 
az időszakból a legbüszkébb. Igyekeztem úgy „for-
gatni” őket, hogy egyéniben is mindegyik nyerjen 
valamilyen nagy versenyt, ami végül össze is jött. 
1989–1996 között a szövetség elnöke voltam, jelen-
leg pedig tiszteletbeli elnöke vagyok.

Sporteredményei mellett mire a legbüszkébb?

Elsőként is a családomra: az első házasságomból 
három nagykorú gyermekem van, akiktől kilenc 
unokám és három dédunokám született, de a je-
lek szerint ez utóbbi szám hamarosan gyarapodni 

fog. 1996-ban megözvegyültem, majd újranősül-
tem, és elvettem Zsuzsát, aki szintén jogász. Közös 
kincsünk a csaknem tizenhat éves kislányom, 
Fannika, aki már elsős gimnazista. Másodszor a 
kitüntetéseimre, amikből nagyon sokat kaptam: a 
régebbi időkből a Haza Szolgálatáért és a Munka 
Érdemrendre, illetve az Olimpiai Érdemrendre, a 
közelebbi múltból a Magyar Érdemrend középke-
resztjére polgári tagozaton, valamint a Budapest 
díszpolgára címre.

A munkán kívül mivel tölti mindennapjait?

Igyekszem fitten tartani magam: hetente többször 
teniszezem, úszom és gyógytornázom. Szerencsére 
mindenben kedvemet lelem, így a jogászkodásban 
is, különben nem csinálnám. Ugyan 1982 körül há-
zat építtettem a Rózsadombon, és elköltöztem a III. 
kerületből, de rengeteg itteni ismerőssel, baráttal a 
mai napig tartjuk a kapcsolatot, így nyugodt szívvel 
állíthatom: sohasem szakadtam el Csillaghegytől!

Rorbacher István

A szöuli aranycsapat: török ferenc szövetségi kapitány, Martinek jánios, mizsér attila, fábián lászló. Fotó: török ferenc Archívuma
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Sokan úgy gondolják a mai Óbudáról, hogy a 
kocsmavilág emlékeinek színtere a római kortól 
Krúdy Gyuláig. Ez valóban így van, de nem kizáró-
lagosan. A hajdani sportélet ugyanis olyan kiváló-
ságokkal büszkélkedhetett, akik itt, Óbudán, vagy 
innen indulva a kerületünknek szereztek hírnevet, 
értek el kimagasló eredményeket és ismertséget. 
És az óbudai sporttörténetnek egy nagyszerű kró-
nikása is volt, aki 50 évvel ezelőtt összegyűjtötte a 
kerület nevezetes eseményeit és sportolóit egy kis 
kötetben. Peterdi Pál 2001-ben, halála után egy év-
vel Óbuda díszpolgára lett – „a kerület kulturális 
és sportéletében kifejtett kiemelkedő teljesítménye 
elismeréseként”. Életében úgy képviselte Óbudát 
sportolóként, edzőként és újságíróként, hogy mun-
kásságával méltán kiérdemelte a kitüntető címet.

A közelmúltban, február 17-én lett volna 93 éves. 
Budapesten született 1925-ben Pochlenc Pál néven. 
Édesapja Pohlencz Pál tisztviselő volt, aki foci játék-
vezetőként sokszor fiát is magával vitte a meccsek-
re – a sportot tehát már gyermekként megismerte a 
TVE pályáin. Ez a sportkör volt Magyarország har-
madik legrégebben alakult egyesülete. 1887 janu-
árjában egy kisvendéglő különszobájában gyűltek 
össze a sportot szerető óbudai mesteremberek és 
polgárok, és lelkesen megalakították a III. kerületi 
Torna és Vívó Egyletet.

A TVE úszószakosztálya már 1897-ben verse-
nyeket rendezett a Lukács uszodában, tagjaik ered-
ményesen szerepeltek az országos versenyeken is. 
Az indító torna, vívás után hamarosan az atlétika és 

egyéb sportágak is megjelentek a palettán. Például 
a teniszversenyek női résztvevői feltűnést keltettek, 
hiszen ekkoriban a hölgyek még nem voltak olyan 
aktív részesei a sportnak, mint manapság.

Peterdi Pál minderről csak hallomásból értesült, 
hiszen kora ifjúságában már kiforrott sportéletet 
talált, amibe iskolásként hamar bekapcsolódott. 
Elsősorban a vizes sportok iránt érdeklődött. A két 
világháború között Óbudán népszerűek voltak a 
vízi sportok, főként a vízilabda, sok gyerek kez-
dett el pólózni. Peterdi Pál is közéjük tartozott, és 
számos sikert ért el ifjúsági csapatával (az Árpád 
Gimnáziumba járt, ahol erős volt a sportélet). Így 
érthető, hogy iskolái elvégzése után, egészen fi-
atalon, 1948-ban a III. kerületi TVE vízilabda csa-
patának edzője lett. Kiváló pedagógiai és szakmai 
érzékkel vezette a csapatot, legfőbb szándéka már 
akkor is a fiatalok nevelésére irányult. Később, mi-
után Óbudán megszűnt a vízilabda klub, az úszás 
felé fordult a figyelme, és évtizedeken át irányítot-
ta a kerületi úszószakosztályt mint vezetőedző. 
Kiváló, tehetséges fiatal úszói sokszor eredmé-
nyesen szerepeltek, bajnokok kerültek ki a szár-
nyai alól. Sokan emlékeznek arra, hogy nemcsak 
az úszás „mesterségét” sajátították el tőle, hanem 
életre is nevelte őket a mester, edző, pedagógus és 
sokuk számára „atyai jó barát”.

Az érettségi (1943) után természetesen dolgoz-
nia kellett, hiszen a család jövedelme nem fedezte 
volna a sportszenvedélyt. Kezdetben gyári tiszt-
viselő volt, majd villamosvasúti pályamunkás, és 
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újra irodista lett (1951–1952.), de ekkor már nagyon 
érdeklődött az újságírás iránt is, amely később 
egész életének meghatározó tevékenységévé vált. 
Rengeteg tudósítása jelent meg sporteseményekről 
a különböző újságokban, később számos könyvet 
írt sportolókról, karrierekről.

Peterdi a saját bevallása szerint sem volt ki-
emelkedő sportoló, életét mégis meghatározta a 
sport. A MAC ifjúsági úszója és vízilabdázója volt 
1943–1945-ig, majd a III. kerületi TVE vízilabdázó-
ja (1946–1948). A III. kerületi TVE, illetve a III. ke-
rületi Vörös Lobogó úszó- és vízilabdaedzője lett 
1948-ban, és egészen 1966-ig nevelte az utánpótlást, 
miközben a magyar öttusaválogatott úszóedzője is 
volt 1963–1967 között (a Balczó–Török–Móna-féle 
„aranykorban”). Legtöbbünk talán nem is tudja, 
hogy az 1970-es években a magyarországi koco-
gómozgalom elindítója Peterdi Pál volt, a kocog, 
kocogás, tömegsport szavak neki köszönhetik meg-
születésüket. A tömegsport szenvedélyévé vált, lel-
kesen támogatta az óbudai fiatal focitehetségeket 

mozgósító Grundbajnokságokat. Római-parti laká-
sából naponta járt futni. „A láb mindig kéznél van” 
volt a szlogenje. Nagyon szerette a korai reggeleket 
a parton, de a későbbi nyüzsgő evezős-sportvilágot 
is. Az 1960–1970-es években a Rómait ő nevezte el 
„proli-Rivierának”. Ekkora sportszeretet mellett a 
sors fintora, hogy hosszú, súlyos betegség után érte 
a halál 2000-ben.

Peterdi Pál egész életében az óbudai sport el-
kötelezett híve volt – sokat tett is érte. Idősebb ko-
rában az újságírás mellett az óbudai tenisz sportra 
fordította a figyelmét, és a Hévízi úti teniszpályán 
való rendszeres játék után a szakosztály irányítását 
is vállalta.

Szerintem egy eredményes sportember a leg-
hitelesebb a sporttudósításokban is. Peterdi cikkei 
folyamatosan jelentek meg a Népsportban, a Képes 
Sportban, a Labdarúgásban, amelyeknek állandó 
munkatársa volt. Vidám, humoros természete is 
hamarosan jelentkezett az írásokban, ezért a Ludas 
Matyi és a Rádiókabaré is megkereste őt szerzőként. 

FotÓ: MT I ,  Hámor Szabolcs
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A TV-ben a Szeszélyes évszakok című műsorban 
vált népszerűvé „Tücsök és Bogár” rovatával. A hu-
morára jellemző egyik legendává vált mondása, 
hogy szerinte kétféle ember létezik: „Akinek humo-
ra van, az mindent tud, akinek nincs, az minden-
re képes.” Humoristaként elért sikereit 1983-ban 
Karinthy-gyűrűvel jutalmazták.

Peterdi Pálról az utókor elsősorban a művei 
alapján fog képet alkotni, hiszen bejárta a fél vilá-
got, öt olimpiáról tudósított (1972 München, 1976 
Montréal, 1980 Moszkva, 1984 Los Angeles, 1988 
Szöul). Az ottani magyar sikerekről és a legered-
ményesebb sportolóinkról újságcikkeket írt, majd 
később könyveket is. Szerzőként és társszerzőként 
csaknem negyven könyve jelent meg, többek között 
például 1986-ban megírta az óbudai sportegyesület 
történetét (100 évnek is egy a vége – a III. kerületi 
TVE története, 1887–1987).

Egy legendás olimpiai győzelem  
óbudai sportolókkal

Remélem, megszületik majd egy könyv Peterdi 
Pál életéről és munkásságáról, mert ez nagyon 
időszerű lenne. Egyik méltatója szerint „Peterdi 
a szépirodalmi igénnyel megírt, de nagy ténya-
nyagon alapuló sportriport műfaj magyarországi 
megalapítója”.

Itt, e cikk keretei között csak egy rövid idézet-
re van hely, amely jellemző írói stílusára és lelke-
sedésére – még olyan esemény bemutatásakor is, 
amelyen személyesen nem lehetett jelen. Vízilabda 
sportágunk mai napig tartó, sok évtizedes diadal-
útjának egyik bölcsője az óbudai TVE csapata volt, 
amelyről Peterdi ezt írta könyvében:

„A III. kerületi TVE nemzetközi sikere és a ma-
gyar bajnokságon való egyre jobb szereplése azt 
bizonyította, hogy vízilabda sportunkban már két, 
közel egyforma játékerejű, nagy tudású együttessel 
kell számolni. Az FTC védte még a bajnokságát, de 
évről évre nehezebb dolga volt a »Kerülettel«, és 
1922-ben már valóban csak hajszál hiányzott ah-
hoz, hogy Óbuda csapata megnyerje a magyar vízi-
labda-bajnokságot. A magyar bajnokság helyett az 
osztrák bajnoksággal vigasztalódott. Komjádi Béla 

pedig tovább dolgozott ugyanazzal a lelkesedéssel, 
türelemmel és szakértelemmel, amellyel rövid pár 
év alatt klasszis-együttest nevelt a vízilabdában 
addig szerepet egyáltalán nem játszó óbudai csa-
patból. Amikor az MTK-ból átment a III. kerületbe, 
az volt a célja, hogy ismeretlen fiatal kezdőkből ala-
kítson ki épkézláb csapatot. Amikor pedig az FTC 
újra régi fényében ragyogott, akkor Komjádit már 
az a vágy fűtötte, hogy a zöld-fehérek számára mél-
tó riválist neveljen, s a két csapat vetélkedése vigye 
előre a magyar vízipóló ügyét.

A terv első pontja beteljesedett. Fiatal legény-
kékből kiforrott a III. kerületi TVE nagyszerű csa-
pata. És beteljesedőben volt a második pont is: az 
óbudai csapat felfejlődött a ferencvárosi vízilabdá-
zók mellé. Komjádinak azonban most már – termé-
szetesen – ez sem volt elég. Tovább csiszolta, taní-
totta játékosait. Egyetlen csapatnál sem folyt olyan 
szisztematikus, korszerű edzés, mint a III. kerület-
ben, és Komjádi lelkesedése, vasakarata 1923-ban 
meghozta a teljes sikert. A III. kerületi TVE legyőz-
te az FTC-t, és ezzel első ízben megnyerte a magyar 
vízipóló bajnokságot.”

Itt egy kis kitérőt kell tennem, hiszen a kerü-
let egyik sport-nevezetessége volt Komjádi Béla. 
A dunai szabad-uszodákban látott gyerekek kö-
zül rendre kiemelte a szerinte tehetségeseket, és 
belőlük nevelt nagyszerű pólós csapatot. Edzőként 
mindig nagy hangsúlyt fektetett az utánpót-
lás-nevelésre, az ő felfedezettje volt többek kö-
zött Keserű Alajos, Keserű Ferenc és Homonnai 
Márton akkori olimpiai bajnokok. A modern vízi-
labdasport létrehozója volt, és különböző – máig 
alkalmazott – edzéstechnikai újítás bevezetője, 
például a légstop, légpassz; illetve a medencén kí-
vüli, tornatermi (erőnléti) edzést is ő honosította 
meg. Kedvessége és közvetlen stílusa miatt játéko-
sai Komi bácsi becenéven szólították.

Komjádi Béla tanítványai 1924-ben biztosan, 3 
pont előnnyel nyerték meg legújabb bajnokságukat, 
és ekkor már egy eddig nem is remélt cél, az 1924-
es párizsi Olimpia lebegett a játékosok szeme előtt. 
Az olimpiai magyar válogatott összeállt, a héttagú 
együttesben a III. kerületi TVE 4 játékossal, az FTC 
hárommal képviseltette magát. Innen újra átadom 
a szót Peterdinek, hogy érzékelhessék, milyen a 

szuper képzett, felkészült újságíró – olyan meccsről 
tudósít szuggesztíven, amelyen személyesen nem is 
volt ott, hisz akkor még meg sem született!

„… A 12 évvel előbbi stockholmihoz képest más 
volt a helyzet. Kifejlődött, megizmosodott a ma-
gyar vízilabdasport, s ha vérmes reményeket nem 
is táplált senki, tisztességes szereplésben joggal 
bizakodhatott. Ebbe a derűs hangulatba azonban 
váratlanul, bombaként robbant egy hír: a magyar 
csapat sorsolása olyan szerencsétlenül ütött ki, ami-
nőre tán még nem is volt példa. Csapatunk a kie-
sési rendszerben lebonyolításra kerülő tornán első 
ellenfélül a többszörös olimpiai bajnokot, a világ 
legjobbját, Anglia együttesét kapta.

A hírre mindenki megrökönyödött. A hazai ag-
godalmaskodók siettek leszögezni: kár volt a ma-
gyar csapatot kiküldeni a párizsi Olimpiára.

A pánikhangulat ragályos, a csapat tagjai között 
is általános volt a rémület. Csak Komjádi Béla ma-
radt nyugodt és bizakodó.

– Az angolok is csak emberek – mondta.
És minden gondja arra irányult, hogy meg-

nyugtassa a játékosait. Gondoskodott kényel-
mükről, szórakozásukról, vezette az edzéseket, 
tréfálkozott.

Aztán elérkezett a magyar-angol mérkőzés 
napja a remek Tourelles-i uszodában. Különösebb 
érdeklődést nem váltott ki ez a mérkőzés, hiszen a 
találkozónak legfeljebb egy érdekessége lehetett: 
hány gólt lőnek Anglia válogatott félistenei a ma-
gyar csapatnak?

Felálltak a csapatok, megkezdődött a játék. 
Az angolok fogtak labdát, néhány húzás, máris 
ott voltak a magyar kapu előtt, és anélkül, hogy 
egyetlen magyar kéz is érintette volna a labdát – 
már zörgött is a háló. Újra ráúsztak – szinte szóról 
szóra megismétlődött az előbbi jelenet. Már 2:0-ra 
vezettek az angolok. Magyar kéz még mindig nem 
ért a labdához. Riadtan néztek egymásra, nem 
mert szólni egyikük sem. Érezték, hogy a világ 
legjobbjaival állnak szemben, itt nem segít semmi 
sem, hiába a forró akarás, lehetetlen feltartóztatni 
a fájdalmas, megsemmisítő vereséget. Majd újra 
sípolt a bíró, újra felporzott a víz, ahogy a labdára 
úsztak. Megint az angolok lendültek előre – és már 
3:0-ra vezettek.

Micsoda szégyenletes vereség vár itt a magyar 
csapatra? Hiszen még arra sem képes, hogy labdá-
hoz nyúljon, nemhogy gólt dobjon. Ez a harmadik 
gól annyira megtörte a magyar csapatot, hogy a 
mérkőzés lényegében talán már el is dőlt. A játé-
kosok elvesztették önbizalmukat. Nem egyszerűen 
azt érezték, hogy nem megy a játék… Azt érezték, 
hogy tehetetlenek a nagyszerű angol csapattal 
szemben. Amikor azonban a harmadik gól után he-
lyére úszott a magyar csapat, akkor valami történt.”

Peterdi szerint Komjádi csak a 3. gól után ismer-
te fel az angolok taktikáját:

„A bíró fütyült, a játékosok megindultak a lab-
dáért. Az angol csapatnak volt egy jó gyorsúszója, 
aki mindig elhozta a labdát. A magyar játékosok 
nem tulajdonítottak nagyobb fontosságot ennek – 
három csatárunk, nem törődve azzal, hol a labda, 
nyugodtan megindult az ellenfél kapuja felé, hogy 
ott szokás szerint elhelyezkedjék. Nem vették észre, 

Grafika: Rózsahegyi György
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hogy hármukkal szemben mindössze egy védőjáté-
kos tartózkodik ott, a többi öt már mind a magyar 
kapu előtt adogatja a labdát – három magyar védő 
ellen. A kettős emberelőny ellen már akkor sem volt 
orvosság – három villámgyors gólt eredményezett.

Komjádi a harmadik gólnál már nyugodt volt. 
Tudta, hogyan lehet ez ellen védekezni. A medence 
partjára rohant, és odakiáltott a játékosoknak:

– Ne féljetek, nincs semmi baj. Csak arra vi-
gyázzatok, hogy egy angol se maradjon fedezetle-
nül. A csatárok ne ússzanak előre, hanem maradjon 
mindenki a párjával.

A csapat feléledt. Hát mégis lenne orvosság?
Volt – egy csapásra megváltozott a játék képe. 

Eltűnt az angolok ijesztő fölénye, az akciók nem 
tudtak többé kifejlődni. A taktikai húzás sikere 
egyszerre visszaadta a csapat játékkedvét, annyira, 
hogy már nemcsak az angol támadásokat fojtották 
el sikerrel, hanem előre lendültek, kezdeményeztek, 
gólt is dobtak, s a félidő 3:1 lett az angolok javára.

A második félidő első percében – 4:1. Jó, de ez 
már nem a magyar csapat súlyos taktikai hibájából 
született, szép akció eredménye volt, valóban gólt 
érdemelt. S a parton ott ágált Komjádi Béla inguj-
jas, köpcös alakja, biztatta, lelkesítette játékosait, 
és szavai valósággal előrevitték, lendítették, dob-
ták a csapatot.

4:2, majd 4:3.
De akkor már »időzavarba« került a csapat: úgy 

festett, hogy a magyar csapat – ezúttal Óbuda és 
Ferencváros kombináltja – hősies hajrája ellenére 
is elvérzik. (…) És ebben a pillanatban felharsant 
a Tourelles-i lelátó. Négy másodperccel a játékidő 
letelte előtt egyenlített a magyar csapat. Homonnai 
Lajos, a III. kerületi TVE középcsatára bedobta a ne-
gyedik gólt a világbajnokok hálójába – 4:4.

És már vége is. Illetve dehogyis van vége. 
A nemzetközi urak döntenek: folytatni kell.

Folytatták. Szédítő küzdelem volt, a vízilabda 
történetének talán máig legfantasztikusabb »ütkö-
zete«. A harmadik »félidőben« 5:4 az angolok javá-
ra. A negyedikben – a meghosszabbított játékidő 
leteltekor – 5:5. Újabb hosszabbítás következett. Az 
ötödik és a hatodik »félidő« szinte pontosan úgy 
zajlott le, mint az előző hosszabbítás. 6:5-ös angol 
vezetés után a második hosszabbítás második felé-
ben újra kiegyenlítettünk: 6:6.

A közönség dobogott, tapsolt, újrázott, soha 
még ilyen pólócsatát!

A játékosok szinte félholtan másztak a partra. 
Radmilovic, az angolok világhírű játékosa felkapta 
a parton keze ügyébe akadt rajtpisztolyt, és tréfá-
san a homlokához szorította:

– Inkább agyonlövöm magam, de nem megyek 
vissza.

Persze, mikor felharsant a játékvezető újabb síp-
szava, csak fejest ugrott ő is a többiekkel, hogy foly-
tassa a játékot, megkezdje a hetedik félidőt.

És ebben a hetedik játékrészben megváltozott 
hirtelen valami.

A mérkőzés során eddig mindig az angolok 
vezettek, s nekünk kellett hallatlan, fogcsikorga-
tó küzdelem, harc árán kiegyenlítenünk. Most 
azonban, a harmadik hosszabbítás első részében – 
Homonnai II. révén – 7:6.

Először vezettünk e szédítő, már csaknem két 
teljes órája tartó mérkőzés során. Most mi élveztük 
azt a hatalmas lélektani fórt, amit adott helyzetben 
a vezetés ténye jelentett, és az angolokra nehezedett 
a kiegyenlítés mázsás feladata.

Nem oldották meg ezt a feladatot. A nyolcadik 
»félidőre« már nem is ugrottak be a vízbe, hanem 
valósággal beestek a fáradtságtól. És ebben a nyol-
cadik félidőben már az angolok nem nyúltak labdá-
hoz. Játékosaink tartogatták, dédelgették a küzde-
lem tárgyát, »időre« játszottak, körbe-körbe úsztak, 
visszafelé indultak – és megtartották előnyüket.

Magyarország csapata tehát 7:6-ra verte a 
Londonban, Stockholmban és Antwerpenben győz-
tes, háromszoros olimpiai bajnok gárdát, ezzel a pá-
rizsi olimpia legnagyobb meglepetését szolgáltatta, 
és egyben a magyar vízilabdasport addigi legna-
gyobb eredményét harcolta ki”.

Hát ez volt Peterdi Pál legfőbb érdeme a közve-
títésekben is: a szemléletesség, az érzelmeket is 
megmozgató személyes beszámoló a sportesemé-
nyekről. Ugye, hogy – 46 évvel később is – pont 
olyan a beszámoló, mintha közvetlen helyszíni tu-
dósítás lenne? 

– Nyakunkon a világbajnokság – jegyezte meg 
két korty között Balogh Tamás. – Legalább érdemes 
lesz mindennap bejönni.

– Mert különben nem jönnél be mindennap – 
bólogatott Tóbi, a faházi csapos. – De valamit per-
sze kikötök…

– Nem ordítok, nem verekszem, ismerhetsz – 
sértődött meg az egykori kemencés.

– Erről is beszélhetnénk, de most mást akartam 
a lelkedre kötni. Egy olyan szabályra figyelmeztet-
lek, amit a többieknek nem kell mondanom, ők tud-
ják, csak te vagy mindig a kivétel.

– Itt a Balogh Tamás-törvény – vigyorgott 
Gutentág. –  Becikkelyezzük, csak mondjad.

– Igen egyszerű. Csak az nézheti itt a meccseket, 
aki közben fogyaszt is. Nem nehéz betartani, csak 
van néhány Balogh-féle csóró…

– Csóró a nénikéd! – fortyant fel Balogh Tamás. 
– Szerezd csak be a muskotályosokat, nem fog a 
nyakadon maradni.

– Meglátjuk, meglátjuk – kételkedett Tóbi.
– Összekaparja valahogy – nyugtatgatta Burma. 

– Ha másként nem, megvágja a Tanárurat.
– Én nem vágok meg senkit, és ha arra a néhány 

napos baráti kölcsönre gondolsz, azt megadtam.
– Három hónap múlva, igen – bizonyította a Törpe.
– Szaladnak a napok – sóhajtott Sunya, aki még 

csak egy hete élvezte újra a szabad levegőt. – Bezzeg 
odabent vánszorogtak.

– Ez a relativitás – kezdte magyarázni Burma, 
de a berobbanó Pofapénz megállította.

– Óriási ötletem van! – kiáltotta.
– Ja, ja, tuti tipp. Ismerjük – legyintett Gutentág. 

– Csak befizetjük a pofapénzt, aztán nem nyerünk 
semmit, mint a totó-variációiddal.

– Sőt, még a pofapénz sem jön vissza – tódított 
egyet rajta a Törpe.

– Mi most a foci-világbajnokságról beszélünk, 
nem a totódról – magyarázta Balogh Tamás.

– Épp arról van szó! Ha figyeltek, lejátszhatjuk 
mi a világbajnokságot. – Mindenki értetlenül bá-
mult a hajdani újságosra.

– Világbajnokság magyarok nélkül? Kit érdekel! 
– kezdte a magyarázatot Pofapénz. – De ha mi ját-
szunk, mindjárt lesz sava-borsa az egésznek.

– Mi? – hüledezett a Törpe. – A mi fiaink már 
rég elintézték, hogy ne legyünk ott.

– Nem a válogatottról beszélek, hanem rólunk! 
– hadonászott a papírjaival Pofapénz. – Itt van a 
csoportbeosztás, az összes meccs, ezeken a papíro-
kon. Lemegyünk a pincehelyiségbe, ott van egy jó 
csocsó, asztali foci, az a pörgetős fajta…

– Azon csak a kölykök játszanak – vélte a Törpe.
– Hát most mi fogunk, ők délelőtt úgysem jár-

nak be – jelentette ki Pofapénz. – Mindenki választ 
magának csapatot, annak a nevében játszik. Itt van 
mindjárt az A csoport beosztása, meccsekkel, dátu-
mokkal. Minden parti hat gólig megy, lehet is kez-
deni. Oroszország – Szaúd-Arábia. A pincében vár 
minket a Luzsnyiki Stadion.

– Miért ne? – egyezett bele a dologba Burma, s a 
többiek is olyan jóváhagyás-félét dörmögtek.

G y i m e s i  L á s z l ó :  N y a k u n k o n  a  g y ő z e l e m

R é s z l e t  e g y  s o h a  e l  n e m  k é s z ü l ő  r e g é n y b ő l



sé ta

98
sé ta

99
sé ta

Tanárúr és a Rabbi a szélső asztalnál valamifé-
le teológiai problémába merítkezett, de nyakig, s 
természetesen szokás szerint nem jutottak dűlőre. 
Most kezdtek csak a vébé-tervekre figyelni.

– Nekünk is játszani kell? – csodálkozott a 
Rabbi. – Az Úrnak nemigen tetszik a verseny. A já-
tékban örömét leli, gyönyörködhet benne, persze, 
de a vérre menő csatákat nem szíveli.

– Burma játssza az első meccset Pofapénzzel – 
intézkedett Gutentág, aki igencsak magáévá tette 
a házi vébé ötletét. – Burma medve-formájú, ő lesz 
Oroszország, Pofapénz 
mint sémita Szaúd-
Arábia. Míg lejátsszák, 
kérek két jelentkezőt 
Uruguay és Egyiptom 
szerepére.

Megkezdődött a nagy 
torna, az első két mér-
kőzésen fölényes hazai 
sikerek születtek, Sunya 
mint Egyiptom hat nul-
lára lelépte a Törpét (Uruguayt, ugye), Burma 
Oroszországként négy-kettőre verte Pofapénzt. 
A második fordulóban folytatódott Burma siker-
sorozata, öt–egyre győzte le Sunyát. Csodák cso-
dájára a Törpe győzedelmeskedett Pofapénz felett, 
négy–kettőre. Pofapénz az esélytelenek nyugalmá-
val játszott Sunya ellen, s végül döntetlenre hozták 
a meccset. Burma öt perc alatt elintézte a Törpét, 
a kiérdemesült zenebohóc újra hat gombócot köny-
veltetett.

– Továbbjutott Burma, azaz Oroszország – hir-
dette ki az eredményt Pofapénz. – Kezdhetjük is a 
B csoport meccseit.

Kis vita támadt, hogy kik legyenek a szerep-
lők, csaknem mindenki Portugália akart lenni, de 
aztán megegyeztek, Gutentág kapta a luzitánokat. 
Tanárúr a Rabbival mérkőzött, mint Marokkó és 
Irán gurigázták három–háromra a nyitó mérkő-
zést, Gutentág szégyenletesen kikapott (öt–egyre) 
a Spanyolországot választó Tóbitól. Ez a csoport 
egyébként is a csaposé volt, Tanárurat és a Rabbit 
egyaránt hat nullára mosta le, míg Gutentág is hoz-
ta a kötelezőt: a két öreget egyaránt négy–kettőre 
verte. Természetesen Tóbi jutott tovább.

A C csoport beosztása megint vitákhoz vezetett. 

Balogh Tamás még nem játszott, így az ő választása 
(Franciaország) nem volt kétséges, de a három má-
sik csapatot olyanoknak kellett vállalni, akik már 
egyszer szerepeltek. No, de megoldották a dolgot, 
miután Burma nem akart játszani: Sunya, a Törpe 
és meglepetésre a Rabbi vállalta a kört. Nem tartot-
tak sokáig a meccsek, Balogh Tamás két győzelem-
mel és egy döntetlennel továbbjutott. A D csoport 
meccsei vita nélkül zajlottak, Burma újra játszott, 
Pofapénz, Gutentág és a Tanárúr voltak a partne-
rei. A kört persze Burma nyerte, de mivel ő már az 

A csoportból továbbju-
tott, most a második he-
lyezett Gutentág került az 
egyenes ágra.

Az E csoport mecs-
csei előtt Tanárúr rö-
vid előadást tartott 
Kalinyingrádról, azaz a 
porosz Königsbergről, 
meg a matematika, vagy 
inkább a topográfia örök 

problémájáról, amiben a königsbergi hidak nagy 
súllyal szerepeltek, de a mérkőzések izgalma nem 
hagyta, hogy rá figyeljenek. Megint Burma győzött 
(mint Brazília), így újra a második helyezett, azaz 
Törpe jutott tovább.

Az F csoportot Sunya nyerte Németországként, 
a G csoport valamennyi mérkőzése döntetlenre 
végződött, így az egyetlen olyan versenyző mehe-
tett tovább, aki az előző fordulókból kiesett, azaz 
a Tanárúr. A H csoport meccseit nem lehetett lebo-
nyolítani, mert megjöttek a pince profi játékosai, 
a botcsinálta vébé-csapatoknak meg sürgős ihat-
nékja támadt. De megállapodtak a másnap reggeli 
találkozókban.

– Nem igazság, hogy magyarok nélkül játsszuk 
a vébét – morgott Gutentág. – Legalább a saját mun-
diálunkon legyen ott a mi csapatunk.

– Legyen! Úgyis a H csoport jön, férjen bele H, 
mint Hungária – döntött Pofapénz. – És Burma le-
gyen a mi csapatunk.

– Nekem forgatásom van kora délelőtt, így csak 
az egyenes kiesési szakaszra érek ide – sóhajtott a 
valahai filmrendező. – Sajnálom.

– Akkor legyen Gutentág, vagy akit akartok… – 
Pofapénz láthatólag csalódott volt.

Fent: Stabil, Burma, Törpe, Tóbi, Pofapénz, Rabbi, lent: Balogh Tamás, Sunya, Gutentág, Tanárúr és a mester.
I llusztráció : L iget i Blanka

– Legyél te! – engedte át a megtiszteltetést a haj-
dani csónakházas. – Én már nyolcaddöntős vagyok.

– Köszönöm! – emelte poharát Pofapénz. A töb-
biek természetesen vele ittak. Már akinek még volt 
mit, Balogh Tamás muskotályosa igencsak elfogyott 
a mérkőzések izgalmától. De Pofapénz hozott neki 
egy kisfröccsöt, ki ne száradjon, amíg ő örvendezik.

Reggelre a kiérdemesült újságos elkészítette a 
nyolcaddöntő párosítását (persze a H csoport nél-
kül), a többiek értették is, nem is, mik voltak az 
elvek, de senki sem tiltakozott. Bekapták a reggeli 
kötelezőt, aztán nekiálltak a H csoport mérkőzései 
lebonyolításának. Öt csapat küzdött, Lengyelország 
(Sunya), Szenegál (Balogh Tamás), Kolumbia 
(Tanárúr), Japán (Tóbi) és persze Magyarország 
(Pofapénz). Bizony, nem érvényesült a papírforma! 
Pofapénz mind a négy mérkőzését simán megnyer-
te, hármat hat–nullára, egyet öt–egyre, az a kapott 
egy öngól volt, így Magyarország a legjobb nyolc 
között folytathatta.

– Helyreállt az igazság – dörmögte a Rabbi. – 
Aztán mire mentek vele?

Pofapénz kiteregette a párosítás papírjait.
– Mindenki tudja, milyen ország színeiben ját-

szik, így csak a saját neveteket írtam be. A legjobb 
négy közé jutás a tét, elsőként Burma játszik, ha 
már a kedvünkért ott hagyta azt a forgatást.

– Elzavarták – vigyorgott Gutentág. – 
Másnaposnak találták.

– Adok én neked két olyan fülest, hogy három 
napig másnapos leszel tőle! – horgadt fel valami 
Burmában, de aztán legyintett egyet.

– Tehát az első meccs Burma–Gutentág – vette 
vissza a szót Pofapénz.

– Meglátjuk, ki a másnapos – dünnyögte a haj-
dani filmes. – Itt az első dugó, édesapám!

Nem tartott sokáig a mérkőzés, bár három–nul-
lánál Gutentág még szépíteni tudott, de máris jött a 
negyedik, majd az ötödik Burma-löket.

– Továbbjutott Burma! – hirdette ki Pofapénz. – 
Most én játszom a Tanárúrral.

Tanárúr éppen azt magyarázta a mérsékelt 
élénkséggel figyelő Balogh Tamásnak, hogy egyszer 
a híres königsbergi professzor, bizonyos Immánuel 
Kant egy diplomaosztó után sikeresen végig pró-
bálta a porosz, a brandenburgi, s talán még a ba-
jor söröket is, és hatásuktól átlelkesedve végigjárta 
a hidakat, s mégpedig úgy, ahogy a feladványban 
volt: egy hidat csak egyszer érintett. Csak az volt az 
érdekes, hogy másnap – józanul – nem tudta megis-
mételni ezt a teljesítményét, sőt, azóta sem sikerült 
senkinek.

Tanárúr félbeszakította kiselőadását, s hogy 
hamar túlessen a dolgokon, hat–nullára kikapott 

„Nem igazság, hogy magyarok 
nélkül játsszuk a vébét
 – morgott Gutentág.– 

Legalább a saját mundiálunkon 
legyen ott a mi csapatunk.”
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Pofapénztől, aki be is jelentette saját továbbjutását, 
s máris hirdette a következő nyolcaddöntőt.

– A Törpe következik, az ellenfele Sunya.
Talán a legizgalmasabb játszma lett a simának 

ígérkező találkozóból. Támadások és védések, gól-
párbajok (egy–nulla, egy–egy, egy–kettő, kettő–ket-
tő, három–kettő, három–három).

– Az egyenes ágon nincsen döntetlen – mond-
ta ki a hirtelen eluralkodó zavarodottság közepén 
Burma. – Aranygólig még játszaniuk kell.

Így is lett, a negyedik, döntő találatot a Törpének 
sikerült bevinnie.

– Apró embernek apró siker – próbálta kisebbí-
teni érdemét Gutentág, de a többiek lehurrogták, 
valaki még azt is megjegyezte, hogy savanyú a sző-
lő, amiért egy asztal alatti rúgás lett a jutalma.

– Kezdődnek a negyeddöntők – hirdette ki 
Pofapénz. Az országot már nem mondom, nyol-
can maradtunk, az első derbit Burma vívja Balogh 
Tamással.

– Nem igazság! – tiltakozott az egykori kemen-
cés.  – Csak ki akartok ejteni!

– Ezt adta a sorsolás – legyintett rá Pofapénz. – 
Egyébként is, a labda gömbölyű, győzhetsz is.

– Ja, pont a Burma ellen, szépen! – morgott to-
vább Balogh Tamás, de mit volt mit tenni, odaállt 
az asztalhoz, s ahogy sejtette, három perc alatt ki is 
kapott hat–nullára.

– Tóbi jön, az ellenfele Gutentág! – kiáltotta a 
hajdani újságos.

Tóbi is hozta a formáját, ha nem is simán, de 
négy–kettőre diadalmaskodott a csónakházas felett.

– Most én játszom – vakarta meg a fejét a totóki-
rály. – A Törpe a párom. Hajrá magyarok!

Nem tartott sokáig ez a meccs sem, Pofapénz 
öt–egyre diadalmaskodott, s máris szólította az 
asztalhoz az utolsó párost, Sunyát és Tanárurat. 
Sunya jó formában volt, így Tanárúr távozott az 
egyenes ágból. Nem bánta, kiöregedett ő már ebből 
a játékból.

– Kisorsoltam közben a döntőbe jutáshoz szük-
séges párosítást – emelte fel a szavát Pofapénz. – 
A döntőbe jutásért először én játszom, Tóbi az el-
lenfelem.

Nagy meccs kerekedett, három–három lett 
az eredmény, az aranygólt hogy, hogy nem, 
Pofapénznek sikerült bekotornia.

– Bunda! Bunda! – rikkantott a Törpe, de nem 
figyeltek rá, pedig igencsak bunda-gyanús volt ez 
az aranygól. Mindenki már a másik döntősre várt, 
a Burma–Sunya meccs győztesére. Burma eddig 
minden meccsét nagy fölénnyel nyerte, most is a 
favorit nyugalmával gurított ötöt Sunyának, egy 
utolsó becsületgólt engedélyezve az önkéntes piac-
felügyelőnek.

– Következik a bronzmérkőzés – Gutentág át-
vette a szót az újságostól. – Tóbi és Sunya vívja.

Tóbi korábbi formájának megfelelően hozta 
a meccset, így ő kapta a képzeletbeli bronzérmet. 
Következett a döntő.

– Már megint másodikak leszünk… – vere-
gette meg Pofapénz vállát Balogh Tamás. – Ver a 
turáni átok.

– Meglátjuk, meglátjuk – mosolyodott el Burma. 
– Nyugtával dicsérd a napot!

Csoda történt, mert a fociban is akadnak cso-
dák, Pofapénz kettő–kettő után átvette a vezetést, s 
nem is engedte ki a kezéből, négy–kettőre verte az 
eddig száz százalékos Burmát.

– Magyarország a világbajnok! – ujjongott fel 
Gutentág, és sem ő, sem más nem kiáltott bundát. 
– Hozzátok a kupát!

– Hát kupa az éppen nincs – vakarta meg a fejét 
Tóbi. – Ha Sunya nem újít egyet, kénytelenek lesz-
tek egy söröskorsóval megelégedni.

– Ha tele van, az is jó! – rikkantott a Törpe. – 
Persze jóféle pálinkával.

– Rám ne számítsatok! – rázta meg a fejét Sunya. 
– Nem megyek vissza a savanyítóba.

– Én azt hittem, hogy a győztes közpénzen beme-
het Manökennel a kisraktárba – vélte ártatlan képpel 
Sunya. Gutentág visszaemlékezett egy hajdani fáj-
dalmas injekciókúrára, és elfojtotta az ötletet.

– Az inkább büntetés lenne – morogta.
– Végre világbajnokok vagyunk! – tért vissza a 

nagy eseményre Tanárúr. – Én pedig a győzelem 
örömére mindenkit meghívok arra, amit kér.

– Értettem – Tóbi már sietett is vissza a pultba.
Rövidesen felzengett a magyar himnusz, nem is 

egyszer, fújták győztesek és vesztesek, s most az 
egyszer Tóbi sem szólt a hangoskodásért. 

I N D I Á N ,  A  G Á L Y A K A P I T Á N Y 

B e s z é l g e t é s  H o r v á t h  „ I n d i á n ”  P á l l a l

Egyesületet és római kori gályát épített a Római-parton Horváth Indián Pál, akit valamilyen módon gyerek, szülő és 
nagyszülő, vagyis mindenki ismer a kerületben, mert hosszú évek óta hajóztatja az ifjakat és korosabbakat a Dunán. Az 
Óbudai Sportegyesület elnökét a rómaifürdői evezés múltjáról és jelenéről kérdeztük.

Fotók: Sánta Balázs
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Talán nincs is olyan gyerek a III. kerületben, aki 
óvodás vagy kisiskolás korában ne találkozott 
volna önnel egy-egy evezés alkalmával. Mióta él 
víz mellett?

Nagyjából harminc éve a víz mellett élek, és ezt az 
időszakot jórészt a vízisportnak, a kajakozásnak, a 
kenuzásnak és a gálya megépülte után a római kori 
hajózásnak szenteltem. Ezt a programot a III. ke-
rület összes óvodájára és általános iskolájára kiter-
jesztettük. Már 2011-ben mintegy nyolcezer ötszáz 
gyerek vehetett részt az ingyenes programban, 
amit folyamatosan fejlesztettünk, és ma naponta 
kétszázan jönnek, de olyan nap is volt már, amikor 
ötszázan ismerkedhettek meg a gályán a vízi élettel. 
Részünkről mindez felajánlás volt az önkormány-
zatnak, amellyel kedveskedni kívántunk a kerületi 
gyerekeknek. Ez a hajózási élmény abból áll, hogy 
megmutatjuk a gyerekeknek a telephelyünket, 
majd a Dunát is a gályán evezve. Aki pedig később 
kenuzáshoz vagy a kajakozáshoz is kedvet kapott, 
itt folytathatta nálunk ezt az ismerkedést.

Az Óbudai Sportegyesület vízitúra és természet-
járó szakosztálya nem mai keletű csapat. Hogyan 
kezdődött és miként alakult az egyesület sorsa?

Miniszteri rendelet következtében 1965-ben az ön-
kormányzatok elődjei, a tanácsok utasítást kaptak 

saját sportegyesületek létrehozására. A mi nevünk 
akkoriban III. kerületi Központi Sportegyesület 
volt. A rendszerváltáskor az akkori elnökünk ezt 
gyorsan megváltoztatta Óbudai Sportegyesületre.

Ön mikor lett elnök?

Én a rendszerváltáskor jó barátomtól, Bartha 
Lászlótól vettem át a stafétabotot. Ő idősebb volt, én 
pedig akkor még fiatal, és boldogan estem neki a fel-
adatnak. 

Az a római típusú gálya, amelyen a gyerekeket 
ismertetik meg a vízi élettel, azért is nagyon jó 
ötlet, mert Óbuda, vagyis Aquincum jellemző sa-
játossága, hogy itt valóban rómaiak is éltek. Hogy 
jött az ötlet a hajó megépítéséhez?

Az Aquincumi Múzeumban található kőrajzokon 
ábrázolták egykor azokat a futárhajókat, amelyek 
katonákat is szállítottak, és talán a kereskedelem-
ben is részt vettek, de többnyire inkább futárszol-
gálatot teljesítettek a limes védvonalának őrtornyai 
között. Ez immár csaknem két évezredes történet, 
amikor azonban hajóépítésre igazán alkalmas fafaj-
ták itt nem teremtek. A rómaiak a tengerről hozták 
ide az ácsokat, akik abból a fából dolgoztak, amit 
éppen találtak. A hajók ezért mind elkorhadtak, ám 
a kőrajzok megmaradtak. Egy kimondhatatlan nevű 

hajó rajza egészen jól kivehetően megmaradt, amit 
én lefotóztam, a szakkönyvekben utánanéztem, 
majd az Aquincumi Múzeum igazgatójával és más 
hozzáértő emberekkel kezdtük el kitalálni, hogy 
milyen legyen az a hajó, amit megépítünk. Majdnem 
ugyanazt építettem meg, amit a rómaiak, de miután 
a szülők részéről volt olyan félelem, hogy felborul-
hat, csak a biztonság kedvéért egy kicsit szélesebb 
lett és valamivel rövidebb. Tengerre nem mentünk 
ki vele, de levizsgáztattuk a gályát, így Európa ösz-
szes folyójára alkalmas.

Milyen messzire bátorkodtak a gályával?

A Dunát bejártuk Ulmtól egészen Mohácsig. Délen 
azért nem mentünk tovább, mert azokban az or-
szágokban bizonytalannak ítéltem meg a hajózást, 
ezért Németországból Ausztrián, Szlovákián át 
Magyarországra szerveztük az utat. A túrákon évi 
rendszerességgel részt vettem magam is két évvel 
ezelőttig, amikor egy betegségem miatt az ilyen 

fajta hajózással fel kellett hagynom. Ezzel együtt 
kiképeztem több garnitúra utódot is, akik folytat-
hatják. A fiam, az egyesület elnökhelyettese és ba-
rátai többen levizsgáztak ennek a hajótípusnak az 
irányításából, így én akár ki is szállhatok ebből a 
történetből. Már nem is számoljuk, hogy 16 vagy 17 
ezer gyereknél tartunk, de minden évben ezer gye-
rek hajózását vállalom, amit teljesítek is.

A kezdetek óta elég nagy fejlődésen ment keresz-
tül az egyesület. Vogalonga néven tengeri túrát 
is szerveznek az itáliai Velencébe és környékére. 
Milyen program ez?

A Vogalonga nevű rendezvényen már több mint tíz 
éve veszünk részt. Az olaszországi Velencében élő 
Gilberto Penzo úr készíti a gondolákhoz azokat a 
furcsa formájú bakokat, amelyek mentén egy szál 
evezővel tudják a gondolákat hajtani. Rendkívül 
speciális területe ez a hajózásnak, hiszen csak 
Olaszországban van gondolázás, és ott is csak 
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Velencében. Gilberto Penzo úr, miután hallott róla, 
felkereste a római gályánkat, és felkért minket, 
hogy vegyünk részt a Vogalongán. A Velencében 
minden évben megrendezett esemény előzménye, 
hogy a gondolások fellázadtak a vaporettók ellen, 
amit egy tömegtüntetéssel demonstráltak. Ezt kö-
vetően ebből hagyomány lett, aminek következté-
ben minden évben egy napra megkapják Velencét a 
kézzel hajtó hajósok. Erre az időszakra a mentőha-
jók és az ottani csendőrség, a carabinierik kivételé-
vel kitiltották a vízi útvonalakról az összes motoros 
hajót. Reggel kilenc órakor elindul több ezer evezős 
hajó, amelyek megkerülik Murano és Burano szige-
tét is, majd visszatérnek a Canal Grandéra. Ilyenkor 
mindenütt csak a kajakokat, kenukat és egyéb eve-
zős hajókat látni Velencében. Akik a parton van-
nak, azok befelé integetnek és kiabálnak, akik a 
vízen eveznek, azok kifelé teszik ugyanezt.

Találkoznak ott magyar evezősökkel?

Meglepően sok magyar evezős vesz részt ebben 
a programban, amit onnan is lehet tudni, hogy 
gyakran felhangzik a Ria-Ria-Hungária rigmus. 
Úgy érzékelem, hogy negyvennél is több hajó van 
ott hazánkból minden évben. Mi tizenkét éve, tíz-
egynéhány hajóval veszünk részt az eseményen, 
amiből én tízszer végig eveztem ezt a hosszú távot. 
Harminchat kilométert teszünk meg a tengeren, de 
mi Jesolóból nyolc-nyolc kilométert még odame-
gyünk és vissza, ami összesen 52 kilométer evezés 
azon a napon. Ez, azt is tekintve, hogy szeles tenge-
ren kell megtenni az utat áramlatok között, embe-
res feladat. Mégis óriási élmény, azzal együtt, hogy 
egy egész napunk van mindig Velencében is meg-
nézni műemlékeket, templomokat, érdekességeket.

Hogy tudják fenntartani, működtetni az egye-
sületet?

A legnagyobb támogatónk Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata, akiknek szívből megköszönöm, 
hogy jelentős összeggel támogatják ezt a szabad-
idősportot. Ez arra elég, hogy a rezsidíjakat ki tud-
juk fizetni, a hajókat felújítjuk, és időnként újakat 
is vásárolunk. Ezen kívül vannak olyan fizetős te-
vékenységeink, amelyekből az egyesület szerény 

mértékben fenntartható. Ilyen például az evezős 
oktatásunk, amelyet egészen az elmúlt évig ingyen 
tudtunk nyújtani, mert az önkormányzati támo-
gatás még fedezte a költségeinket, illetve más pá-
lyázatokon is részt tudtunk venni. A fővárostól is 
kapunk pár százezer forintot, ami szintén jól jön, de 
ebből ma már sajnos egy új kajakot sem tudunk vá-
sárolni. A többi költséget pedig támogatóktól, tagi 
befizetésekből és túradíjakból, programdíjakból fe-
dezzük. A mi táboraink ezzel együtt lényegesen ol-
csóbbak, mint amilyeneket az interneten szétnézve 
találhatunk. Van egyszerű napközis jellegű vízi tá-
borunk, illetve változatosabb élményprogramunk 
és kalandprogramunk, amelyek valamivel többe 
kerülnek. Ez utóbbiak keretében mászófal és strand 
is szerepel a lehetőségek között, valamint csocsó-
bajnokság, vízi csata és evezőlapát festése, amelyet 
aztán megvásárolhatnak a gyerekek.

Elég nagy zsúfoltság tapasztalható hétvégéken 
a Római-parton. Önöknek is osztozniuk kell a 
Multi SE-vel egy stégen.

Egy idézettel tudnék röviden válaszolni: Péter és 
Pál megárulnak egy gyékényen. A másik egyesü-
let vezetőjét Horváth Péternek hívják, engem pedig 
Horváth Indián Pálnak. Mi nem fogunk összevesz-
ni. Ők inkább versenysporttal foglalkoznak, míg mi 
szabadidősporttal. Jórészt eltérnek a stég igénybevé-
teli ideink is. Évek óta egymás szomszédjai vagyunk, 
és együttműködünk. Mi arra biztatjuk a vízitúrázó-
inkat, hogy ha a versenyzők a stégen indulnak, vagy 
megérkeznek, akkor szabadítsák fel nekik a terepet. 
Szeretjük, ha a vízitúrázóink a sóderről indulnak, 
így nem kell feltétlenül a stéget használni. Egyébként 
sincs a Dunán mindenhol stég, sóderes part viszont 
igen, öt kilométeren belül biztos, hogy lehet ilyen 
kikötőhelyet találni. Nem úgy, mint a Tiszán, ahol 
többnyire nehéz vízre szállni és kikötni. Nem azt 
mondom, hogy ez jobb, hanem más. A Duna több 
figyelmet igényel, jobban meg kell tanulni a hajózási 
szabályokat, de mi éppen ezt csináljuk nyáron is. Ide 
felnőtt és gyerek is bejelentkezhet. A tényleges vízi-
túráinkat pedig Komáromból vagy Gönyűből indít-
juk, de ezek a túrák már hosszabb távok.

BODZAY ZOLTÁN

E G Y  D É L U T Á N  A Z  E B I H A L B A N 

D u n a ,  s ö r ,  b o r ,  z s í r o s k e n y é r ,  M e g  a m i t  a k a r t o k

Sose gondoltam, hogy egyszer találkozom egy igazi jedi mesterrel. Ráadásul ilyen közel – űrhajó se kell, elég egy bicikli. 
Nincs fénykardja, viszont van egy úszóháza. Életkorunkból adódóan a lánya lehetnék, én mégis inkább azt szeretném, 
ha ő lenne a nagyapám. A neve Darók János, a híres-neves dunai Ebihal büfé megálmodója és örökös kapitánya.

Fotók: Szász Marcell
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A János Ebihala, na, az nem egy közönséges büfé! Ez 
egy Duna vizén lebegő, hullámok ringatta állóhajó. 
Ha a szárazföld felől közelítünk, egy pallón át vezet 
utunk a Hal gyomrába. A hidacska a ránehezedő 
léptek súlya alatt olyan különös szájharmonikálás-
ba kezd, azt hihetnénk, babonázó tekintetével maga 
Charles Bronson lép elő a bokrok takarásából. Hacsak 
nem egy kenuból száll ki. Mert az Ebihalnak van 
vízi bejárata is, lévén ez egy hivatalos kikötő és egy-
ben rév. Az egyetlen rév, ahol a budakalászi partról 
személyszállító kishajóval átkelhetünk a nyolcszáz 
méter hosszú, tizenegy állandó lakost rejtegető, me-
sebeli Lupa-szigetre. Verőfényes hétfő délután van, a 
büfében két-három törzsvendég falatozik. Kapok egy 
korsó hideg, frissen csapolt sört, s ebben az idilli álla-
potban házigazdámmal letelepedünk az Ebihal hátsó 
teraszára, a „szeparéba”.

Mióta van itt rév?

Úgy hetven-nyolcvan éve. Csak akkor még a partra 
kötött ki a révhajó. Mióta én itt vagyok, és a vízállás 
is megfelelő, ide köt ki, a büfé oldalához.

Büfé előtte is volt?

Ez a hajó eredetileg annak készült, vendéglátós 
helynek, csak az előző tulaj nem működtette. Hál’ 
istennek. Én meg nekivágtam. Két évig csak bérel-
tem, aztán eladtuk a házunkat, és megvettem az 
egészet. Ennek lassan tizenhat éve, azóta én csiná-
lom. Eleinte nem így nézett ám ki! Jóval ócskább 
állapotban volt, a hátsó teraszt, meg a hozzátoldott 
stégeket én raktam össze. Most már büfé, rév, köz-
forgalmú kikötő, minden egyben van.

Miért lett pont Ebihal a neve?

Nem akartam, hogy Hableány legyen vagy Piros 
Rózsa. Az ebihal is vízhez kötődik, mint mi, ki-
csi és életrevaló, ebben is hasonlítunk, a formája 
meg kicsit félreérthető, szóval viccesnek tartottuk. 
Ebihalból csak egy van – ez lett a védjegyünk.

Hogy zajlik itt az élet?

Az Ebihal hivatalosan is közforgalmú kikötő, hát 
forgalmasan. Korán indul a nap, már reggel hat óra-
kor tolom, míg a húgom, Viki – ő a pultos kislány 
– le nem jön. Muszáj, mert ekkor már jönnek a kör-
nyékbeli melósok meginni a reggeli májfúrójukat, 
ahogy én nevezem a felest meg a kávét. Aztán in-
nentől nincs megállás. Indul a rév, jönnek a kerék-
párosok, kikötnek a vízitúrázók, kajakosok, motor-
csónakosok. És folyamatosan van valami tennivaló. 
Meghúzni egy csavart, kicserélni egy törött deszkát. 
Ha nem vagyok itt, az agyam akkor is itt jár. De álta-
lában itt alszom az Ebihalon vagy a Banya nevű ha-
jómon. Látod, ez a pofás kis hajó itt mögöttünk? Van 

egy házam is a parton, tavaly építettem, megcsinál-
tam szépen, komfortosra. De nem aludtam ott sokat, 
talán húsz éjszakát összeszámolok, az már sok. Azt 
is csak akkor, amikor a nejem is „itthon” van. De ha 
nem én, akkor egy barátom alszik itt a szigetről – a 
lényeg, hogy mindig van valaki a hajón.

Maga itt nem csak házigazda…

Révészkedem is, igaz mint alkalmazott, mert egy 
magánemberé a rév. Hétfőn kedden vagyok, vagy 
ahogy megegyezünk Józsi barátommal, vele ketten 
húzzuk az evezőt már jó ideje. Nyáron reggel héttől 
este nyolcig jár a hajó óránként, télen pedig felhív-
nak, és igény szerint megyek az utasokért.

Izgalmas! Ha egyszer erre adnám a fejem, lehetne 
kormánybot-csinálta révész belőlem?

Hivatásos jogosítvány kell hozzá, előtte meg lega-
lább két év matrózkodás a Dunán, gyakorlat, hogy 
tudj révet vezetni, utasokat szállítani. Meg hát is-
merni kell a környéket, ezután jöhet csak a vizsga.
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Nekem ez paradicsom, de magának nem unalmas 
néha? Nem sok ez, révészkedni is, kocsmároskod-
ni is, folyamatosan, évek óta?

Van, amikor besokallok. Akkor fogom magam, be-
ülök a hajómba, és elmegyek. Vagy a szigetre, vagy 
bárhová a víz mellett. Vagy Londonba, az unokám-
hoz. Pár nap lazítás mindig jól jön. Mert látja, nem 
tudok mit csinálni, ha mindig ott ülnék (a pult felé 
mutat), nem tudnánk itt beszélgetni, mert általában 
jön valaki, aki velem akar csevegni.

Egy hajó nagy szabadság. Mutatta a Banyát, vele 
megy ilyenkor?

Van egy motorcsónakom is, de a Banya a szívem 
csücske. Én találtam fent az erdőben, Sződligetnél. 
Egy öreg róka mondta, van ott egy elsüllyedt 
hajó. Elmentünk egy barátommal – sajnos azóta 
már nincs köztünk –, megnéztük, kibányásztuk. 
Kiszedtük belőle az iszapot, megtaláltuk a lukat, 
megfoltoztuk. Aztán vártuk a vizet, hogy áradjon. 
Egy egész sávot ki kellett vágnunk az erdőben, 
hogy kihúzzuk onnan. Mikor megjött az ár, neki-
indultunk. Egy hajós ismerős elvontatott egészen 
a Hajógyári-szigetig, itt kihúztuk, és elvittük egy 
telephelyre Óbudára. Mindent mi csináltunk meg 
rajta. Jobban a szívemhez van nőve, mint bármely 
más hajóm. Minden csavarjához legalább tízszer 
hozzányúltam. Most megint fel szeretném újítani.

Térjünk vissza az Ebihalra!  A nyitvatartást szigo-
rúan veszik, percre pontosan?

Attól függ, milyen társaság van itt. Van, hogy haj-
nali hatkor zárunk. Sokszor reggelig tartó activity 
partit rendezünk a szomszédokkal, halálra cikiz-
zük egymást, és közben szétröhögjük magunkat. 
Vagy ha lejönnek a régi dzsúdós sporttársak. Én 
imádom a bluest, Benkő Zsolti barátom minden hó-
napban gitározik itt egy este.

Akkor van élet rendesen! A blues meg valahogy 
passzol a vízhez...

Ó, sok minden van még ezen kívül! Van ka-
raoke buli, farsang, Mikulás, könyvbemutató, 

retro-filmklub és évfordulók, születésnapok, van, 
hogy több naposak is. Már most alig van a nyárra 
szabad időpontunk. Sok a visszajáró törzsvendég, 
de újakat is szívesen fogadunk. Nem azért mon-
dom, de aki egyszer betéved ide, és megérzi az 
Ebihal illatát, az általában visszajön.

Milyen illata van az Ebihalnak?

Leginkább rétes. Rétesillata. Merthogy világhírű 
rétesem van, a zene mellett sokan ezért járnak ide. 
Túrós, meggyes, mákos, meggyes-mákos és káposz-
tás. Egy barátom csinálja Pomázon az alapot, én meg 
kisütöm itt a látványpékségemben (mutatja a retro 
villanysütőt a büfé oldalában). Ha frissen sül a rétes, 
valami isteni illat terjeng a környéken. Nem tudok 
annyit hozni, hogy ne fogyjon el. Na és mindig van 
zsíroskenyér pirospaprikával, lilahagymával. Ez is 
messze földön híres: jó kenyér az alap, finom a zsír, a 
többi már adja magát. A csajok kenik – én már annyit 
kentem életemben, hogy azt mondtam, elég. Inkább 
azt mondom, hogy nincs...

Előfordul, hogy nem fér fel mindenki a hajóra?

Ezért csináltam meg a partot, a tűzrakót, a játszó-
teret, hogy oda tudjon ülni, aki esetleg nem fér fel. 
Előtte itt dzsungel volt. Tettem pár fiatalító met-
szést... Nagyon sokan járnak ide. Pest minden szeg-
letéből, de külföldiek is. Megállnak egy-két napra, 
felverik a sátrat, vagy kikötik a hajót. Nagy bulik 
vannak nyáron. Legutóbb is, amikor reggel körül-
néztem, vagy hatan aludtak itt szerte a padokon.

A menetrendet közben tartani kell: öt óra tíz perc 
van, Jánost, a révészt várják a túloldalon. Indul, 
minket is invitál. „Jöjjenek, legalább hajókáznak 
egyet, ha már itt vannak!” Nem kell kétszer mon-
dani, Marci, a fotósunk vérbeli matrózként elköti 
a kishajó orrát az Ebihaltól. Jön persze Bonifác, a 
drótszőrű, gombszemű keverék kutyus is, János 
hű társa nyolc éve. Királyi nyugalommal elfoglal-
ja helyét a csónak orrában. „Nélküle nem indul a 
hajó, meg is sértődne, ha nem vinném magammal. 
Akkor aztán órákig nem szól hozzám, az meg nem 
hiányzik nekem.” Bepöccen a motor, indulunk a 
nyári délutánban át, a Lupa-sziget felé. Mellettünk 

tanuló evezősök húznak el, a motorzúgás se nyom-
ja el, ahogy János elemzi a lapáttartási technikákat. 
Mondjuk, nem igazán dicséri. A túloldalon egy lupai 
törzslakos házaspár száll be a hajóba, kutyájuk régi 
ismerősként üdvözli Bonifácot. Meg van hát, amiért 
jöttünk, indulhatunk is visszafelé. Felettünk vadka-
csák húznak el, alattunk csillog, habot vet a Duna. 
Belelógatom a kezem, és arra gondolok, mégiscsak 
elszegődöm révésznek. János hangja hív vissza a 
merengésből. „Kedves utasaink, megérkeztünk: 
Budakalász! Külső hőmérséklet huszonkilenc fok, 
köszönjük, hogy társaságunkat választották! Marci, 
te meg jöhetsz matróznak!” A révhajó az Ebihal ol-
dalához simul. A házaspár elköszön, partra lépnek. 
Az árnyékok ekkor már hosszúak. A nap ereje nem 
csökken, de a vízen észrevétlen borzongás fut át. 
A Dunáról érkező hűvösebb szellő a hőség ellenére 
most egész kellemes klímát teremt. Nem beszélve a 
folyamatos ringatózásról. Jánossal úgy döntünk, a 
hajóban maradunk beszélgetni.

Ez a vízi-szerelem mióta tart?

Amióta az eszemet tudom. A szüleimmel minden 
áldott hétvégén lejártunk a Szúnyog-szigetre, és on-
nan feleveztünk kielboattal Horányba, a nyaralónkba. 
Szombat déltől vasárnap estig ott voltunk. A Duna 
kisbaba koromtól az életem része, és az is marad.

A gyerekei örökölték a Duna szeretetét?

A kalandos természetemet mindenképpen. 
Mindannyian bejárták a világot, a nagylányom 
most költözött haza Svájcból, a fiamék Angliában 
élnek. A legkisebb pedig most ért haza egy ázsiai 
körútról, egyébként Svájcban dolgozik, vendéglátós 
ő is. Az első állomás a gyerekeknek Sydney volt. 
Gyakran jártunk ki hozzájuk a nejemmel, amíg ott 
éltek. Nekem a mai napig szerelmem Ausztrália. Az 
valami fantasztikus világ.

Akkor a tenger is kacsingatott magára?

Ha ott maradnak a gyerekek, talán kiköltöztünk 
volna mi is a feleségemmel. Ki is néztünk ott nekem 
egy hajót. Az lett volna a sydney-i Ebihal. Biztos 
magyar nevet adtam volna neki.

És az Ebihal előtti idők?

Az eredeti szakmám út-, híd- és vízműépítő techni-
kus. Hát, ezt pont sosem csináltam, de sok minden 
mást igen. Dolgoztam az éjszakában, vendéglátóz-
tam, és volt egy vállalkozásom is. Az az igazság, 
marhára nehezen viselem, ha nekem valaki meg-
mondja a tutit. Talán ezért sohasem volt főnököm. 
Egyedül az edzőmtől tartottam. 1972-ben kezdtem 
dzsúdózni, majd’ húsz évig csináltam. Magyar vá-
logatott voltam, aztán az utánpótlást edzettem.

Miért hagyta abba?

Az a baj, ha megszereted a srácokat – én a junio-
rokkal voltam –, akkor egyszer csak azon kapod 
magad, hogy nincs életed. Mert egy edzőnek nem 
csak az a dolga, hogy megtartsa az edzést, megmu-
tassa, hogyan kell dobni a támasztott gáncsot. Ez a 
könnyebb része. Mászkálsz az iskolába, az igazga-
tókhoz, hogy engedje el a kölyköt a versenyre, mert 
ez egy tehetséges gyerek. Hány barátnőnek könyö-
rögtem, hogy még ne szakítson, bírja ki a bajnokság 
előtti két hetet, mert aztán ez a gyerek paff lesz, és a 
sokévi munka elúszik! A szülők sem egy egyszerű 
feladat, és aztán ott a rengeteg papírmunka, a hoz-
zá nem értő kollégák. Nagyon kemény volt évekig. 
Aztán egyszer csak besokalltam, eljöttem. De máig 
nem tudok úgy kimenni egy dzsúdóversenyre, 
hogy ne ugorjanak harmincan a nyakamba.

Mondta, hogy kijárnak ide is.

Gyakran összejövünk a régi dzsúdósokkal, az 
edzőnk születésnapját is nálam tartjuk. Idén lett 86 
éves a Mester. Az úgy van, amíg ő itt van velünk, mi 
meglett férfiak, unokás nagypapák, nem iszunk, és 
nem dohányzunk. Ha hazamegy – mert azért érzi 
az időt –, akkor aztán adj neki, Rezső! Sztorizunk, 
mulatunk két napig.

Van valami közös a dzsúdóban és ebben a 
vízi-kocsmáros életben?

A rengeteg munka. És az, hogy mindig meg kell ol-
danod valami problémát. A dzsúdóban az ellenfelet 
be kell csapni, hirtelen kitalálni, hol rántod meg, 
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ahol nem várja. Itt pedig jön a vihar, elszakít valami 
kötelet, azt azonnal pótolni kell. Nincs az, hogy majd 
holnap, hogy várj, majd a héten… Akkor és most.

Ki tud innen szakadni? Vagy ez itt maga a sza-
badság?

Ha itt van velem az unokám, a tizenhárom éves 
Levente, a kis terminátorom, akkor igen. Angliában 
élnek, de minden nyáron eljön hozzánk hosszú he-
tekre. Ilyenkor gondolunk egyet, beülünk a motor-
csónakba a Bubuskámmal, azaz Leventével, na, meg 
Bonifáccal, és azzal támadunk. Felfedezzük a kör-
nyékbeli szigeteket, van, ahol letáborozunk, és min-
den olyat csinálunk, amit nem szabad. Mindenféle 
férfias dolgokat. Nyilazunk, légpuskázunk, kést 

dobálunk, tüzet rakunk. Ilyenkor nem kell kezet 
mosni, fogat mosni, nem kell időben lefeküdni. 
Ilyenkor szabadság van, free life. Viszünk szalon-
nát, kolbászt, és megsütjük. Aztán ülünk, nézzük 
a tüzet, beszélgetünk a világ dolgairól, vagy csak 
hallgatunk. Jól megértjük egymást. Van, hogy lus-
ták vagyunk sátrat verni, akkor kint alszunk a só-
deren. Hát azt imádja! Valamelyik nap beszéltem 
vele telefonon, azt mondta, alig várja, hogy jöjjön, 
és bevallom, én is számolom a napokat, hogy mikor 
ölelhetem át a reptéren.

És a kisebbik?

Lizuska, a drága, most hét és fél hónapos, 7 kiló 94 
deka volt tegnap (nevet). Látom a képeken, hogy 

már kúszik. Előttem van, ahogy rám mosolyog, 
ha találkozunk, na, ezektől a kis dolgoktól nagyon 
oda tudok lenni.

Látszik, hogy szereti a gyerekeket: az előbb jött 
egy család, a két srác rögtön ideszaladt.

Csak ahhoz nehéz hozzászokni, hogy azt mondják: 
Jani bácsi. De aztán az ember előbb-utóbb megbarát-
kozik ezzel is. Tervezem, hogy lesz itt a parton a gyere-
keknek egy állatsimogató csacsival, báránnyal, esetleg 
egy őzikével. Nagy álmom, hogy egy fríz ló, tudod, az 
a hatalmas termetű, csillogó, fekete szőrű is legyen itt. 
Csak sok törődést igényel, meg érdekesen is nézne ki itt 
a stégen egy ló. De még nem mondtam le róla.

A feleségét, Anikót még nem említettük. Azt 
mondta, elváltak, de az előbb úgy ültek fent a 
büfében egymás mellett, átkarolva, mint a fiatal 
szerelmesek.

Hát ez így van. Mikor eltörtük a perecet kétfelé, 
neki lett egy lakása Óbudán, én pedig kijöttem ide. 
Jót tett a távolság. Azóta is jól megvagyunk, telen-
te, mikor jobban ráérünk, elmegyünk úgynevezett 
„nászútra”, vidéken keresünk valami eldugott, ro-
mantikus helyet, és ott elvagyunk négy-öt napot. És 
akkor ott én főzök, mosok, takarítok.

Életszeretet, bölcsesség és béke. Ezt adta a mai 
délután az Ebihalon. Talán ezért érzem, hogy leg-
inkább egy jedi mesterre emlékeztet. Folyton jön-
nek-mennek az emberek, és valahogy mindenki-
vel megtalálja a hangot. Van valami titka?

Könnyen barátkozom, mert kíváncsi vagyok az 
emberekre. Ha van valaki, aki nem szimpatikus – 
mondjuk, sokat okoskodik –, nem éreztetem vele. 
Engem itt a környéken mindenki ismer, tudják, hogy 
bármikor lehet hozzám jönni. Bajban is. Ha árvíz 
van, segítünk a környékbelieknek menteni, ami 
menthető. A legutóbbi nagy áradásban én szedtem 
össze itt a kiserdőből a hajléktalanokat. Olyan gyor-
san jött a víz, hogy felmásztak a fára, ott csüngtek 
rajta, mint a gyümölcs, amikor bementem értük csó-
nakkal. Aztán adtam nekik ételt, pokrócot, szívme-
legítőt. Itt húzták ki az éjszakát a padokon.

Nagy nyugalom van magában.

Csuda tudja. A horgászathoz nincs türelmem. 
Kiváltottam az engedélyt, mert jó lenne, ha az 
unokám megszeretné, de én amúgy nem hor-
gászom. Akkor inkább ülök, és nézem a vizet. 
Legalább nem idegesít, hogy nem jön a hal. 
A csendet viszont nagyon szeretem. És azt az idő-
szakot este, mikor már lassan bezárok, és földön 
és égen, vízen és szárazon szépen elcsendesedik 
minden. 

Lassan mi is szedelődzködünk, de azért a világ-
hírű zsíroskenyeret még megkóstoljuk. Mivel a 
rétes akkora siker, hogy egy árva darab sem ma-
radt belőle délutánra. El kell majd jönnünk egy 
délelőtt is. Körbenézek. Az Ebihal fedélzetén már 
szinte minden asztal foglalt, vidám társaságok 
ülnek mindenfelé. Az egyik asztalnál egy fiatal 
pár pihés kis vadkacsát dajkál – az anyjának nem 
kellett, hagyta, hogy egy másik kacsa megtépje 
–, azt tervezgetik, hogy felnevelik majd a fürdő-
kádban. A nap mindjárt lebukik a nyárfák csú-
csa mögé, az evezős brigádok is hazafelé húznak, 
csakúgy, mint felettünk a vadkacsapárok. A par-
ton rákezdenek a tücskök.

Jó élet van itt, János...

Azért vagyok itt én is állandóan. Ha el is csavargok, 
visszatérek. Azt hiszem, ezt a helyemet szeretem a 
legjobban.

Még egyvalamit áruljon el: volt már olyan, hogy 
azt mondta valakinek, nem viszi át?

Egyszer éjjel fél egykor jöttek munkások. A szige-
ten dolgoztak, oda szerettek volna visszamenni. 
Jól be voltak szívva, de nem is ez volt a baj, csak 
nem rendesen szóltak hozzám. Na, ők itt aludtak 
a padon.

HEGEDŰS FANNI

Darók János (Ebihal-tulajdonos), felesége, Anikó és lányuk, Orsi .
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végén, de ezt végül elhalasztották: az elöljáró más-
féléves unokahúga miatt minden fillért az épülő 
kisdedóvóra kívánt fordítani. Hanem innentől a 
Manó-üzlet napja megállott a zeniten. Az óbudai 
úri közönség kiválóan pártolta, és vendégköre új-
pesti, sőt lipótvárosi hajzatokkal és bajuszokkal is 
gyarapodott. Sturcz fogcsikorgatva rejtezett el po-
mádészagú odújában.

Az öregúr pedig, ki egyik szemével üzlete fel-
virágzásán őrködött, de a másikkal leányai révbe 
érését fürkészte, hokedlijén gubbasztva elégedet-
ten dörzsölte rezge kezét. Hiszen eltervezte ő azt 
okosan, hogy e vidám csevej vidor lagzikhoz vezet 

majd, és csakugyan: a cserfes Helgán egy újpes-
ti bútorgyáros szeme akadt meg, a pergőnyelvű 
Lujzának egy szedő kezdte szedni a virágot, nyárra 
már dupla lagzit terveznek! És ha a locska Tildának 
meg a hallgatag Margitkának egyelőre nincs is ke-
letje, de előbb-utóbb mégiscsak jelentkezik valaki – 
olyasvalaki, aki utódjává is lesz, mert azért az üzle-
tet mégsem szabad fehérnépre bízni. Gyönyörködik 
tehát három leánya buzgó locsogásában, nyüzs-
gő fecsegésében, csak éppen a búgón hallgatag 
Margitka kígyózásait ítéli illetlennek. Hiába, Sturcz 
egy keserű tréfája, mely a borbélyüzletet bordélyüz-
letre csavarta, elkedvetlenítette: őrá aztán senki ne 

G y ö r e i  Z s o l t:  S O G N O  d i  S i c i l i a

Ha Margitka nem leghátul, az utolsó tükör mel-
letti, magas polcon tartja a narancsillatú Szicíliai 
Álmot, Sajbán Dani százszor is fiáker alá ugorhatott 
volna, mégsem tűztek volna soha életmentő medá-
liát a mellére.

Margitka azonban pontosan tudja, minő kívá-
natos látványt nyújt, amint végigvonul a borbély-
üzleten. Az urak egyszerre felhagynak gyorsan 
hátráló választékuk fürkészésével, helyette az ő 
kígyózó idomait lesik a tükörből. Ezt nemcsak az 
óvatos fészkelődésből kapiskálja ki (ficánkolna né-
melyik úr óvatlanabbul is, hanem hát ki huszár, 
míg beretvakés korcsolyázik a gigáján?), de ő maga 
is bele-belesandít a tükrökbe, vigyázva, srévizavé. 
És olyan, de olyan elégedett e sandítások eredmé-
nyével, hogy legszívesebben az összes miskulanci-
áját odahordaná az utolsó tükör melletti polcra, és 
naphosszat kígyózna, külön ollóért, külön fésűért, 
külön pamacsért, külön beretváért. Manó bácsi vi-
szont sehogy sem kedveli e végetlen vonaglásokat.

Márpedig Manó bácsié a Laktanya utcai üz-
let, kevés híján félszáz éve már. Segédként kezdte 
egykoron a figarói pályát, mesterlevelet szerzett 
és műhelyt, azután addig nyesett és nyírt, gön-
dörített konya fürtöket és pödrött hetykére hosszú 
báli éjszakák elernyesztette bajszokat, míg keze re-
megése egyszer csak eszébe nem juttatta a folyton 
növő szőr mögött folyton fogyó időt. Sokáig nem 
retirált mégsem: állt rendületlenül a szék mellett, 
régi, nobilis körszakállak vagy peckes Tegetthoff-
bozontcsodák emléke suhant el párás szeme előtt, 

és verte a cintányérban a habot, és fente a szíjon a 
beretvát. Amidőn pedig citerázó keze még a legel-
szántabb törzsvendégekben is vándori hajlamokat 
ébresztett, szomorún leült egy hokedlire, és várni 
kezdte az ismeretlen ifjút, ki hamarost bezörget, 
elébb a segédje lesz, azután feleségül kéri egyik 
leányát, átveszi a boltot, és… hanem ez a bizonyos 
ifjú csak nem köszönt be – így esett, hogy Manó 
bácsi merész elhatározással leányait tanította ki a 
mesterségre.

A kopott boltocska csakhamar csilingelő kaca-
gásba öltözött. Sturcz Imre, Óbuda legkeresettebb 
úrifodrásza fuldoklott mérgében. Nemcsak hogy 
elnézett Manó bácsi feje fölött, amikor legköze-
lebb összetalálkoztak a Hickmann-vendéglő kert-
helyiségében, de még egy epés cikket is küldött a 
Fodrászok és Borbélyok Szakközlönyének. Éppen 
ő, aki köztudomásúan akként növelte forgalmát, 
hogy illetlen fotográfiákat dugott a Magyar Figaró 
régebbi számaiba, úgy tette ki őket Kecske utcai üz-
letének asztalára. Ám mint vetekedhetnének akár 
a legszemérmetlenebb képek is a cserfes Helga, a 
locska Tilda és a pergőnyelvű Lujza fecsegős ka-
carászásával, de főképp Margitka búgó hallgatag-
ságával? A Szakközlöny nemhogy elrekkentette a 
vitriolos fenekedést, de hatoldalas, képes híradást 
szentelt a négy leány mestervizsgájának s az azt 
követő, zajos dínomdánomnak, külön tirádát zeng-
vén a végtére emancipálódó szakma Laktanya utcai 
üdlakáról. Még az is felmerült, hogy szobrot emel-
jenek a négy leánynak a Laktanya utca boldogabbik 

Forrás: virtualis.sk-szeged.hu
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mondhassa, hogy erkölcsre-illemre fittyet hány! Így 
hát fésű, borotva, pamacs mind-mind ott sorakozik 
Margitka saját polcán, és ha a Szicíliai Álmot nem 
másfél literes, megbonthatatlan üvegben árulnák, 
az is odakerülne – ekképpen azonban csak az utol-
só tükör melletti, magas polcon fér el. Az még az ő 
nagyszerű leleménye volt, hogy a négy leány négy 
különféle illattal dolgozzék, ezeket csereberélni 
ugyanoly képtelenség volna, mint asztalaik rendjén 
változtatni. Így Margitkának megmaradt a vendé-
genkénti egy kígyózás, se több, se kevesebb – még 
ennyi se kellett azután ahhoz, hogy egy bizonyos 
csütörtök délelőttről hosszú esztendőkig beszélje-
nek Óbuda-szerte.

Ki hinné pedig, hogy Sajbán Dani, ez a buta 
faesztergályos a San Marco utcából, ilyen cifra to-
huvabohut csinál? Egyelőre békésen vár a sorára, 
és legfeljebb combján táncoló ujjai dobolnak hírt 
szédült izgalmáról és bősz elszántságáról, amely-
lyel kész Margitka védelmére sietni, olyan hév-
vel, mintha nem másodszor látná mindössze éle-
tében. Amúgy jókedélyű, derék fiú, akinek – Tóni 
öccsével közösen – nővére rendezett be egy apró 
műhelyt a hosszú kert hátsó traktusában. Szék- és 
asztallábakat esztergáltak ott hét- és százszámra, 
esténként meg békén eliszogattak, amihez jobban 
csúszott nekik a rizling-spriccer, mint a nehéz, 
vastagsörényű sörital (Hubahabúnak nevezték 
ezt Huba úrról, aki a sörgyárat igazgatta). Soha 
nem történt volna velük semmi nevezetes, és ez 
így maradhatott volna az idők végezetéig, ha 
Dani egyszer, hiába zörgetvén Sturcznál (vajon 
merre csavaroghat az a bájgúnár?), be nem téved 
Manó úr üzletébe, és ott meg nem pillantja a kí-
gyózó Margitkát.

Dani oly epedő narancsillatba fülledve érkezett 
haza, hogy a Répássyék Kati cselédje egész este 
Zerkovitz-nótákat dalolt miatta. Meg is próbált szó-
ba elegyedni a fiúval másnap, azután harmadnap, 
azután a további napokon, a Jóistentől eltérően még 
a hetediken sem pihenve meg, de mindhiába. Dani 
csak elnézett a feje felett, messzire, ahol a narancs-
fák éppen illatos, fehér virágokat bontanak, és rá 
se hederített. A munkájában sem volt sok köszö-
net: furcsa, kacskaringós széklábak kerültek ki a 
keze alól, egyik sem hasonlított a másikra, ezeket 
kiadni a kezükből egyet jelentett volna a szerény 

vállalat csődjével. Tóni, akinek Dani motyogva és 
ügyetlenül megvallotta, miféle tüneményt próbál 
az otromba fadarabokon megrögzíteni, mégsem 
bántotta érte egy szóval sem. Kétannyit állt az 
eszter gapad mellett, és kétannyi deszkát kerekített 
egyformára, amilyennek a sóhajtalan emberek ál-
modják a széklábat. Dani pedig kiült a verőfényes 
kertbe, és hunyorgott, mint aki Napba néz a szívé-
vel. Egyszer pedig elmentek a Kisfaludy Színházba, 
a Parasztbecsületre – Dani elbűvölve hallgatta a 
muzsikát, és azt a narancsillatot érezte belőle, ame-
lyet pedig mind-mind ő vitt oda a lelkében. Így 
múltak a napok, egyetlen hangos szó nélkül, csön-
des hajnövesztéssel.

Minthogy ugyanis a mindennapi borbélynál 
borotválkozás fényűzését nem engedhették meg 
maguknak, Dani csak egy újabb loboncos üstökkel 
juthatott ismét Margitka elébe. De végtére, amikor 
a messzi Taorminában talán már az első vörös-fe-
hérre repedt fügét szüretelték, ennek is elérkezett 
a napja. Dani felöltötte ünneplő ruháját, és peckes-
nek remélt, enyhén rogyadozó léptekkel elsétált a 
Laktanya utcába. Amint befordult az üzletbe, meg-
torpant: valami nagyon más volt, mint ama régi, 
szerpentin-ívű napon.

Pedig látszólag minden a helyén van: a gavallé-
rok a székekben, a leányok a székek mögött, Manó 
bácsi az örök hokedlin, a Szicíliai Álom a hátsó pol-
con, az utolsó asztal mellett. Azután rájön: a csönd 
másmilyen most. A beléptét jelző csengettyűre nem 
felel csilingelő kacagás, de még Margitka hallgatása 
sem búg harmóniát a nyárba. Körülnéz, és hátra-
hőköl: Margitka székében nem mást lát terpeszked-
ni, mint Sturczot, a Kecske utcai frizuragyalázót! 
A szégyentelen fogta magát, és személyesen látoga-
tott el a konkurenciához, s akár ő maga, még a haját 
is megnövesztette erre az alkalomra. Lám, kacér 
hagyma a hajé, mereng talán Dani: mindegy neki, 
szerelem táplálja vagy gyűlölet, csak gyarapod-
hasson! Helyet foglal, éppen Sturcz háta mögött 
– Manó bácsi üzletében nem félreeső zugokban, 
szemérmetlen képekre kacsintva szokás várakoz-
ni, hanem elöl, Isten és az emberek szeme előtt. 
Olyannyira Sturcz mögött ül, hogy Sturcz feje ép-
pen eltakarja előle Sturcz képmását, így csak húsos 
fülcimpáit látja, hátulról. Már rövid szemlélődés 
után is bizonyos benne, hogy soha életében nem 

látott még ezeknél önelégültebb, ellenszenvesebb 
fülcimpákat. Elképzeli, ahogy Margitka ollója apró 
mozdulatával belecsíp az egyikbe – vagy éppen, 
ha már álmodunk, minek spórolni: egyetlen nagy 
mozdulattal lenyesi előbb az egyiket, majd a mási-
kat is. Tudja persze, hogy ez a két fül sérthetetlen: 
nemcsak leffentyűk egy ellenszenves koponyán, de 
egyszersmind Margitka szakmai hozzáértésének 
zálogai is, és ily módon épségük minden jóérzésű 
ember közös ügye. Ennyit van ideje végiggondolni 
a maga komótos eszejárásával, mire Margitka vé-
gez. S ha a leány könnyű kezei ezúttal talán mere-
vebben zsonglőrködtek is ollóval-fésűvel, az ered-
mény megfellebbezhetetlen. Sturcz Imre immár 
nemcsak émelyítőn jóképű, de a haja is úgy hullám-
zik, miként a tenger Siracusánál, gondolja Dani, ki 
újabban mindent elolvas a Nap szigetéről, amihez 
csak hozzáférhet. „Most indul a Szicíliai Álomért” 
– bizsereg fel, ám ebben a pillanatban sisteregve le-
csap a mennykő.

– Nem egyforma a két barkó – közli diadalma-
san Sturcz, és úgy forgatja szégyenletes fejét a tü-
körben, mint holmi harci kakasok a palermói aré-
nában. – A bal legalább fél centiméterrel lejjebb ér.

Ám mielőtt Margitka lehajolhatna, Manó bácsi 
felpattanhatna, a kakas kakasára talál, és az Etna 
megébredése pimasz torokköszörüléssé halványít-
ja az iménti mennydörgést.

– Mit merészelsz, te brávó? – dübörgi a kígyó-
zástól megrabolt Dani. – Hol ferde az a ványadt te-
tűlétrád?

– Már engedelmet – emelkedik ültéből szólásra 
Sturcz, holott éppen azt nem remélhet. Dani, aki-
ben most egyetlen székláb sem ismerne merengő 
mesterére, nagy lendülettel ráveti magát, és beléha-
rap a húsos fülcimpába, így adva tudtára a hitvány 
brigantinak, hogy a szép frizőrleány becsületén esett 
foltot csak az életre-halálra vívott párbaj moshatja le. 

Székre, asztalra fröccsen a fiatal vér, eleve sok-
sok vér, de a tükörben még meg is kétszereződik. 
Ordítás veri fel a Laktanya utcát: ordít a fülét mar-
koló Sturcz, a timsóért kapkodó Tilda, és Manó úr 
is, az ajtó felé taszigálva a szintén ordító faeszter-
gályost: – Meg ne lássalak itt még egyszer, te sen-
kiházi!

Csengettyűszó kíséri a kiűzetést Margitka pa-
radicsomából.

Mindezalatt egyedül a leány marad néma. 
Csupán a haját leszorító, narancsszín kendőt oldja 
le, és bugyolálja be vele a véráztatta fület.

– Köszönöm, kisasszony – vált csöndes mélába 
Imre ordítása, amire Margitka álmatagon bólint. 
Jó, hogy ezt a bólintást Dani már nem láthatja, aho-
gyan Margitka kígyózását sem, soha-soha többé.

Mit tehet mást, téblábolva hazaindul, azon 
morfondírozván, mikor küldi el hozzá Sturcz a se-
gédeit. Olvasott róla, hogy párbajoknál kötelezők 
a segédek, s tudja azt is, hogy a rivális borbélynak 
három segédje is van. Megrendítette, ami történt, 
és tisztában van azzal is, hogy hőstettének súlyos 
következményei lehetnek. De nem bánja: ismeret-
len erő feszíti a mellét és szegi fel az esztergapad 
elcsüggesztette fejét. Végre egyszer nem a macska-
köveket nézi, hanem a kövek fölött az utcát, a Fő 
teret, amire egyszer csak egy robajosan száguldó 
fiáker kanyarodik ki, éppen a Laktanya utcából, 
éppen őfelé.

– Le akar gázolni a csibész! – jut eszébe az os-
torát pattogtató Alfio, egyenest az operából. S ekkor 
veszi észre a gesztenyefás gyalogútról előkeveredő, 
babakocsit toló dadát is. Azzal a délszaki mersszel, 
ami csak fertályórája sajátja, de máris lénye leglénye-
geként becsüli, rohan vissza, taszítja félre a dadát, a 
babakocsit, s hagyja magát csakugyan legázolni a fi-
ákertől, amelyet a saját sörétől spicces Huba úr csent 
el a drosztról. Nagyot koppan szegény, bátor feje a 
kövön, a dajka pedig visítani kezd – s ettől a visítás-
tól már csak egy lépés a nevezetes medália.

Szenzáció lett az esetből, Dani bepólyált feje 
Óbuda dicsőségévé vált. Minthogy a babakocsiban 
az elöljáró unokahúga utazott, még az országos la-
pokból is kiszorította a többi érdekességet – elsőül 
mindjárt Sturcz bepólyált fejét. Dani egy derűs őszi 
vasárnapon, a Városháza dísztermében kapott ér-
met a mellére. Előtte ágált az elöljáró, a hálatelt 
nagybácsi. Dani mégis oldalt pislogott folyton, a 
nagy, kitárt ablak felé. A Fő tér túloldalára lehetett 
látni onnét, épp a gázolás helyére, ahol szomorú na-
rancsillatban két boldog ember fotografáltatta ép-
pen magát, egy hármas esküvő legszebbik nászpár-
ja. Margitka hallgatagabb volt, mint valaha. Némán 
búgó vággyal nézett vőlegényére, aki mostanra már 
csak diszkrét flastromot viselt bal fülén. 
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A  N É G Y  M A D Á R  É S  E G Y É B  T I T K O K  

B e s z é l g e t é s  B e r g  J u d i t  m e s e í r ó v a l

Élete kalandregény. De mire is számíthatnánk attól, aki a Kiscelli kastély várúrnőjeként tengeti gyerekkorát, majd négy 
gyerek anyukájaként egy raklapnyi könyvet ír röpke 12 év alatt. Kezdetben a gyerekeit szórakoztatta történeteivel, most 
már meseteniszt játszik kolleganőjével a Pagony Kiadónál.

Fotó: Szász Marcell

Komolyan azt terjesztette kisiskolásként, hogy 
magáé a Kiscelli kastély?

Az 1880-as évek végén Ópapa kaszárnyaparancsnok 
volt, ezért az egész család a Kiscelli kastélyban élt. 
(Óbudai Anziksz, 2017 nyár, Tisztelt szerkesztőség! 
című írása – a szerk.) Így a lánya esküvője is ott volt a 
kastély oldalánál lévő kápolnában. Gyerekkoromban 
sokszor hallottam ezt a történetet, ezért mindig úgy 
tekintettem a Kiscelli kastélyra, mint a jogos családi 
örökségemre. Amikor kijártunk oda a napközisek-
kel – mivel a Kiscelli Általános Iskolában tanultam 
–, akkor az osztálytársaimnak többször kifejtettem, 
hogy a kastély az enyém. Olyan kislány voltam, aki 
folyamatosan sztorikban él, folyamatosan zajlottak 
a történetek, amikre most már nehéz azt mondani, 
hogy nem valóságosak, pedig leginkább a fejemben 
játszódtak, és kimondottan sok minden történt ve-
lem a Kiscelli kastélyban várúrnőként.

Mondhatjuk, hogy inspiráló környezetben nőtt fel.

Abszolút! A legjobb barátnőmmel, Kovács 
Melindával, akivel osztálytársak voltunk, nagyon 
szerettünk vad, fiús játékokat játszani. Ő kettes ta-
nuló volt, én meg ötös. Igazi belevaló, talpraesett, 
nagyon jófej lány volt, aki helyett – hogy ne bukjon 
meg, és ne legyenek ebből komolyabb családi zű-
rök – mindig megírtam a házi feladatokat. Cserébe 
folyton együtt lóghattunk. Kovács Melindával 
éveken át tervezgettünk egy olyan földalatti átjá-
rórendszert, ami a Kiscelli közi házunkból levezet 
a kastélyba, majd a kastélyból egészen az iskolá-
ig, a kijáratot pedig a kórház tövébe képzeltük el. 
Térképeket rajzoltunk, komolyan dolgoztunk a 
megvalósításon.

Innen egyenes út vezetett a meseíráshoz.

Szinte. Angol–magyar szakra jártam az ELTE-re, 
később drámát is tanultam. Anyukám a Kiscelli 
Általános Iskolában tartott színház szakkört a helyi 
gyerekeknek. Azok a srácok, akik az óbudai lakóte-
lepen kallódtak volna délutánonként, eljöttek inkább 
Éva nénihez a szakkörbe. Anyukám elég hamar be-
látta, hogy egy színház szakkör nem teheti meg, hogy 
nincsen év végén előadás. Viszont az is egyértelmű 

volt, hogy Moliére-rel nem tud mit kezdeni ez a csa-
pat 10–14 éves kis vad emberpalánta, ezért vállaltam, 
hogy írok nekik színdarabot. El is készült az Artúr 
király és a kerekasztal lovagjai. A fiúk csinálták a ko-
reográfiát, pont annyi lovag és ádáz harcos volt ben-
ne, ahány fiú. Rendkívül látványos csaták zajlottak a 
színpadon, sőt ezek a „rosszfiúk” Éva néni kedvéért 
hajlandók voltak még szöveget is tanulni. Három 
éven át ment ez a szakkör, és persze a következő két 
évben is én írtam a darabot, ha már ilyen sikerünk 
volt. Arra gondoltam, hogy ha befejezem az egyete-
met, akkor felvételizek a Színművészeti Egyetemre, 
dramaturg szakra, és gyerekszínházzal fogok foglal-
kozni. Csak az történt, hogy egyetemista koromban 
terhes lettem. A lányom már tizenkilenc éves elmúlt.

Ha követné a mamáját, lassan nagymamaként 
írhatná a könyveit.

Számomra is döbbenetes, de tényleg van egy érett-
ségizett lányom. Amikor megszületett, lőttek a dra-
maturg szaknak, örültem, hogy éjszakánként meg 
tudtam írni a szakdolgozatomat az ELTE-re. Kész 
csoda, hogy le tudtam államvizsgázni egy pici gye-
rek mellett. Rettenetesen nehéz időszak volt, mert 
az apukájával nagyon hamar szétmentünk, és ott 
álltam teljesen egyedül, diploma nélkül, munka 
nélkül, egy pici babával, akit még szoptattam.

Hogyan lépett tovább? Mi volt a mentőöv?

A kényszer volt a mentőöv. Beláttam, hogy ezt a 
gyereket valakinek fel kell nevelnie, aki nem lehet 
egy depressziós, boldogtalan, életunt nő. Igenis meg 
kell találni egy ilyen helyzetben is, hogy mitől jó az 
élet, és azt, hogy hogyan tudom átadni mindezt en-
nek a gyereknek. A hétköznapi praktikus dolgok-
ról nem is beszélve, például miből veszek pelenkát. 
Beálltam újságírónak, mert arra épp volt kereslet, 
emellett éjszakánként fordítottam, napközben pe-
dig angolt is tanítottam. Bevágtam szerencsétlent 
egy bölcsődébe, mert nem volt más lehetőségem 
– és ő ezt nagyon megsínylette, rettenetesen hisz-
tis lett. Persze nem az a hisztis gyerek, aki szívatja 
az anyukáját, hanem olyan, akinek valami nagyon 
nagy baja van az egész létezésével. Nincsenek rá 
szavai, csak azt érzi, hogy valami nem jó.
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Erre jött a Hisztimesék?

Rájöttem, egyetlen módon tudom ezt a kislányt pacifi-
kálni: hogyha mesélek neki. Ettől valahogy megszűnt 
a külvilág, és lett körülöttünk egy olyan burok, ami 
mindkettőnket védelmezett. Nem volt más választá-
sunk, a mesék vérre mentek, mert ez volt a túlélésünk 
záloga. A gyerek elkezdett működni, rendben lenni 
a világban, ezért folyamatosan fent kellett tartani azt 
a mesehömpölyeget, ami körülvett minket. Lépten-
nyomon meséltem, ami pont ezért borzasztó béklyó is 
volt, hiszen semmi más módja nem volt annak, hogy 
a kislányom rendben legyen. Egy barátom, aki hallott 
engem mesélni – és történetesen van egy könyvki-
adója –, biztatott, hogy írjam le ezeket a meséket, mert 
szerinte jó könyv lenne belőle. Ez lett a Hisztimesék, 
ami új dimenziót nyitott meg előttem. Eleinte úgy 
gondoltam, hogy addig foglalkozom meseírással, 
amíg a lányom pici és igényli. De aztán újra férjhez 
mentem, és sorra érkeztek a gyerekek. Közben kide-
rült, hogy a meseírás mindennél erősebb késztetés, 

annyira kiteljesedem, és most is annyira boldog va-
gyok benne, hogy tulajdonképpen miért váltanék?

Elég jó ütemben hömpölygetődnek a történetek, 
hiszen épp a negyvennyolcadik meséskönyve 
megjelenésére várunk, röpke tizenkét év alatt. Mi 
adja ezt a lendületet? A gyerekei?

Eleinte igen, minden sorozat indulásában szerepük 
volt. A Maszat akkor indult, amikor a kisfiam, aki 
Lilunál kilenc évvel fiatalabb, kétéves volt, és nem 
találtam neki a Boribonon kívül megfelelő mesét. 
Igazából minden gyerekemhez kapcsolódik vala-
mi, ami miatt az ő aktuális életkorához fordultam, 
és onnan indítottam el valamit. Ugyanakkor nincs 
is nagyobb vágyam, mint ifjúsági regényt és felnőtt 
dolgokat írni, miközben persze folytatom a régi so-
rozatokat is. A könyvhétre például megjelent egy 
új Maszat is.

Írás közben is segítenek a gyerekei, ha elakad?

Igen, van olyan, hogy nem tudok továbblépni, 
vagy épp nem elég erős az ötlet. Ilyenkor a közös 
vacsoránál elmondom, min akadtam el, és összeül 
a családi brainstorming, ahol remek ötletek szület-
nek. Olyan is van, hogy odaadom nekik a kéziratot, 
elolvassák, és őszintén megmondják a véleményü-
ket. Mondják például „Ez itt szerinted vicces? Mert 
igazából nem az...”. Bori, aki most nagyon kamasz, 
tizenöt és fél éves, szokta mondani, hogy: „Anya, 
most őszintén, szerinted így beszélnek a mai fiata-
lok? Na, ne fárasszál már.” Aztán Dalma, aki most 
tizennégy éves, szerencsére ő is nagyon kamaszo-
dik, kitalálta, hogy a kevésbé megnyerő figurákhoz 
vonzódik. Kifejtette, hogy elege van a Ruminiből, 
aki egy szerethető kis béna, úgyhogy legyek szíves 
a következő kötetbe beépíteni egy figurát, aki ki 
nem állhatja Ruminit. Úgyhogy Dalma ötlete nyo-
mán lesz is a következő részben egy kifejezetten 
bunkó stílusú ugróegér, akinek Kuszkusz a neve, és 
összehaverkodik Balikóval, de Ruminit nem bírja.

Rumini amúgy is az abszolút kedvenc, nem?

Kicsit mindig az a kedvenc, amit éppen írok, de 
azért vannak masszív szerelmek, mint például a 

Rumini-sorozat teljes egészében. Ha egyetlen köny-
vemet csaphatnám a hónom alá, akkor az a Galléros 
Fecó naplója lenne. De szeretem a Lengemeséket, 
nagyon szeretem írni a Két kis dínót, mert más 
lelkiállapotban írom, és az a lelkiállapot nagyon 
kedvemre való. Az eddigi legnehezebb könyvem 
az Alma, amire iszonyú büszke vagyok. A foly-
tatásán dolgozom, ami rátett még egy lapáttal, 
mert nagyon nehéz megírni, úgyhogy azt hiszem, 
ilyen értelemben az lesz az etalon, amiért a leg-
több szellemi erőfeszítést kellett tennem. Nagyon 
szeretem a Négy madár titkát is, ami Kertész 
Erzsivel közös könyvünk.

Hogy indult a közös munka Kertész Erzsivel?

Az ötlet a Pagony Kiadóé volt, mi gyakorlatilag alig 
ismertük egymást. Most már persze jó barátok va-
gyunk, de a megkereséskor annyit tudtunk egymás-
ról, hogy nagyjából egyidősek vagyunk. Alapvető 
szakmai bizodalmunk volt egymás felé, hiszen 
olvastuk egymás könyveit. A mesetenisz koncep-
ciója az volt, hogy egyikünk elkezdi a mesét, majd 
átpasszolja a történetet a másiknak, és hat váltásban 
együtt megírunk egy aranyos kis történetet.

Egy bekezdés egy kalandregény-írónak nagyon 
kevés, nem?

Persze! A harmadik váltásnál kiderült, hogy eleve 
nem bekezdéseket írunk, hanem rövid fejezeteket, és 
mivel a harmadik résznél már egy komplett bűnügy 
közepén tartottunk, világossá vált, hogy nem fog-
juk a meseteniszt hat bekezdéssel megúszni, sokkal 
inkább negyven-ötven lesz belőle. Így felajánlottuk, 
hogy könyvvé kerekítjük. A kiadó örült, rajtunk pe-
dig elképesztő láz lett úrrá. Nem tudtam, hogy mit 
fog írni Erzsi. Megírtam a magam részét, amivel fel-
dobtam egy labdát, amit ő lecsaphatott. De bármerre 
lecsaphatta, és persze direkt úgy írta, hogy ne szá-
mítsak a végeredményre, és persze én is. Úgy írtuk 
közösen ezt a könyvet, hogy a közepéig egyáltalán 
nem egyeztettünk, és fogalmunk sem volt arról, hogy 
mi lesz belőle. A saját részünkkel adtuk az inspirációt 
egymásnak, de a legjobb az volt az egészben, hogy az 
írás hatalmas felelősségét is teljesen levettük egymás 
válláról. Okosan úgy fejezem be az én bekezdésem, 

hogy azokat a részeket, amikhez nekem nem fűlött a 
fogam, Erzsinek kelljen megírnia, és ő ugyanígy rám 
tolta, amihez neki nem volt kedve. Így egyszerűen fel-
épült és megíródott az összes nemszeretem rész.

Az ember azt gondolná, hogy az írás magányos 
dolog.

Szembe mentünk minden klasszikus szabállyal. 
A könyv elkészült, nagyon sikeres lett, úgyhogy 
rögtön a folytatáson gondolkoztunk. A kiadó ötle-
te nyomán újabb játék indult: beleraktunk az első 
kötetbe egy kódot, amiről rá lehet jönni, hogy me-
lyik fejezetet ki írta. Aki elküldte annak a fejezet-
nek a számát, amit közösen írtunk – mert ilyen is 
volt –, azok közül kisorsoltunk egyvalakit, akit be-
leírunk a Négy madár folytatásába. Szerencsénkre 
egy elképesztően cuki 8 éves kislányt dobott ki a 
gép, akinek nagyon-nagyon jó kis szerepet adtunk 
a könyvben.

Ezek szerint már készül is a folytatás?

Arra kértem Erzsit, hogy írjuk most a folytatást, mert 
olyan lendületet ad, ami segít átbillennem egy má-
sik könyvvel kapcsolatban, amivel épp elakadtam. 
Az Alma című sakkregény folytatásán dolgozom, 
amiben a mesterséges intelligencia a fő ellenség. 
A Facebookon keresztül sikerült felvennem a kapcso-
latot egy biztonsági szakemberrel, akivel napi szin-
ten konzultálok, mert magamtól eddig nem tudtam, 
hogyan képes egy gép megzavarni egy egész háló-
zat működését, vagy bankkártyák adatait leszedni 
a netről, amikor pénzre van szüksége. Persze most 
már bármilyen tizenhat jegyű számsorról ki tudom 
számolni fejben, egy algoritmus segítségével, hogy 
bankkártya-e vagy sem. Nagyon ki vagyok képezve.

Kalandregényt csinált az életéből is. Nem akar 
esetleg erről is írni?

Nagyon szeretnék, régi álmom. Idő hiányában 
azonban ezt átmenetileg elengedtem, de csak átme-
netileg, mert annyi csodálatos tervem van, amihez 
150 évig kell élnem, hogy mindet véghez vigyem.

SIMONFALVI ANITA
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Oldalra olyan falak kerülnek, amelyek a különböző ér-
zékleti megtapasztalásokat segítik. Lesz például egy 
hangfon két virág alakú játékkal: ha valamelyikbe bele-
szól a gyerek, a másik hallja. Az egyik pont olyan ma-
gasságban lesz, hogy a kerekesszékes gyerekek tudják 
használni, a másik egy picikét magasabb. Készül olyan 
trambulin, amin kerekesszékkel is lehet ugrálni. Nagy 
játszóvár emelkedik majd az egykori homokozó helyén, 
emellett felépül egy megemelt homokozó, ahol az ép gye-
rekek állva tudnak játszani, de aki kerekesszékes vagy 
csak hasalni tud, szintén hozzáfér. Lesz egy fészekhinta 
is, amibe szintén több gyerkőc belefér. Tulajdonképpen 
az egész kert játéktér lesz.
Mivel a hozzánk járó gyerekek nagy része a sérülése 
miatt nem beszélő, olyan piktogramokat helyezünk el – 
afféle képes használati utasításokat –, amiket a gyerekek 
használni tudnak az egymás közti kommunikációra, 

illetve itt az is találkozik ezekkel a jelekkel, aki ilyet még 
soha nem látott. Ez is egyfajta képzés.
Egész napos iskola vagyunk, a gyerekeink reggel 8 órától 16 
óráig itt vannak, a mozgásórákon, illetve az óra közti szü-
netekben is gyakran kimennek játszani. Az új játszótéren a 
tanáraink kiváló kinti foglalkozásokat szervezhetnek majd. 
A nyitvatartási időben a környékbeli családok, gyerekek is 
szabadon jöhetnek – folytatta az igazgatónő.
Bokor Györgyi gyógypedagógus, az Egyesület az 
Inkluzióért alapító tagja elmondta: az egyesület segít ki-
alakítani a befogadó játszóterek oktatási programját és 
kommunikációs stratégiáját, emellett elvégzik az elkészü-
lő játszóterek működésének kiértékelését és jó gyakorlata-
inak továbbadható elemzését. Az egyik általuk kitalált és 
a MagikMe Kft.-vel közösen létrehozott játék az a meg-
emelt homokozóbucka, amelyhez azok a gyerekek is hoz-
záférnek, akik kerekesszékkel sem tudnak mozogni. 

E g y ü t t  j á t s z h a t n a k  a z  é p 

é s  a  f o g y a t é k o s s á g g a l 

é l ő  g y e r e k e k  C s i l l a g h e g y e n

– A program elindításához nagyban hozzájárult a 2017. 
év végén forgalomba került Nagykarácsony sorsjegy si-
kere, hiszen a játékosok vásárlásukkal sorsjegyenként 
25 forinttal támogatták A játék összeköt! programot. Az 
így összegyűlt mintegy 75 millió forintból a csillaghegyi 
után további két inkluzív, az egyetemes tervezés szabá-
lyai szerint kialakított játszótér kerül átadásra – ismer-
tette az előzményeket Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. 
Karitatív Osztályának vezetője.
– 2015 decemberében írta alá az együttműködési megál-
lapodást a Szerencsejáték Zrt. és a FESZT (Fogyatékos 
Emberek Szervezeteinek Tanácsa) – mondta el Földesi 
Erzsébet, a FESZT a főtitkára. – A megállapodás több 
olyan társadalmi célt tűzött ki, mint a  fogyatékosság-
gal élő emberek foglalkoztatásának elősegítése, az isko-
láskorú gyerekek érzékenyítése a  fogyatékossággal élő 
gyerekek iránt, valamint az egyetemes tervezési elv mi-
nél szélesebb kiterjesztése. Ez utóbbi lényege az, hogy 
olyan tárgyak, szolgáltatások vagy épített környezetek 
jöjjenek létre, amelyek mindenki számára alkalmasak, 

fogyatékosságára vagy képességekre való különbség 
nélkül. Az egyetemes tervezési elv jó példája az új ját-
szótér. A játék összeköt! program egyik legfontosabb 
célja, hogy a fogyatékosággal élő és az ép gyerekek 
természetesen játszhassanak együtt, megismerhessék 
egymást, és magától értetődővé váljon számukra egy-
más elfogadása.
– Részt vettünk a tervezési szakaszban is, segítettünk 
kiválasztani azokat a játékokat, amelyek a lehető leg-
jobban megfelelnek a többségi, illetve a valamilyen 
érintettséggel élő gyerekek igényeinek egyaránt – foly-
tatta Horváthné Illés Barbara, a Budapest III. Kerületi 
Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény vezetője.
–  Fontos szempont volt, hogy minden játékot meg lehes-
sen közelíteni kerekesszékkel, bottal, vagy akár azoknak 
a gyerekeknek is, akik csak feküdni tudnak. Épül egy kis 
házikó, ahová a kerekesszékesek is be tudnak menni egy 
rámpán az ép gyerekekkel együtt. Kerekesszékes hin-
tánk már van, az is része lesz az integrált játszótérnek. 

A Szerencsejáték Zrt. támogatásával épül meg a III. kerületi Csillagház Általános Iskola területén A játék összeköt! 
program első játszótere, amely az ép és a fogyatékossággal élő gyermekek integrációját szolgálja.

A Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett 
játszótérépítési program megvalósításának 
szakmai partnere a Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), mely a kü-
lönböző fogyatékossággal élő személyek ér-
dekképviseletét ellátó országos, illetve regio-
nális szervezetek ernyőszervezete, és egyben 
tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak 

(EDF). A FESZT partnere a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete (MBE), ők hozták lét-
re az Egyetemes Tervezés Információs és 
Kutatóközpontot (ETIKK) abból a célból, hogy 
az egyetemes tervezés eszméjét terjessze. A ját-
szótér-program tervezésekor vált partnerré a 
MagikMe Kft., amely inkluzív játszótéri játé-
kokat tervez és árusít.

Rosner Imre, Földesi Erzsébet, Horváthné Illés Barbara és Bokor Györgyi.
lent egy kerekesszékes hinta és a készülő játszótér látványterve. Fotók: Hernád Géza



h a l l g a s s!

123

h a l l g a s s !

122

e l g u r u l t  a  g y ó g y s z e r e m  ö r ö k r e . . .

I v á n  n e m  p a z a r o l

Vitáris Iván 19 éves volt, amikor megalakult együttese, az öttagú Ivan & the Parazol. 2012-ben megnyerték a Hard Rock 
Rising nemzetközi tehetségkutató magyarországi döntőjét. Három lemezük jelent meg eddig. 2014-ben a Deep Purple 
előzenekarként turbózták a hangulatot az Arénában. Mára az ország egyik legnépszerűbb bandájává nőtték ki magukat.

Fotó: Hernád Géza

A hatvanas-hetvenes években, ha húszéves zené-
szek összejöttek, természetes volt, hogy rockze-
nekart alapítottak. Nagyon nem is tehettek mást.  
2010-ben, az elektronikus zene és az effektbajnok 
DJ-k korában ez már nem annyira nyilvánvaló. 
Hogyan találtak egymásra az együttes tagjai, akik 
a rock and roll jegyében egy húron pendültek?

Szerintem a legerősebb kötelék az ilyen baráti zeneka-
rokban, amilyen a miénk is, a gimnáziumi ismeretség. 
Egy gimibe jártam a dobosunkkal, Simon Bálinttal a 
Városmajorba. Csináltunk egy iskolai együttest have-
rokkal, és játszottunk a Led Zeppelintől a Jethro Tullig 
nagyon sok mindent. Ezzel párhuzamosan volt a do-
bosunknak általam akkor még nem ismert arcokkal 
egy másik zenekara, amiben funky és jazz témákban 
impróztak. Ott játszott a billentyűsünk, Beke István 
és a basszusgitárosunk, Tarnai János, aki sajnos pár 
hónapja megbetegedett, és nem tarthat velünk az élő 
koncerteken. És a harmadik fonál az egészben egy ze-
neiskola, ahová mindannyian jártunk rövidebb vagy 
hosszabb ideig, és ahol megismertük Balla Mátét, a 
szólógitárosunkat. Ez a három fonál egyszer csak ke-
resztezte egymást, és lett belőle az Ivan & the Parazol.

Négyen huszonévesek, a billentyűsük jó pár évvel 
idősebb. Hogyan került ő a tejfölösszájúak közé?

Beke István volt az egésznek az atyja. A nevünket 
is ő találta ki. A banda első két évében óriási szere-
pet vállalt a koncertszervezési, logisztikai munkák-
ban. Tíz évvel idősebb nálunk, fellépett már itt-ott 
a korábbi együttesével, így egy-két szereplőt már 
ismert, például az akkori Gödörben meg a Dürer 
Kertben a programigazgatót, ami komoly segítsé-
get jelentett nekünk az elején.

Azt hiszem, mindenkit furdal a kíváncsiság, hon-
nan ez a név?

Beke, amikor kicsit álmatlanabb napjait élte, egy 
ELMŰ-plakátot félreolvasott, amin az állt, hogy Ön 
pazarol? Á, igen, parazol... nincs semmi értelme. 
Ez király, mondta, és akkor SMS-ben körbeküldte, 
hogy: „Na? Ivan & the Parazol milyen lenne?” És 
akkor mondtuk, hogy kurva jó!

Ön „Ájvennek” ejti a nevét, sokaktól simán Ivánt 
hallani...

Engem nem zavar. Az egyetlenegy érv, ami az 
„Ájven” mellett szól, hogy a zenekar nevében 
angolosan írjuk, tehát nincs benne ékezet. Ettől 
függetlenül a kétféle kiejtést már réges-régen el-
fogadtuk, ahogy azt is, amikor a Volt Fesztivál 
hivatalos programjában úgy voltunk kiírva, hogy 
Iván pazarol.

Ez nagyon szép! De ugorjunk vissza kicsit a gye-
rekkorába, illetve a szülei kamaszkorába is, a 
hetvenes évekbe, amikor a fiatalok lázadásának 
egyik fő megjelenési formája a rockzene volt, és 
nem hallgatták, mert ki nem állhatták az idősebb 
korosztályok által kedvelt könnyűzenét, a hagyo-
mányos tánczenét. Önnél ez rendhagyó módon 
alakult. Mivel az otthon hallott rockon nőtt föl, 
és megszerette, ilyenformán a lázadása elmaradt?

Egy furcsa paradoxon állt föl. Nekem apukám-
mal arról kellett vitáznom, hogy a Fonográf menő, 
vagy nem annyira az. Én imádom, de ő azt mond-
ta, hogy 16–18 évesen inkább Queent hallgattak, és 
nem mentek mondjuk Fonográfra. Ettől függetlenül 
Szörényi munkásságát ő is szereti nagyon, meg el-
ismeri – de igen, értem, mert a hetvenes évek végén, 
nyolcvanas évek elején nem biztos, hogy Fonográf 
klubba járni volt a legvagányabb. Már csak azért 
sem, mert pont akkor jöttek azok a zenekarok, amik 
az egész addigi beatmozgalmas – az akkor kicsit 
már öregedő – generációval szembementek: Európa 
Kiadó, URH, Balaton..., és ha te akkor azt mondtad, 
hogy Fonográfra jársz meg Koncz Zsuzsára, akkor 
lehet, hogy kiröhögtek. De nem éltem akkor, szóval 
csak tippelek. Én voltam Fonográfon, egyszer, mert 
egy koncertet adtak csak az elmúlt huszonhét év-
ben, amióta élek.

Amikor még nem ismertem az Ivan & the 
Parazol számait, és csak híreket hallottam az 
együttesükről, konkrétan, hogy öt fiú a klasz-
szikus rockzenéhez visszanyúlva őrjíti a fiata-
lokat, azt hittem, hogy biztosan valamelyik régi 
banda, talán a Uriah Heep vagy a Led Zeppelin 
nyomvonalán haladnak. Erről ugye szó sincs. 
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Már a megalakuláskor rátaláltak a saját hang-
jukra, vagy folyamatosan alakult ki a stílusuk?

Egyből meglett. Lementünk az első próbákra, be-
dugtuk az erősítőt, a gitáros lefogta az első akkor-
dokat, én ráénekeltem valamit, és rögtön ez jött ki. 
2010 februárjában alakult meg a zenekar, és hama-
rosan megszületett három-négy számunk, amik az 
első, 2012-es lemezünkön rajta vannak. Nem kellett 
óriási kompromisszumokat kötnünk, mert nem 
voltak igazán ellentétes elképzelések a csapaton 
belül. A stílus talált ránk, az formált olyanná min-
ket, amilyenek most vagyunk. Az évek folyamán 
már leosztódtak a feladatkörök, amikbe lehet, hogy 
valaki nem folyik annyira bele, mert érzése szerint 
csak feltartóztatná a munkafolyamatot, de a zene-
írásba, hogy formailag hogyan nézzen ki egy dal, 
abba mindenki egyenlő arányban beleszól.

Melyik nagy előd inspirálta a legjobban?

A Uriah Heepet is nagyon szerettem, de a Deep 
Purple a szívem csücske. A zenélést is szinte amiatt 
kezdtem el, hogy tizennégy éves koromban meg-
hallgattam a Made in Japan albumot, amit kará-
csonyra kaptam egy osztálytársnőmtől. Beraktam 
ezt a másolt CD-t, elkezdődött a Highway Star, és 
akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs..., ilyen nincs! 
A Made in Japanben olyan nyers erő van, hogy 
szerintem a valaha készült egyik legjobb koncert-
lemez. És technikailag úgy szól, mintha tényleg 
ott állnék a színpad előtt. A zenekar itt nagyon 
együtt van; akkor kapták el ezt a felvételt, amikor 
a csúcson voltak. Későbbi énekesük, Coverdale 
is fantasztikus, de nekem Ian Gillan volt az Isten. 
Amikor meghallottam az eredeti Jézus Krisztus 
Szupersztárban énekelni, akkor teljesen kész let-
tem, elgurult a gyógyszerem örökre, belegurult egy 
lefolyóba és eltűnt.

Énekel olyan Deep Purple-t, ami Gillan hangján 
szólalt meg?

Én nagyon szívesen énekelnék, de ez utoljára a 
gimnáziumi csapatban fordult elő. Az Ivan & the 
Parazollal még nem játszottunk soha egy darab 
Purple-t sem.

Miért nem? A két énekes különböző hangfekvése 
miatt?

Nem. Úgy érzem, a legtöbbet el tudom énekelni. 
Persze vannak dalok, amiket biztosan nem vállal-
nék be, de az öt tag döntése a lényeg, hogy melyik 
együttes melyik dala legyen, így találjuk meg, ami 
a zenekarunknak jól áll. Amúgy érdekes, hogy a gi-
tárosunknak Ritchie Blackmore volt az egyik nagy 
példaképe. Balla Máté játékstílusa néha emlékeztet 
az öregére, a szólókban fel lehet fedezni, ám már 
annyira kialakított magának egy saját zenei világot, 
egy gondolkodásmódot, hogy tényleg csak nagyon 
pici a hasonlóság. Gondolom, ez velem is így van az 
éneklésben. A dobosunk is szereti a Deep Purple-t, 
de a többieknek már nem a number one-ja. Amikor 
csinálunk egy feldolgozást, az akkor működik jól, 
ha minden tag nagyon jól bele tudja tenni a maga 
részét úgy, amitől a mi verziónk több lesz, mint az 
eredeti dal. És ha működik együtt a kémia, az a leg-
jobb. Az Illéstől az Add a kezed erre az élő példa, 
amiről egyébként sokan azt hiszik, hogy a mi szá-
munk. Bródy mondta is egyszer, hogy hát, ezt job-
ban játsszátok, mint mi. Szerintem csak másképp 
játsszuk, ennyi, bár ez nagyon nagy elismerés.

Elsődleges szempont a feldolgozandó nóta kivá-
lasztásakor, hogy az eredetinél jobbat kell össze-
rakni?

Igen. Abszolút. Az egész Syriusos történetünk is ar-
ról szólt. Született sok Syrius-feldolgozás és az élet-
művet feldolgozó koncert fantasztikus zenészektől, 
nagyon jó előadások, csak ezek az interpretációk 
teljesen más képet adtak a Syriusról, mint amilyen 
mondjuk bennem él. Szerettem volna olyat csinálni, 
amivel meg tudjuk fogni a Syrius lényegét, és remé-
lem, hogy 2016 decemberében a Müpában ez sike-
rült. A fennmaradt felvételek alapján azt éreztem, 
hogy amellett, hogy mennyire kiforrott, mennyire 
bonyolult, nehéz és újító zenét csináltak, iszonya-
tosan lazák és alázatosak voltak. Az eddigi Syrius-
feldolgozásokra jellemző volt az óriási tisztelet, 
hogy ez most a Syrius... és Úristen... és ünnepé-
lyesség – ez persze bennünk is megvan, csak ami-
kor előadjuk a dalt a színpadon, akkor ezt a karót 
nyeltséget szeretném elengedni. Mert a Syrius egy 

felszabadító, forradalmi beatzene, csak bonyolul-
tabb, progresszív rockba ágyazva. És azt a felszaba-
dultságot és azt a szexualitást, amit ők sugároztak, 
nem lehet ebből kihagyni. Ez akkor lesz jó, ha az a 
coolság, ami maga Orszáczky Jackie vagy Ráduly 
volt, létrejön. Ha nincs benne görcs. A Syrius nem 
március 15-e. Nem egy gránitszobor, ami elé ko-
szorút helyezünk. Az ördög álarcosbálja tényleg 
olyan lemez, ami megelőzte a kortársait. Itthon is, 
nyugaton is. Ez a furcsa blues-os, dzsesszes, rockos, 
beates dolog olyan, hogy ha valaki most felteszi Los 
Angelesben ezt az LP-t, akkor csak néz, hogy mi 
van? És Jackie angolja is olyan volt, hogy nem lehe-
tett nagyon belekötni.

Nem hétköznapi az az elhivatottság és az a szen-
vedély, amivel a „Syrius-hagyatékhoz” nyúlt. Kár, 
hogy Orszáczky ezt nem érhette meg. Hány éves 
korában hallotta először őket?

A Syrius nem családi vonal. Otthon nem volt le-
mezünk tőlük. Tizenévesen elkezdtem olvasni 
beatlegendákról, könyveket, lemezeket gyűjtöttem, 
és már megvolt a zenekarunk, amikor húszévesen 

eljutottam a Syriushoz. A lemezgyűjtésem során 
már tudtam, hogy van Az ördög álarcosbálja, igen, 
a beszerezhetetlen, a drága bakelit, és akkor bele-
ástam magam a Syrius-sztoriba, mert láttam, hogy 
minden rockszakíró és minden zenész mindenhol 
emlegeti őket.

A szülei kedvenc rockzenéi mikor ragadták el?

13–14 éves koromban. Nálunk mindig szólt a zene, 
otthon, autóban. Nekem az volt a vicces, hogy ami-
kor később találkoztam egy-egy klasszikus rock-
felvétellel, rájöttem, hogy ja, ez a Pink Floyd, ez a 
Frank Zappa vagy ez az AC/DC megvolt a szüleim 
lemezgyűjteményében. Odahaza nagyon ment a 
Loksi, az Illés, az István, a királyon 827-szer vol-
tunk, az Illést 2005-ben láttam a Szigeten.

Mekkora lemezgyűjteménye van?

Körülbelül 250 bakelitem lehet. A magyar le-
mezekre koncentrálok elsősorban, sok ritkasá-
got sikerült beszereznem. Megvan a teljes Illés-
diszkográfia az összes verzióban, amin megjelent, 

Fotó: Kocsis László Zoltán
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kivéve Szörényi betiltott borítós Utazás-lemeze. 
A Szyksznian Wanda tervezte borítón drogos 
utalást véltek felfedezni az elvtársak, egy nap 
után beszedték a boltokból, bezúzás. Ma ez az 
egyik legkeresettebb a piacon. Börzéken kutatok, 
és külföldön is vásárolok. CD-ket nem gyűjtök, 
talán 30 darab van. Az Ördög álarcosbálját a 
Hollán Ernő utcában vettem meg egy lemezbolt-
ban. Egyszer megláttam ott a betiltott borítós 
Szörényi-lemezt – az orrom előtt vitték el.

A fellépéseiken nem csempésznek be egy-két 
Syrius-nótát a saját számaik, az Illés és az LGT-
feldogozásaik közé?

De igen, már többször is előfordult.

Ez a jóval fajsúlyosabb zene nem okozott megle-
petést, esetleg meghökkenést a nagyon fiatal hall-
gatóságban?

Meglepődtek, de azért mégis örültek. Ügyesen 
kell beépítenünk a többi közé, és akkor jóérzéssel 
vegyes csodálkozással mennek el, hogy hú, hát 
ez mi volt, meg hogy is volt. Azért is jelentettük 
meg külön a Szép lányok, ne sírjatok című Syrius-
feldolgozást, mert az egy beat daluk. Persze benne 
van a matek, de populárisabb, könnyebben fogad-
ták be az emberek.

A koncertjeiken milyen a saját számok és a feldol-
gozások aránya?

Általában nyolcvan százalék a saját.

A májusi Óbuda Napján a Fő téren a közönség 
keménymagja már félidőtájt a Kislány, add a ke-
zedet követelte...

Nagyon szeretik, de azt mindig a végére tesz-
szük. Óbuda Napján játszottunk Loksit és Kexet 
is. Vannak saját magyar szövegű dalaink is: Jól áll 
nekem az élet, Dobd ki, Ha megnyitod a szíved – 
ezeket mindig hallhatja a közönség, a többit pedig 
cserélgetjük. Piramist akkor játszottunk, amikor 
Závodit elhívtuk vendégeskedni a Budapest Parkba 
és a Szigetre.

A számaik túlnyomó része azért szólal meg ango-
lul, mert már a kezdetektől az országhatáron túlra 
tekintgetnek?

Arról is szól. Meg arról is, hogy a festő egyik nap pi-
rossal dolgozik, másnap meg kékkel. A két nyelven 
mások a lehetőségek, más a kifejezésmód, és mi ezt 
szabadon kezeljük. Ha olyan ihlet jön, amit magya-
rul tudok megfogalmazni, akkor az magyarul lesz, 
ha meg angolul, akkor angolul.

Hogyan veszi a közönség a kétnyelvűséget?

Nagyon különböző véleményeket hallottam. Például: 
„végre valaki meri vállalni az angol szöveget”, vagy 
„jaj, annyira jó, hogy vannak magyar szövegeitek, mi-
ért nincs több?” Előfordul, hogy bekiabálnak koncer-
ten, hogy a Love is like-ot miért magyarul éneklem. 
Erre azt mondom: írjon neked is a Bródy János magyar 
szöveget, és utána próbáld meg angolul énekelni!

A Love is like című számukra az a Bródy János 
írt magyar szöveget, akinek a hatvanas évek kö-
zepén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy az 
angolszász beat végre magyar nyelven szólalha-
tott meg. Elképzelhető, hogy Bródy a Ha megnyi-
tod a szíved szövegével azt üzente önöknek, hogy 
gyerekek, gyertek szépen vissza...

Nem csak elképzelhető, hanem így van. 2015-ben 
játszottunk Bródyval az Akvárium Klubban, ami 
nagyon jól sikerült. Mindenki tök jó hangulatban 
ment haza, és akkor reggel látom, hogy jött egy 
e-mail tőle, a tárgya: ajánlat. Azt írta, hogy szerin-
te a közönségünk nagyon igényelné még a magyar 
szövegeket, és akkor tessék, itt van egy. A célzása 
egyértelmű, hogy igen, ti is írjatok még magyarul. 
Nem sokkal később írtam is, ez a Dobd ki című szá-
munk. Jó látni, hogy Bródy János nyitott a fiatalok 
felé, eljön koncertekre, több együttesnek is ír szö-
vegeket. Szerintem pont emiatt tud „tini” maradni.

A rockzenében, amit játszanak, értelmezhető 
még a lázadás most, a 2010-es évek vége felé?

Abszolút. Úgy gondolom, hogy a beat- és a rockzene 
a világban és Magyarországon is kezd visszakerülni 

a lázadás kategóriájába. Vannak felületek, helyek, mé-
diumok, ahol jelzik, hogy szeretnék látni és hallani, 
amit mi csinálunk, és van, ahol azt mondják, hogy 
nem. Miért nem? Mondjuk azért, mert rockzene.

Ezt nem egészen értem. Lemaradtam valamiről?

Leginkább a médiára gondolok, ott léteznek bizo-
nyos irányelvek, amikbe vagy beleférünk vagy nem. 
Rádiós lejátszásokba bekerülni manapság elég nehéz. 
Lehet említeni a Petőfi Rádiót, ami egy óriási változá-
son ment keresztül. Mi nagyon sokat szerepeltünk az 
MR2-n, ahogy más fiatal együttesek is; például 2012-
ben az első nagylemezünk anyagát élőben mutathat-
tuk be a 8-as stúdióban, és ezért a mai napig nagyon 
hálásak vagyunk például Horváth Gergőnek. Sok 
más műsorvezetőt, szerkesztőt is említhetnék, akik-
nek köszönhetően nagyobb közönséghez eljuthattak 
a dalaink. Kb. másfél éve profilváltáson ment keresz-
tül a rádió, a zenei szerkesztési elvek is megváltoztak, 
egy sokkal kevésbé progresszív, rock- és beatzenét 
alig sugárzó adó jött létre. Ahogy látom, velünk gya-
korlatilag már nem számolnak. A Petőfi nagyon sokat 
adott ahhoz, hogy ismertek legyünk. Neki köszön-
hetjük, hogy a Take my Hand, ami az első slágerünk 
volt, toplistás lehetett, mert lement mondjuk naponta 
háromszor abban a rádióban, amit mindenki hallga-
tott, és cool volt azt a rádiót hallgatni.

Rendszeresen fellépnek Óbudán, és úgy tudom, 
hogy évről-évre nagyobb közönség előtt.

Szerintem az egész óbudai történetből nagyon jól 
látszik az, hogy ha bíznak bennünk a szervezők, 
akkor sok és nagy eredményt lehet elérni. 2014-
ben elkezdtük az első Óbuda Napunkat délután a 
Kobuciban, és aztán évről-évre, egyre följebb jutva 
eljutottunk oda, hogy idén a Fő téren játszottunk 
főidőben, fél kilenckor, nem tudom hány ezer em-
ber előtt. Marha jó koncert volt! Nagyon gondolko-
dom azon, hogy lehetne az Óbuda Napjából egy új 
Tabánt csinálni.

És jöhetnének Presserék előzenekarnak...

Ha lenne megint Loksi, boldogan mennénk eléjük, 
de ez már nem lehetséges. Nekem a Tabán az egyik 

etalon rendezvény Magyarországon, a fantasztikus 
hangulatával, amit az LGT és a Mini produkált a 
hetvenes-nyolcvanas években. Felvételeken láttam: 
őrületes muzsikálás! Az egyik Loksi búcsúkon-
certen már ott voltam. De visszatérve Óbudára: 
első megjelenésünkkor már komolyabb publi-
kum előtt játszhattunk. Korábban is próbáltuk 
megfogni az olyan lehetőségeket, ahol közönség-
hez juthatunk, például 2012-ben a Dürer kertben 
5–600-an voltak, az Irie Maffia előtt léptünk fel. 
Összehasonlításképpen mondom, Óbuda mellett a 
számunkra másik fontos rendezvény a BelFeszt, a 
Belvárosi Fesztivál. Oda nem mentünk el minden 
évben, rotálták a fellépőket. Kiváló lehetőség volt, 
viszont Óbudán megvan valami barátságosság, va-
lami családiasság, ami nekem tetszik.

Hogy érti azt, hogy családiasság?

Koncert után átmegyünk a Kobuciba, és akkor ott 
van a közönségünk egy része, fiúk, lányok, akik nem 
sietnek haza. Beszélgetünk, és le lehet mérni, hogy 
jók voltunk-e, tetszett-e nekik, vagy nem tetszett.

Az Óbuda Napján, ahogy láttam, több generáció 
is kíváncsi volt a programjukra. Egy sima Ivan 
& the Parazol bulin leginkább a tízen- és huszo-
névesek vannak jelen?

Igen, főleg. De örülök annak, ha idősebbek is meg-
néznek. 2014-ben a Deep Purple előzenekaraként 
játszottunk az Arénában, aztán az Illés beatünne-
pen, vagy akár a Müpás Syrius-bulit is említhetem, 
ahol negyven fölöttiek is hallgattak minket. Az tök 
jó, hogy ott vannak emberek a nézőtéren, akik a 
beatzenén nőttek föl, és megtalálják azokat a régi 
dalokat a műsorunkban, amiket szeretnek, és a mi 
feldolgozásunkban esetleg ugyanúgy tetszik nekik.

Rengeteg a fiatal lány a koncertjeiken...

Az a jó!

Ők már magukévá tették a Parazol klasszikus 
rockból merítő zenéjét, vagy inkább önnek, a régi 
rocksztárokat idéző, lobogó hajú, ugráló frontem-
bernek tudható be a hangos lelkesedésük?
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Minden számít. Biztos, hogy a zenekar összes 
tagjának van olyan kisugárzása, amit a lányok 
adóvevői érzékelnek. Én azért úgy veszem ész-
re, hogy egy zeneileg eléggé művelt és figyelmes 
közönségünk van. Pont Óbuda Napján legutóbb 
egy nagyon jó fej társasággal dumáltam hosszab-
ban, akik abszolút képben voltak a Parazollal. 
Elmondták, hogy milyennek látnak minket, ami 
nagyon érdekes, mert én belülről nem úgy ér-
zékelem, mint ők. Számunkra nagyon fontos a 
kommunikáció a közönségünkkel. Például ját-
szottunk Győrben, tök sokan voltak, eljött a 16 
és 25 év közötti korosztály, és velük társalogva 
kiderült, hogy ami az elmúlt 4–5 évben történt 
velünk, arról az égvilágon semmit nem tudtak. 
Csak annyit mondtak, hogy ők azt hallották is-
merőseiktől, hogy az Ivan & the Parazol jó. De az, 
hogy Szigethimnusz, az, hogy három lemezünk 
jelent meg, az, hogy hol itt, hol ott léptünk fel 
külföldön, nem tud eljutni az emberekhez. Az 
Ivan & the Parazol ma Magyarországon szájha-
gyomány útján terjed.
 
Hogy is volt ez a Szigethimnusz?

2014-ben megkerestek minket, hogy a második 
nagylemezünkről, a Mode Bizarre-ról kiválasztot-
ták a Together című dalunkat himnusznak. Tök 
érdekes volt. Gyerekkori élményekből írtam meg, 
és történetesen marhára illett a Szigethez: hogy 
együtt vagyunk, szabadon, és Szigetköztársaság, 
ha bent vagyunk, minden rendben van – jó egy-
másra találás volt.

Rendszeresen koncerteznek külföldön, az 
együttes többek között eljutott New Yorkba és 
Londonba is. Gondolom, kijutni egy fesztiválra, 
vagy klubkoncertet adni valahol Európában a 
szervezés szempontjából nem egyszerű dolog.

A zeneipar vezető képviselői tartják egymással a 
kapcsolatot, és főleg ismeretség alapján üzletel-
nek. Kiépült egy rendszer, ami Amerikában már 
1950-ben is jól működött; sajnos ebben a körben 
Magyarország kicsit a perifériára szorult. Nagy 
örömünkre létrejött a Budapest Showcase Hub, 
ami egy zeneipari találkozó, ahol megjelentek 

koncertszervezők, menedzserek, kiadók, hivatá-
sos tehetségkutatók, és a Hangfoglaló Program 
is részt vállal a nemzetközi megjelenés támoga-
tásában. 2016 novemberében a négynapos ren-
dezvényen a magyarokon kívül fellépett még a 
közép-kelet-európai régió számos rockegyüttese. 
A lényeg, hogy Magyarország zeneipara elindult 
egy olyan úton, ahol fel tudunk zárkózni a nyu-
gati országokhoz, ami azért jó, mert megismerik 
a zenei kultúránkat, a zenekaraink kijuthatnak 
külföldre, vagyis bekapcsolódunk a nemzetközi 
vérkeringésbe.

Mit érez, hol tartanak?

Sok mindent elértünk, ami számunkra eredmény, 
és dolgozunk azon, hogy ez folytatódjon. Most vet-
tük fel Los Angelesben a negyedik lemezünket az 
EastWest stúdióban, ami egy legendás hely, Michael 
Jackson, Frank Sinatra, a Stones is dolgozott már itt.

Miért volt szükségük amerikai stúdióra?

Egy nagyon egyszerű példát mondanék. Egyik ked-
venc lemezem a Loksitól a Bumm – meg kell hall-
gatni a magyar lemezt, meg a kint fölvettet. Egyik 
így, másik úgy szól.

Úgy érti, hogy 45 év elteltével a hazai technikai 
feltételek ugyanúgy le vannak maradva az ame-
rikaitól?

Nem lemaradásra gondolok, csak a mai napig 
nagyjából ugyanakkora a különbség. Nem azt 
mondom, hogy itthon nincsenek kiváló szakem-
berek, nincsen jó stúdió, csak azt a fajta hangzást, 
amit mi kerestünk, a Los Angeles-i stúdióban tud-
tuk megtalálni.

Mondana egy példát?

Az egyik számhoz egy elég érdekes visszhangos 
hangzást találtunk ki, kemény basszusalappal, és 
nekem annyi volt az ötletem, hogy szóljon úgy az 
ének, mint a Doors első lemezén. És akkor a produ-
cer mondta, hogy ezt kell beállítani... meg izé... meg 
olyan mikrofon kell – és aztán amit felénekeltem, az 

egy az egybe úgy szólt, ahogy kértem. Egy gaszt-
ronómiai hasonlattal élve úgy mondanám, hogy a 
Doors egy szarvasgombás tagliatelle-t főzött az első 
lemezén, abból én csak a szarvasgombát vettem ki, 
és beleraktam a mi kajánkba. Hogy a végén mi lesz 
belőle, azt még nem tudom. Azt tudom, hogy az 
összetevőket megpróbáljuk úgy összeválogatni, 
hogy olyan új étel jöjjön ki belőle, aminek az alap-
anyagai baromi régiek.

Hogyan élnek? Úgy értem, a rocksztár allűrök 
szükségképpen megtalálják a zenészeket, vagy 
lehet azok nélkül is létezni?

Legtöbben egyetemet végzett emberek vagyunk, én 
kisebb-nagyobb szenvedéseket követően végül ta-
valy ipari termék- és formatervező mérnök lettem. 
Szerintem mindannyiunkban megvan a rocksztár... 
nem allűr, hanem attitűd. 

Hogyan tervezi a jövőjét, egyáltalán tervezi?

Nagyon örülnék, ha idős koromig tudnék a rock-
zenével foglalkozni, vagy a zene körül tevékeny-
kedni. Nem tudom kijelenteni, hogy hatvanéve-
sen mit fogok csinálni. Nyolc éve sem tudtuk 
megmondani, hogy eljutunk idáig, vagy hogy a 
basszusgitárosunk 2017-ben lebetegszik, és hosz-
szú időre ágyhoz lesz kötve, és négyen kell tovább 
mennünk másik zenész segítségével. Egyébként 
meg minden az ihleten múlik, hogy mondjuk tíz 
év múlva milyen állapotba kerülök vagy kerü-
lünk, hogy musicalt vagy színdarabot írunk eset-
leg, mert éppen az érdekel minket, vagy az Ivan 
& the Parazollal annyira sikeresek leszünk, hogy 
nem lesz időnk semmi másra. Ezek mind jó dol-
gok. Bárhogy is alakul, állok elébe!

KABAI JÓZSEF

Forrás: ivanandtheparazol.com
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akkor még a rosszul választott taktika is győzelemre 
vihet. Ezt finomkodva úgy szokták megfogalmazni, 
hogy az intuitív áldozatoktól sem riadt vissza.

Steiner Endre – Holger Norman-Hanson
München, 1936
Aljechin-védelem (B02)

1. e4 Hf6 2. Hc3 d5 3. e5 Hfd7 4. e6 fxe6 (Az 
Aljechin-védelemnek, a kor egyik kedvenc megnyitásának 
az 1920-as évek végén, 1930-as évek elején számtalan al-
variációja született. Ebben a partiban a Spielmann-csel 
őrületébe pillantunk bele: a névadó Rudolf Spielmann 
világossal szép eredményeket mutatott fel az Aljechin-
védelemmel szemben, de valószínűleg nem gondolta vol-
na, hogy ilyen vakmerően is elő lehet vezetni az elképze-
léseit.) 5. d4 c5 6. Hf3 Hc6 7. dxc5 g6 8. h4 Fg7 9. h5 
Va5 10. Fd2 Vxc5 11. hxg6 hxg6 12. Bxh8+ Fxh8 13. 
Hh4 Hde5 (Kezdődik! A csapattársak és Maróczi kapi-
tány legnagyobb megdöbbenésére a higgadt, megfontolt, 
stratégiai játékot preferáló Steiner egy villámpartikra in-
kább jellemző áldozatot mutat be.)  14. Hxg6 Hxg6 15. 
Fd3 Hce5 16. Fxg6+ Hxg6 17. Vh5 Kf7 18. He4 Vxc2 
19. Vh7+ Fg7 20. Hg5+ Kf8 21. Bc1 Vf5 22. g4 Ve5+ 23. 
Kf1 Hf4 (Sötét tiszt- és gyalogelőnyben elérkezettnek lát-
ta az időt, hogy végre támadjon. A dán mester kevés al-
kalommal tévedett nagyobbat: Steiner elégedetten nézett 

körbe – látjátok, ezért volt a stratégiai áldozat. Aha, így 
hívják sakknyelven az orbitális elnézést – ha mi csináljuk. 
Ha most sötét 23... Hh8-at lép, világos támadása elhal. 
Így viszont ragyogó kombinációsorozat indul.)

24. Fxf4 Vf6 (Egy csiga éberségével vette észre sötét, 
hogy nem üthet vissza, mert 24. ... Vxf4-re 25. Bxc8+ Bxc8 
26. Hxe6+ után lepottyan a vezére. De nem elég, hogy így 
visszaadta a tisztet, közben mattcsapdába szorította magát.)  
25. Vh5 Kg8 26. Fe5 Vxe5 27. Vf7+ Kh8 28. Ve8+ 

1-0

K e m é n y  V a g y i m :  H á r o m  S t e i n e r  a  v i l á g  e l l e n

1931 júliusában három férfi betér a prágai Novák 
kávéházba, és vadul sakkozni kezdenek. Így kez-
dődne a történetünk, ha legendagyártásra szólna az 
engedélyem. Pedig majdnem minden igaz: tényleg 
akkor és ott, tényleg hárman és valóban sakkoztak. 
Csak rajtuk kívül több százan ezt tették, ugyanis 
a negyedik sakkolimpiára gyűltek össze a világ 
legjobb sakkozói. A három férfit azonban a sakkon 
kívül más is összekötötte: a nevük. Mindhárman 
Steinerek voltak, Endre és Lajos ráadásul testvérek, 
és a magyar csapat első két tábláján küzdöttek, a 
harmadik, Herman pedig az USA színeiben ját-
szott. Ha követjük sorsuk és sakkozói pályafutásuk 
alakulását, három kontinens sakkos kalandjai, szo-
morú és vidám történetei várnak ránk.

Endre és a kikönyökölt győzelem

Steiner Bernát – aki maga is erős sakkozó volt, 
egyszer „elkapta” a nagy Réti Richárdot – négy 
gyermeket nevelt fel, a fiúknak esélye sem volt arra, 
hogy ne legyenek kiváló sakkozók. Na, jó, a legki-
sebb, István megúszta, de neki jó oka volt rá: zenész 
lett. Endrét, a legidősebb fiút a család rendesen el-
kényeztette, aminek meglettek a következményei. 
A numerus clausus miatt Berlinben járt egyetemre, 
de amikor az első fotót hazaküldte, a család úgy 
ítélte meg, hogy a gyerek nem eszik rendesen, ezért 
hazarendelték. Itthon először egy bankban dolgo-
zott, majd a válság kitörésekor a család jobbnak 

látta, ha valami konkrét, kézzelfogható mestersége 
is lesz a gyereknek: szűcsiparos lett.

Anyuka szoknyája alól nehezen ment a lányokkal 
való ismerkedés, húga (akit a magyar politikai veze-
tők titkos szerelmi életében járatos olvasók talán job-
ban ismernek sakkozó testvéreinél), a legendás Döme 
Piroska visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy egyszer 
egy családi közvetítők által megszervezett randin ad-
dig-addig maradt csendben Bandika, amíg noszogat-
ni nem kezdték. – Anyuka, ne rugdoss!  – hangzott el 
a félresikerült randevú egyetlen mondata. A történe-
lem viharának kellett kiszakítani Endrét a jól felépí-
tett agg legény létből: ukrajnai munkaszolgálatosként 
talált rá a szerelem és a házasság. Amennyire nyám-
nyila volt az életben, annyira volt harcos a táblán. 
Ennek is köszönhető, hogy ő lett minden idők leg-
eredményesebb magyar sakkolimpikonja: két arany 
és két ezüst a hivatalos olimpiákon, két arany és egy 
ezüst a nemhivatalos olimpiákon.

Az 1936-os nemhivatalos müncheni olimpián a 
náci Németország, ha nem is utasította, de nyomatéko-
san kérte, hogy zsidó sakkozók ne jöjjenek a versenyre. 
Hát, a magyar csapatot erősen meg kellett volna vál-
toztatni ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásnak: in-
kább vállalták, hogy rossz szemmel fognak rájuk néz-
ni, de győzni akartak. Steiner Endre szokásos harcos 
mentalitásával a 18 partijából csak egyszer elégedett 
meg döntetlennel, a többiben így vagy úgy, de dűlőre 
jutottak. A következő játszma, amelyben Dánia egyik 
legjobb játékosa, Holger Norman-Hanson ellen har-
colt, azt mutatja meg, hogy ha jó a stratégiai elképzelés, 

A müncheni olimpián induló magyar sakkcsapat. forrás: chesshistory.com:
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Steiner Endre leghíresebb partija egészen szokat-
lan módon egy szabálytalan játszma. Még 1926-ban, 
egy budapesti tornán játszotta az aktuális belga baj-
nok, Edgar Colle ellen, és a parti nem egy mesteri 
kombináció vagy érdekes megnyitási újítás miatt lett 
emlékezetes, hanem egy könyökmozdulattól.

Steiner Endre – Edgar Colle
Budapest, 1926
Aljechin-védelem (B02)

1. e4 Hf6 2. e5 Hd5 3. Fc4 Hb6 4. Fe2 d6 5. f4 Hc6 
6. Hf3 dxe5 7. fxe5 Hd4 8. O-O Hxf3+ 9. Fxf3 Vd4+ 
10. Kh1 Vxe5 11. d4 Vd6 12. c4 Vd7 13. Hc3 c6 14. c5 
(Világos örült nagyon, hogy nem a rá nézve hátrányosabb 
13. ... Hxc4-re kellett reagálni, Steiner villámgyorsan 
megtolta a gyalogot – és közben leverte a könyökével a sa-
ját királyát. Egyes helyeken, például a ligeti kőasztalokon 
ez egyértelműen a vereséget jelentette volna, de verseny-
körülmények és sűrű bocsánatkérések közepette Steiner 
visszarakhatta a királyát. Csakhogy rossz helyre rakta! 
Az ellenfele sem vette észre, hogy a h1 sarokmező helyett 
g1-re rakta a királyt. Akkor még nem tudták, hogy ezzel a 
lépésnek beillő húzással világos egy ragyogó kombinációt 
alapozott meg.)  14. ... Hd5 15. Vb3 e6 16. Fxd5 exd5 17. 
Fg5 f6 18. Bae1+ Fe7 19. Bxf6 gxf6 20. Fxf6 O-O

21. Bxe7 Bxf6 (Ha a világos király a rendes helyén 
állna, most sötét alapsori mattal fenyegetne. Így viszont 
két bástya a vezér ellen küzdelemre készülhet – nagyon 

nem mindegy.) 22. Bxd7 Fxd7 23. He4 Bf7 24. Vg3+ 
Bg7 (Sőt! Világos tisztnyerő akciója után nem marad 
más hátra, mint feladni az egyenlőtlen küzdelmet.) 25. 
Hf6+ Kh8 26. Ve5 Fh3 27. Hh5 

1-0 (Colle csak a parti vége után, az elemzőszobában 
jött rá, hogy a végzetes könyökös intézte el: azonnal fel-
lebbezett. De a versenyzsűri úgy döntött, hogy ha a parti 
közben nem vette észre, akkor utólag már ne reklamáljon.) 

A kortársak és a következő sakkozói nemzedék 
fejében úgy élt Steiner Endre, mint akinek inkább 
a stratégiai megfontolásokhoz, mint a taktikai küz-
delemhez volt érzéke – magyarul unalmasnak tar-
tották. Talán túlzás lenne azt állítani, hogy most 
újra divatba jött, de mióta Földeák Árpád sakktör-
ténész az 1990-es évek közepén megjelentetett egy 
rövid könyvecskét, amelyben Steiner izgalmasabb 
játszmáit gyűjtötte össze, az unalmas Steiner képe 
lassan átadja a helyét a biztonságos harcos értéke-
lésnek. 1939 nyarán volt a legjobb formában, a világ 
16. legjobb játékosának számított. Ha nem tör ki a 
háború, az 1940-es évek lehettek volna sakkozói 
pályafutása kiteljesedésének időszaka. 1944 decem-
berének legvégén Budapesten a Keleti pályaudvar 
melletti lovardához, a Tattersallhoz vezényelték 
munkaszolgálatosként, egy gránáttalálat vetett vé-
get az életének 43 évesen.

Lajos és a vöröslő fül

Steiner Lajos  az 1927–1928-as évadban tört be 
a magyar sakkozás élvonalába. Az 1927-es kecske-
méti nemzetközi tornán úgy lett Aljechin mögött 
második, hogy csak az utolsó fordulóban szorult 
az orosz mögé. Részben ennek köszönhető, hogy 
Aljechin versenyzáró beszédében ódákat zen-
gett az akkor 24 éves fiatalemberről. Ahogy erről 
a Magyarország tudósítója beszámolt: „Dicsérte 
Steiner Lajos nyugalmát, biztos partivezetését, talá-
lékony és eredeti kombinálóképességét és általában 
játékának színpompás stílusát. »Nagyon sokat vá-
rok Steiner nagymestertől« – így fejezte be Aljechin 
a majdnem áhítatos csöndben hallgatott felköszön-
tőjét –, »s mindent elkövetek, hogy Steiner Lajost 
a legközelebbi New York-i nemzetközi versenyre 
meghívják«.”

1928 elején a berlini nemzetközi tornán egészen 
szokatlan eredménnyel zár: minden komoly, ruti-
nos, nála erősebb ellenfelét megveri, Bogoljubov, 
Nimzovitsch, Réti és Tartakower skalpja az övé, a 
gyengébbektől viszont kikap, így a középmezőny-
ben végez.

Steiner Lajos – Jefim Bogoljubov
Berlin, 1928
Spanyol megnyitás (C87)

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O 
Fe7 6. Be1 d6 7. c3 O-O 8. h3 Fd7 9. d4 Be8 10. Hbd2 
exd4 (A világ legnépszerűbb, így aztán agyonelemzett 
megnyitásában, a spanyolban járunk. Az Averbach-
verzióban mostanában gyalogütés helyett 10... Ff8 jött 
divatba, sötét sáncának megerősítésére.) 11. cxd4 Hb4 
12. Fxd7 Vxd7 13. Vb3 d5 14. e5 Hh5 15. Hf1 g6 16. 
Fg5 Vb5 17. Bec1 Hc6 18. Ve3 f6 19. g4 Hg7 20. exf6 
Fxf6 21. Vc3 Fxg5 22. Hxg5 Be2 23. Vf3 Bf8

24. a4 (Hú, ez a szélső gyalog alaposan felszúrta a sö-
tét vezért! A korabeli beszámolók szerint Bogoljubov a vá-
laszlépésen közel két órát gondolkodott. Valószínűsíthető, 
hogy ebből másfél óra az egója kezelésével telt, mert be kel-
lett látnia, hogy jó lépés nincs, csak veszteségminimalizáló. 
Akár fel is adhatta volna, de egyszerűen nem hitte el, hogy 
a nagy Bogoljubovot megverik. Tiszt- és bástyahátrányban 
is tovább hadonászott a gyalogjaival.) 24. ... Vc4 25. Bxc4 
Bxf3 26. Bxc6 Bf8 (Huszárfór...) 27. Bc3 c6 28. Bb3 h6 29. 
Hf3 Bf7 30. Hg3 Bc2 31. Bf1 He6 32. Hh1 Bc4 33. He5 
Hxd4 34. Ba3 Bb4 35. Hxf7 Kxf7 (Bástyafór...) 36. Bb1 
Ke6 37. Be3+ Kd6 38. Hg3 c5 39. f4 Hc2 40. Bf3 Hd4 41. 
Bf2 c4 42. Be1 He6 43. f5 Hg5 44. f6 Hxh3+ 45. Kg2 
Hg5 46. Be7 b5 47. f7 Hxf7 48. Bexf7 Bxa4 (Huszár és 
bástyafór. És a fekete lovag kéz és láb nélkül még mindig 
harcol – mert ő legyőzhetetlen.) 49. B7f6+ Kc5 50. Bxg6 
b4 51. Bxh6 c3 52. bxc3 bxc3 53. g5 Bb4 54. Bxa6 Bb8 
55. Ba5+ Kd4 56. He2+ (És sötét végre feladta. Ki tudja, 
hogy miért pont most?)

1-0

Maróczy Géza így nyilatkozott Steinerről: 
„Kétségtelenül klasszis, és egyetlen reménysége 
a magyar sakkozásnak. Ha tehát temperamentu-
mát fékezi, s támadó kedve lehiggad, megszerzi 
a szükséges rutint, úgy a gyengébb ellenfelekkel 
szemben is gépbiztossággal győzni fog. Gyönge 
oldala a védekezés, s ezért mint a sötét bábok ve-
zetője, már a megnyitásban gyakran kerül hátrá-
nyosabb állásba.”

Steiner Lajos. Forrás: deskgram.org
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Bátyjával ellentétben Steiner Lajos befejezte az 
egyetemet, gépészmérnökként végzett Mittweidá-
ban, majd két évet Amerikában gyakornokoskodott. 
A családi ölmelegtől eltávolodva önállóbb személyi-
ség lett, rákapott az utazásra, sorra járta a külföldi 
versenyeket. Aljechin beváltotta az ígéretét, vitte 
magával Amerikába is versenyezni: 1929-ben Steiner 
második lett a Bradley Beach-i versenyen – természe-
tesen Aljechin mögött. Ahogy a személyiségjegyeik-
ben, úgy a játékstílusukban is eltértek a Steiner-fiúk: 
amíg Endre megfontolt, stratégiailag megalapozott 
játszmákban érezte otthon magát, addig Lajost a 
támadás heve éltette, erős kombinatív készsége sok-
szor hozott neki győzelmet. Egy dolog viszont közös 
volt a testvérekben: ha kezdett rosszabbra fordulni a 
táblán az állás, elvörösödött a fülük. A csapattársak 
és kibicek között gyorsan el is terjedt a szokás: a Stei-
ner-fivéreknek nem a partiját, csak a fülüket nézték, 
ha tudni akarták, hogy állnak.

Lajosnak korán megmutatkoztak a korlátai is, 
ahogy arról félig dicskedve, félig önkritikusan meg-
jegyzi: „Unom a megnyitások elméleteit, analízisét, 
mert monotonok és eredetiséget nélkülözők. Nem tu-
dok elmélyedni a megnyitásokban.” És amit Maróczy 
és a kortársak fiatalkori hebrencskedésnek, korai, 
vagyis kinőhető állapotnak gondoltak, az később iden-
titássá alakult: Steiner Lajos nem lett korszakos nagy 
sakkozó, mert nem foglalkozott eleget az elmélettel – 
viszont egész életében élvezte a játékot. És teljes életet 
élt: a sakkozáson kívül imádott úszni, teniszezni, bir-
kózni (!), idős korában is sportos alkatú maradt.

1931 után 1936-ban is megnyeri a magyar nemzeti 
bajnokságot, és még abban az évben a Szovjetunión 
átutazva és átsakkozva, Japán és Új-Zéland érintésével 
eljut Ausztráliába. Be is nevez az ausztrál bajnokságra, 
amit meg is nyer. Mivel nem ausztrál állampolgár, nem 
kapja meg a bajnoki címet, amin annyira felbosszant-
ja magát, hogy bosszúból letelepszik Ausztráliában, 
feleségül veszi az ausztrál női sakkbajnokot, Edna 
Kingstont, és megszerzi az ausztrál állampolgárságot. 
Igaz ugyan, hogy új hazájában nem tud a sakkozásból 
megélni, ezért a mérnöki tanulmányaiból származó 
rajzolói tudása lesz megélhetésének alapja, de legalább 
túléli a háborút. Az ausztrál bajnokságot még négy-
szer megnyeri, az Új-Dél-Wales-it kilencszer. Nem két-
séges, ő lett minden idők legjobb ausztrál sakkozója. 
Az első hivatalos ausztrál bajnoki címhez vezető úton 

azt a Cecil Purdyt verte, aki pár évvel később az első 
levelezési világbajnok lett.

Steiner Lajos – Cecil Purdy
Adelaide, 1946
Francia védelem (C14)

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Fe7 5. e5 Hfd7 
6. Fxe7 Vxe7 7. f4 O-O 8. Hf3 c5 9. Vd2 Hc6 10. O-O-O 
c4 (Steiner szerette a francia védelmet, világossal komoly 
sikereket ért el az ilyen partikban. A 9. lépésig pontosan 
követték az 1924-es Capablanca–Réti mérkőzést, de Steiner 
szerette volna kiélezni az állást az ellenkező oldali sáncolás-
sal. Miután ilyenkor egymás mellett zajlik a két fél táma-
dása és védekezése, futóversennyé alakul át a parti: kinek 
a támadása üt át először?)  11. f5 Bb8 12. Vg5 Vxg5+ 13. 
Hxg5 Hb6 14. fxe6 fxe6 15. Fe2 h6 16. Hh3 Fd7 17. Fg4 
g6 18. He2 h5 19. Ff3 Hc8 20. Hg5 H8e7 21. g3 Hf5 22. 
c3 Kg7 23. Hf4 Bbe8 24. Bdg1 Kh6 (Eddig tartottak az 
előkészületek, és most beindul a cserevihar.) 25. h4 Hxg3 
26. Hxg6 Bxf3 27. Hxf3 Hxh1 28. Hf4 He7

29. Hg5 Hf2 (Na, ezt az áldozatot nem kellett volna 
elfogadni, bármennyire furán néz ki, a legjobb folytatás 
29... Hg3 lett volna, hogy legyen idő a mattveszély elhá-
rítására.) 30. Hf7+ Kh7 31. Hxh5 He4 (Persze lehetett 
volna olyat lépni, ami elkerüli a mattot, de 31... Hg6 után 
32. Hf6+ Kg7 33. Hxe8+ Fxe8 34. Hd6 jön, és nem lehet 
megúszni a tisztvesztést.) 32. Bg7

1–0 

A nagy utazgatásból elege lesz, különben is fél 
a repüléstől, marad Ausztráliában: miután nem jár 
el a nemzetközi versenyekre, az 1950-ben kiosztott 
nemzetközi nagymesteri címekből nem jut neki, nem 
sikerült megfelelni Aljechin megelőlegezett címadá-
sának. Utólagos számítások szerint 1937 nyarán volt 
a legjobb formában, ekkor a világ 11. legerősebb játé-
kosának mondhatta magát. A családjából rajta kívül 
egyedül húga, Döme Piroska élte túl a vészkorszakot, 
vele telefonon tartotta a kapcsolatot egészen 1975-ös 
haláláig. Halálának 10. évfordulójára az ausztrál sakk-
szövetség díjat alapított, és 1985 óta Steiner-medállal 
jutalmazzák az év legjobb ausztrál sakkozóját.

Capablanca? Nem, Casablanca!

A harmadik Steinert, Hermant időnként té-
vesen Endre és Lajos testvéreként azonosítják, 
és a név- és sorshasonlóságok miatt ezt meg is 
lehet érteni. Ugyanúgy a XX. század első évtize-
dében született, ugyanúgy zsidó családban, és a 
sakkhoz való tehetsége neki is hamar kiderült. 

A dunaszerdahelyi Steiner család már 1921-ben 
lelépett Magyarországról, és meg sem állt New 
Yorkig. Steiner Herman már 1925-től komoly verse-
nyeken vett részt, és 1928-ban az amerikai váloga-
tott tagjaként szerepelt a hágai olimpián. Az 1931-es 
prágai olimpia után, amit az amerikai csapat meg-
nyert, Steiner úgy döntött, hogy a sikereket pénz-
re váltja: átköltözik Los Angelesbe, megalapítja és 
megszervezi a város, de főleg Hollywood legfőbb 
sakk-klubját, az International Chess Clubot. Egy 
hagyományos klubban a vezető sakkoktató azon fá-
radozik, hogy minél több és tehetségesebb fiatalt fe-
dezzen fel, tanítson nekik sok elméletet, és képezze 
ki őket a versenyekre. Valljuk be, hogy amikor ma-
gunk elé képzelünk egy sakk-klubot, nem a csillo-
gás és sztárparádé ugrik be elsőként. Na, ezért lett 
Steiner Hollywood fő sakkozója, és nem mi. Mert 
az ő fejében úgy állt össze az üzleti modell, hogy 
összebarátkozott a hollywoodi sztárokkal, az ő kö-
rükben népszerűsítette a sakkot, a játék presztízsét 
alaposan megemelve ezzel, és erre a kapcsolatrend-
szerre építve szervezte a versenyeket, rendezvénye-
ket – és igen, működtetett egy klubot is.

Lana Turner, Steiner Herman, Cass Timerlane, Spencer Tracy.  Forrás: chesshistory.com
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Élőfigurás sakkelőadás – ezt a középkori lova-
gi tornák és a vásári bohózatok hangulatát ötvöző 
farsangi játékot nagyon kedvelték Hollywoodban. 
Steinernek sikerült magát a nagy Capablancát meg-
szervezni egy ilyen bohóckodáshoz, aki azzal a fel-
tétellel vállalta a közreműködést, ha az előre meg-
tervezett mérkőzés az ő győzelmével zárul.

Jose Raul Capablanca – Steiner Herman
Los Angeles, 1933
Négy huszáros játék (C49)

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Hc3 Hf6 4. Fb5 Fb4 5. O-O 
O-O 6. d3 d6 7. Fg5 Fxc3 8. bxc3 He7 (Ha nincs elő-
re letárgyalva, akkor biztos nem lép ilyet sötét. Mintha 
odaadná az ostromlott vár kulcsát, az f6-on álló huszár 
leütése kinyitja a sáncot.) 9. Hh4 c6 10. Fc4 Fe6 11. Fxf6 
gxf6 12. Fxe6 fxe6 13. Vg4+ Kf7 14. f4 Bg8 15. Vh5 
Kg7 16. fxe5 dxe5 (Innentől világos ragyogóan tud ál-
dozni, a közönség ámuldozhat: bástyahátrányban a világ-
bajnok, és mégis győz!)

17. Bxf6 Kxf6 18. Bf1+ Hf5 19. Hxf5 exf5 20. Bxf5+ 
Ke7 21. Vf7+ Kd6 22. Bf6+ Kc5 23. Vxb7 Vb6 24. 
Bxc6+ Vxc6 (Kár, hogy nincs sok idő a csodálkozásra: 
kettős bástyahátrányban van Capablanca. Ha ez nem egy 
látványmérkőzés, akkor sötét bizonyára 24...Kb5+ lépés-
sel folytatja, a két bástya a vezér és sok-sok gyalog ellen 
ugyan nem kecsegtet hosszú küzdelemmel, de az egylépé-
ses mattnál minden jobb.) 25. Vb4

1–0

Steiner szervezői zsenialitásáról és egyben erős 
magyar kötődéséről a következő történet is tanús-
kodik. 1946-ban az amerikai válogatott kapitánya-
ként Moszkvában járt, ahol a szovjet és amerikai 
sakkozók 12 táblás csapatmérkőzést vívtak egy-
mással. Persze a szovjetek győztek, de nem ez az 
érdekes. Hanem az, hogy egy moszkvai lakáson 
Steiner Herman az amerikai csapat képviseletében 
és Lilienthal Andor (Óbudai Anziksz, 2016 nyár 
– a szerk.) a szovjetek részéről összehoztak egy 
magyaros estét a sakktársak legnagyobb megrö-
könyödésére. A háború utáni szegényes időket élő 
Moszkvában magyaros csirkepaprikást és tokaji 
bort felszolgálni nagyobb csoda volt, mintha nyer-
tek volna az amerikaiak.

Steiner Hermant sármos, karizmatikus figura-
ként írták le a társasági lapok, és ehhez jól passzolt, 
hogy a sakk szakírók arról cikkeztek, hogy ő az utol-
só romantikus a táblán, aki nem törődik az elméle-
tekkel, mindig csak az akciót, a támadást előmozdító 
kombinációkat keresi. Amikor éppen nem sztárok-
kal smúzolt, versenyekre is eljárt, nem is szerepelt 
rosszul. 1942-ben és 1946-ban győzött a US Openen. 
1948-ban elnyerte az USA bajnoki címet. Az utólagos 
értékelések alapján két csúcskorszaka volt: 1933-ban  
és 1946-ban játszott a legeredményesebben, a világ 
50 legjobb játékosa közé sorolták ekkor.

Élő Árpád – Steiner Herman
US Open, Dallas, 1940
Réti-megnyitás (A04)

1.Hf3 f5 2.d4 Hf6 3.c4 e6 4.Hc3 Fb4 5.g3 O-O 6.Fg2 
d6 7.Vb3 c5 8.dxc5 Fxc5 9.O-O Hc6 10.a3 (A szélső gyalog 
futókötéseket megelőző kitolása, vagyis a szamárfülezés he-
lyett érdemes lett volna 10. Ha4-gyel konkrétan elkergetni a 
futót. Világos – vagyis a legendás Élő Árpád, akinek a nevét 
minden sakkozó a mai napig emlegeti, az Élő-számok kifej-
lesztője – szépen felépítette az állását, stratégiailag minden 
a helyére került, de amikor a középjátékra fordulva aktivi-
zálni kellene a tiszteket, elfogy a tudomány. Sötét ellenterve 
kezd kibontakozni: kössük le a vezérszárnyon világos erő-
it, és amíg itt próbál kiszabadulni, üssünk át a királyszár-
nyon.) 10... e5 11.e3 e4 12.Hd2 He5 13.Vc2 a6 14.b4 Fa7 
15.Hb3 Fe6 16.He2 Fxc4 (Ha még gyalogot is ad hozzá, 
sötét köszöni szépen, tör előre a vezérszárnyon.) 17.Bd1 Fd3 

18.Vb2 Bc8 19.Hed4 Vd7 20.Fd2 Fc4 21.Fe1 Hd3 22.Vd2 
Hg4 23.h3 Hge5 24.Hc1 d5 25.Hce2 g5 (És most jöhet 
a királyszárnyi támadás. Mivel világos éppen a szabaduló-
szobában játszik, sötét akadálytalanul halad a király felé.) 
26.Bdb1 Bf6 27.a4 Vg7 28.b5 f4 29.Hc3 fxg3 30.fxg3 Fxd4 
31.exd4 Hf3+ 32.Fxf3 Bxf3 33.He2 Bcf8 (Hurrá! Végre 
kiszabadultak világos tisztjei! Ja, hogy közben szembejön a 
bástyavonat? Akkor vége.) 

0-1

Kedvenc tanítványai között ott találjuk Billy 
Wilder rendezőt, Lauren Bacall színésznőt és min-
denekelőtt Humphrey Bogartot. Ennek a kapcso-
latnak – sőt, nevezhetjük nyugodtan barátságnak 
– köszönhetően került a Casablanca című 1942-es 
klasszikus filmbe a híres sakkjelenet. Amikor Bogart 
és a film rendezője, Kertész Mihály azon tanakod-
tak, hogyan tudnák megjeleníteni Rick, a bártu-
lajdonos töprengésre hajlamos, csavaros észjárású 
jellemét, szinte egyszerre jutott eszükbe, hogy sak-
koznia kell. Kertésznek a magyar kötődést se kellett 
bevetni, Bogart magától mondta, hogy ki legyen a 

film sakkszakértője: csakis Steiner. Ha egy filmben 
sakkozni látjuk a szereplőket, általában heves gesz-
tikulálás közepette húzogatnak marhaságokat, hi-
szen csak a látvány számít, nincs egy sakkbizottság, 
amely elemezné a filmre vett játsz mákat szakmai 
szempontból. (Pedig lehetne! Máris jelentkeznék.) 
Bogart viszont nem engedhette meg magának, úgy 
is, mint a Hollywood Chess Club tagja, hogy ne egy 
valódi állás valódi lépésén gondolkodjon abban a 
pár másodpercben, amikor mutatják. Nem meglepő, 
hogy külön irodalma van a Casablanca sakkállásá-
nak: többen szimbolikus értelmet tulajdonítanak 
annak, hogy éppen sáncoláshoz készülődik Rick, 
amikor megzavarják.

Steiner Herman 1955. november 25-én, a kalifor-
niai bajnokságon egyik, egyébként döntetlennel vég-
ződő összecsapása után rosszul lett, majd meghalt. 
Mindössze 50 éves volt. Az általa alapított sakk-klu-
bot egyik magántanítványa, Jacqueline Piatigorsky 
működtette tovább, és tiszteletük jeléül felvették ne-
vét. Ma is működik a Herman Steiner Chess Club 
Hollywoodban. 

Charles Boyer és Humphrey Bogart sakkozik, közben Steiner Herman Lauren Bacallnak udvarol.  Forrás: fl ipboard.com
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H a j l i k  G á b o r :  A d u k o n t r o l l 

A színjátékban a legfontosabb az aduszín kérdé-
se. A licit folyamán fel kell tennünk a kérdést, hogy 
miért választunk adufelvételt, és miért azt az adu-
színt választjuk?

Általában azért választunk aduszínt, hogy az 
aduszínnel a többi színt ellenőrzésünk alatt tartsuk, 
az ellenfél ne tudjon egy másik színben sokat ütni. 
Ehhez megfelelő adutöbbségre van szükségünk, 
amit a játék végéig meg kell őriznünk. Az adu-
többséghez legalább nyolc lapra van szükségünk 
a színben. Ha ez az adutöbbség veszélybe kerül – 
vagy eleve nem volt elég adunk, vagy kedvezőtlen 
az aduszín elosztása –, gyakran az egész felvétel 
veszélybe kerül. Nem marad elég adunk, hogy az 
ellenfél veszélyes színét feltartóztassuk.

Erre a játék folyamán végig figyelnünk kell, és 
megfelelő megoldást találnunk, ha az adutöbbség 
veszélybe kerül.
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Licit: Ny É K D

1 
p 1sz p 4 
vége

Nyugat a kőr királlyal indul.
Látszólag könnyen teljesítjük majd a felvételt. 

Ütünk öt adut, három kárót és három treffet. Mi itt 
a probléma?

Az indulást ellopjuk, és még egyszer átgondol-
juk a felvételt. Ha háromszor aduzunk, és valame-
lyik ellenfelünknél negyedik adu dáma van, akár ki 

is rövidülhetünk. Lehívjuk az adu ász-királyt, majd 
kiadjuk a dámát. Az ellenfél kőrrel folytatja. Ezt kény-
telenek vagyunk ellopni. Már csak egy adunk marad, 
de Nyugatnak is van egy aduja. Nem állunk jól. Ha 
elvesszük az ellenfél utolsó aduját, a káró ász kiadása 
után az ellenfél le tud hívni két-három kőrt. Ha pedig 
nem vesszük el Nyugat adu nyolcasát, a káró ász ki-
adása után egy újabb kőr hívással az ellenfél lopásra 
kényszeríti utolsó adunkat, és neki marad egy aduja. 
Amikor belop (káróba) utolsó adujával, le tud még 
hívni két kőrt, és megbukjuk a felvételt.

Tervezzük újra játékunkat!
Az adu ász-király lehívása után ne folytassuk 

aduval, hanem váltsunk káróra. Adjuk ki a káró ászt. 
Nem probléma, ha az ellenfél lop egy kárót. Ha ne-
gyedik aduból lop, még egy adut ki fogunk adni. Ha 
pedig 3–3 az aduelosztás, akkor lehet, hogy az adu 
dámával fog lopni. Ki fogunk adni egy kárót és két 
adut, de a felvételt biztosan teljesítjük, ha az aduel-
osztás nem rosszabb 4–2-nél. A játék folyamán végig 
több adunk lesz, mint az ellenfélnek, magas kőrjeit el 
tudjuk lopni, azokkal nem tud ütést szerezni.
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Licit: Ny É K D

1 
1 x p 4 
vége

Nyugat a káró ásszal indul, majd a királlyal és a 
dámával folytatja.

Mi a tervünk, hogyan ütünk tízet?
Ha minden szerencsésen feküdne, akár tizen-

egyet is üthetnénk. A harmadik kárót ellopnánk, 
háromszori aduzással elvennénk az ellenfél összes 
aduját, majd ütnénk öt treffet, és a végén megad-
nánk a kőr király elleni impasszt is. Ennyi minden 
biztosan nem fog sikerülni. Már a 3–3 aduelosz-
tásnak is elég kicsi az esélye, csak 36%. Nem az a 
célunk, hogy minél többet üssünk, hanem, hogy a 
felvételt minél nagyobb biztonsággal teljesítsük.

Ha 4–3-as aduszínt választunk, akkor némi 
óvatosságra van szükség a teljesítéshez. A harma-
dik menet káróra célszerű eldobni valamit, például 
egy vesztő kőrt, mert a 4–2-es pikk elosztás veszé-
lye Damoklész kardjaként lebeg fejünk felett. 

Utána már hívhat bármit az ellenfél, a teljesítést 
nem tudja megakadályozni, ha az aduelosztás nem 
rosszabb 4–2-nél.

Ha kárót hív, azt az asztalon tudjuk lopni a tí-
zessel, és az aduk elvétele után minden ütés a mi-
énk lesz. Kőr folytatásra be kell ütni az ásszal, és 
aduzás után teríthetünk.

Az eredeti 36%-os esélyt így sikerül 84%-osra 
növelni, mert 3–3 és 4–2 aduelosztás esetén is telje-
síteni tudjuk a felvételt.



ját s s z!

140

D

7 6 3 2

A 5 3

B 9 4 3 2

É

D

Ny K

A K 9 5 3

A K 8 5

7 6

A 8

B T 8 2

9

K D B T

K T 6 5

7 6 4

D B T 4

9 8 4 2

D 7

Licit: Ny É K D
1 

p 1sz p 3 
p 4 vége

A káró király indulás után kell megterveznünk 
a játékot. Fenyeget, hogy ki kell adnunk két adut (ha 
4–2 az elosztás), egy kárót, egy treffet és esetleg egy 
pikket is. 

Úgy kell alakítani a játékot, hogy kétszeri 
aduzás után is legyen lehetőségünk kettőt lopni az 
asztalon, előbb kárót, majd pikket, nehogy a pikket 
felüllopják és elvegyék az asztal utolsó aduját. 

Az indulást megütjük az ásszal. Lehívjuk a pikk 
dámát, és az adu ásszal kézbe megyünk. A két magas 
pikkre eldobunk két kárót az asztalról, majd kárót 
lopunk. Az adu királlyal kézbe megyünk. Kiderül a 
kedvezőtlen aduelosztás, de ez nem jelent problémát. 
Lopunk egy pikket az asztal utolsó adujával. Ha Kelet 
ezt nem lopja felül, a treff ásszal kézbe megyünk, és 
hívjuk a magas pikkünket. Ezt hiába lopja el Kelet, még 
maradt két adunk, amiből az egyikkel ütni tudunk.

Arra vigyáztunk, végig a játék folyamán, hogy 
az ellenfélnek soha ne legyen több aduja, mint ne-
künk, így tudtuk elérni, hogy a felmagasodó ötödik 
pikkel ütést szerezzünk (ha ellopják, helyette a kis 
adunkkal tudunk ütni).

8 5 4

-

A K 9 7 4

K D B T 2

É

D

Ny K

A K 6 3 2

K 9 7 5 4

8 6

A

D 7

D B T 8

B 5

9 8 6 4 3

B T 9

A 6 3 2

D T 3 2

7 5

Licit: Ny É K D
1 

p 2 p 2 
p 2 p 3 
p 3 p 3 
p 4 p 6 
vége

2 : szleminvit, pikk támogatás
3 , 3 , 4 : kulcslicitek (ász vagy sikén)

A kőr dáma indulás után kell tizenkettőt ütnünk.
Tervünk, hogy ütünk négy adut, öt treffet, két kárót 
és egy kőr lopást. Két feladatunk van. El kellene ven-
nünk az ellenfél aduit (egyet ki kell adnunk), közben 
vigyáznunk kell, hogy ne tudjanak kőrt ütni.

Nem hívhatjuk az adukat felülről, mert amikor 
az ellenfél aduval ütésbe kerül, ütni tud a kőr ásszal.

Az indulást el kell lopnunk, és kiengedünk egy 
adut. Így kiadunk egy adut (ezt terveztük), egyúttal 
az asztalon marad egy adunk, amivel meg tudjuk 
akadályozni, hogy az ellenfél kőrt tudjon ütni.

Bármit hívnak, lehívjuk a két nagy adut, lehív-
juk a treff ászt, hogy ne legyen útban, majd káróval 
asztalra megyünk, és megütjük a maradék treffeket. 

Az adu kiengedésével a második ütésben sike-
rült elérnünk, hogy a kőr színt ellenőrzésünk alatt 
tartsuk, abban az ellenfél ne tudjon ütést szerezni.  

földrajzi hely

A legkedvesebb helyem Matula bácsi nádasa. Tutajossal és Bütyökkel. A má-
sik legkedvesebb helyem egy fa. Jelfa. A tévének egy készülő sorozatába 
kellett írnom róla. A Bükk fennsíkon, ahol a csipkéskúti ménes szokott átvo-
nulni, áll az a bizonyos jelfa. Tiborral, a férjemmel és Fannival, a legkisebb 
lányunkkal megkerestük, meg is találtuk. Fenséges szépségben áll magában 
ma is. Egy dél-amerikai törzs hagyományai szerint nagyon régen, az emberi 
kor elején, ha valaki bántott egy fát, annak büntetésül kimetszettek a hátá-
ból egy csíkot, mert fát bántani nem szabad. Amikor megláttam azt a jelfát, 
én is úgy éreztem, hogy azt nem szabad bántani, soha, senkinek.

Víz

A Duna. Itt nem messze, talán még Csillaghegyhez tartozik az a rész, ahol 
a nyár végén leapad a víz, és a part közelében kialakul egy kis sziget. Oda 
be lehet úszni, lehet napozni, vízbe ugrani – szabálytalanul persze. Aztán 
Finnországban egy tóparti szauna jut még eszembe. Egészen barna a vize. 
Hűvös, rejtelmes, átláthatatlan.

Évszak Az ősz. Meg a nyár. Meg a tavasz. Na, és a tél.

ÉTEL
Tokaszalonna fokhagymával, kétnapos parasztkenyérrel. Meg a bajai ha-
lászlé. Az az igazi.

Ital
Jóféle pálinka. Egyszer hoztam Venezuelából narancs rumot. De az igazi 
kedvencem a pincehideg aludttej. Melegben egy jó fröccs. Olaszrizlingből.

szín Árvácska-narancssárga, sötétkármin, mohazöld.

növény
Pipacs és gyöngyvirág. Búzavirág, margaréta. Levendulakazal. Most már a 
rózsát is szeretem. Fában a tölgy.

állat
Ló. Két nagy fájdalmam van – az egyik, hogy nem tanultam meg tisztessége-
sen egy idegen nyelvet, a másik pedig az, hogy nem lettem jó lovas.

Színész / színésznő Sok van. Nem tudok választani.

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudá-
hoz köthető személyiség ír lapindító jegyzetet. Vendégszerzőnk válaszol a 
magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban 
Schäffer Erzsébetet kértük fel.
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Aquincum

Aranyhegy

Belső-Óbuda

Békásmegyer

Békásmegyer-Ófalu

Csillaghegy

Csúcshegy

Filatorigát

Hármashatárhegy

Kaszásdűlő

Mátyáshegy

Mocsárosdűlő

Óbudai-sziget

Remetehegy

Rómaifürdő

Római-part

Solymárvölgy

Táborhegy

Testvérhegy

Törökkő

Újlak

Ürömhegy

Intézmény
A Kábelgyárban Margitka. Nagy Istvánné. Csak bekopogtak az emberek 
a raktár vasajtaján, bedugták a fejüket: „Csókolom Margitka, bejöhetek?” 
Bejöttek, leültek elé, és elmondták az életüket. Margitka meg meghallgatta.

Film / filmrendező
Sok van. De most véstem fel a kedvenc filmjeim tízes listájára: Anyám és más 
futóbolondok a családból. Rendezte Fekete Ibolya. Csodás!

Író-költő / könyv
Sok van. Lázár Ervin mindig. Fekete István bármikor. És hát az oroszok, a 
franciák. Márquez. Steinbeck. Jaj, felsorolhatatlan!

Sport/ sportoló A hatalmas lélek, fantasztikus ember és kenus, Wichmann Tamás.

Képzőművész / műalkotás

Szalai Lajos, Gross Arnold, Tenk László képei. Kondor például. Hú, ezek 
nem jó kérdezősködések. Nem tudsz normálisan választani. Egy időben jár-
tam modellt állni egy körbe. Ott ismertem meg Cerovszki Ivánt. Az ő faszob-
rait nagyon szeretem.

Zenész / zenemű
Muddy Waters, Cziffra György, Ránki Dezső, Kelemen Barnabás, Janis 
Joplin, Kocsis Zoltán.

Tudós / tudomány Az öreg Kepler.

Piac Az Ercsi piac. A gyerekkori.

Kávézó Nem kávézom.

Idézet Mottóm Simone Weiltől: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.”
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