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– Nem. Tíz perc séta csupán, ám mielőtt hazame-
gyünk, veszünk két sajtos-tejfölös lángost elvitelre.

– Kettőt is meg tudsz enni?
– Dehogyis! Az egyik Jadvigáé. Ő az én drága 

feleségem. Már 50 éve vagyunk házasok, és minden 
hétfőn együtt lángosozunk. Ez afféle hagyomány.

– Ó, de romantikus!
– Megérdemli. Nagyon jó feleség, ezért minden-

ből a legjobb jár neki. Kedvelni fogod, meglátod!
A nyugágy egy percig sem kételkedett. Már 

akkor biztos volt benne, hogy jó napja lesz, amikor 
Lajos odament hozzá.

– Itt is vagyunk. Ha nem bánod, majd az előszo-
bában teszlek le, mert elég sáros vagy.

– Persze, ez érthető. Tudom, hogy rám férne egy 
kiadós fürdés, de már annak is örülök, hogy fedett, 
meleg helyen leszek.

Mivel Szivárvány Lajos egy úriember, már az 
előszobában levette a cipőjét, ezután kedvesen üd-
vözölte a feleségét.

– Szervusz, Drágám, megjöttem!
– Szia! A nappaliban vagyok. Hoztál lángost?
– Igen, de még várni kell vele, mert forró. Addig 

ismerkedj meg a vendégünkkel!

– Ki az?
– Az előszobában van.
Jadviga nem akart rákérdezni, miért az előszo-

bában kell fogadni a vendéget, ezért inkább kiment, 
hogy megnézze, ki az.

– Jó napot, Asszonyom! Sajnálom, hogy ilyen 
körülmények között találkozunk. Általában jobban 
festek, csak mostanában sokszor eláztam. Azt hi-
szem, meg is fáztam egy kicsit.

Mindenki más elcsodálkozott volna egy ro-
zoga, ám annál tisztelettudóbb, beszélő nyugágy 
láttán, ám Jadviga a férjével töltött 50 év alatt meg-
tanulta, hogy minden lehetséges, ezért a világ leg-
természetesebb módján üdvözölte a kissé vihar-
vert jövevényt.

– Jó napot! Máris készítek egy kellemes fürdőt, 
attól átmelegszik.

– Igazán kedves, köszönöm.
– Szóra sem érdemes. Amíg ön fürdik, mi elfo-

gyasztjuk a reggelinket, aztán beszélgetünk.
A nyugágy nem mert szólni, hogy azt szereti, 

ha sok hab van a fürdővízben, nehogy hálátlan-
nak tűnjön, ezért amikor meglátta, hogy ennek 
ellenére pont olyan, amilyenre vágyott, teljesen 
elérzékenyült. Még az is eszébe jutott, milyen szí-
vesen lenne Szivárvány Lajosék nyugágya, mert 
ők biztos nem felejtenék ott sehol, nemhogy a 
Duna-parton, kiszolgáltatva az időjárás viszon-
tagságainak.

Körülbelül 15 perc kádban ábrándozás után 
megszárítkozott, aztán tisztán és illatosan bement 
a nappaliba. Lajos és Jadviga már várták.

– Hát itt vagy? Csak úgy ragyogsz! – dicsérte 
meg Lajos.

– Köszönöm, sokkal jobban is érzem magam – 
mondta meghatottan a nyugágy.

– Képzeld, közben megtaláltuk azt a bizonyos 
címlapfotót rólad! Jadviga emlékezett rá, hogy az 
Óbudai Anziksz 1. számának címlapján 2015 nya-
rán szerepelt egy nyugágy – vagyis te! Nézd csak! 
– mosolygott Lajos.

– De gyönyörű! – ámult a nyugágy.
– Még szép, hisz ilyen egy címlapsztár! – mond-

ta kedvesen Jadviga.
A nyugágy már nem gondolkodott a holnapon, 

mert tudta, ahol eső nincs, ott szivárvány sincs. 
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Tugyi László kamaszkora óta a Duna szerelmese. Hivatásos hajósként hosszában és széltében is bejárta kedvenc folyóját; 
a MAHART fedélzetmesterként sokszor eljutott a Fekete-tengerig, később révészként szállította az utasokat legnagyobb 
folyónk legszebb vízi átkelőin. A festői Luppa-szigetre járó kishajó ma is az ő tulajdona.

Fotók: Szász Marcell
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Mindig is hajós akartam lenni. Miután 1977-ben el-
végeztem a gimnáziumot, azonnal a MAHART-nál 
kerestem munkát. Egy ideig a Dunán szolgáltam, 
mert a katonaság előtt csak itt lehetett matrózkod-
ni, utána jöhetett a tenger. Legalábbis ez volt a ter-
vem, de hamar rájöttem, hogy bárhová is menjek, 
napokon belül rettenetes honvágyam támad, amit 
addig nem tudtam magamról. Amikor lementünk 
az Al-Dunára – az lehetett akár több hónapos út 
is –, visszafelé, az itthoni partok között hajózva én 
már mindent csodálatosan szépnek láttam. Rájöt-
tem, hogy nekem nem kell a tenger.
Kezdetben matróz voltam, aztán elvégeztem a fe-
délzetmesteri sulit, ami azt jelentette, hogy há-
rom-négy matróznak én adtam feladatot. Kezel-
tem a nagy vontató csörlőt, és a kikötésnél is én 
mondtam, mi hogyan és mint legyen. Később jött 
a nagyhajó vezetői iskola, majd elvégeztem a gé-
pésztechnikusi iskolát, amivel 900 KW-ig önállóan 
vezethetek hajón gépüzemet.

Dolgoztam toló- és vontatóhajón, üdülőhajón, vízi-
buszon. Nagyobb utakat inkább lefelé kaptam a 
tengerig, felfelé már protekció kellett, de az Al-Du-
na is szép volt. Már napok óta nem Magyarorszá-
gon jártunk, és még mindig ki volt írva sziklákra 
vésve Vásárhelyi Pál neve. Szép volt. Később át-
szegődtem a Pestmegyei Révhajózási és Hajóépítő 
Vállalathoz. Még mahartos koromban pár hónapig 
Esztergomban dolgoztam a kompon – akkor még a 
Mária Valéria híd nem volt meg –, aztán Dunaújvá-
rostól Szobig az összes réven. Van, aki azt szereti, 
ha egy helyen van évekig, de engem nyugodtan be 
lehetett osztani bárhová.
Amikor kezdődött a privatizáció, kivettem a Kiso-
roszi révet meg ezt itt, a Luppánál. Akkoriban volt 
olyan időszak, amikor három révet is üzemeltettem 
egyszerre.

Miből lesz az Ebihal?

Még lehet látni a régi fényképeken, hogy a Lup-
pával szemben, a mostani révállomás helyén csak 
egy járda vezetett a vízig. Ami most sima terep, ott 
4–5 méteres sűrű fűzfaerdő volt. Édesapám régi 
vágású ember volt, nála nem a beszéd számított, 
hanem az, amit megcsinált. Mindenben segített 
nekem, hegesztett, hajómotort javított, bármit meg-
oldottunk ketten. Egyszer a Lágymányosi-öbölben 
megláttunk egy kis pontont, felépítmény nélkül. 
Apámmal mentünk tárgyalni, elcserélte az öreg 
Wartburg jáért. Lementünk érte a hajómmal, föl-
vontattuk a mostani helyére. Már korábban kitalál-
tam, hogy kellene itt egy hely, ahol kiköthet a rév, 
és ahol ehetnek-ihatnak is a várakozó emberek, az 
evezősök és a kirándulók.
Én terveztettem meg az Ebihalat a pontonra, egy 
szakember felhúzta a falakat és a tetőt, a többi mun-
kát apámmal ketten végeztük el. Ketten irtottuk ki 
a bozótot is a parton. Nem volt egyszerű elintézni a 
büfé hivatalos engedélyeit sem. Az önkormányzat, 
a tűzoltóság, az ÁNTSZ, a hajózási hatóság, a rend-
őrség – nem is folytatom tovább, tele van a levele-
zésekkel a fiókom. Nem volt egyszerű, de végül si-
került. Eredetileg Szomjas Ebihalnak neveztem el. 
Anyukám kérdezte is, hogy: „Kisfiam, miért adtál 
ilyen csúnya nevet ennek a hajónak?”. „Azért, hogy 

az emberek megjegyezzék” – válaszoltam. Talán 
az is közrejátszott, hogy régen volt itt egy Szomjas 
krokodil nevű hely.
Nagy nyitóbulit tartottunk 2001–2002 környékén, 
itt volt többek között Margitai Ági is, és nagyon so-
kan a szigetiek közül, remek hangulat volt. Egy da-
rabig én üzemeltettem, de nem bírtam, mert Kiso-
rosziba is kellett járkálnom, a családom sose látott. 
Akkor ismerkedtem össze Darók Janival. (Vele az 
előző számban készült interjú – a szerk.) Idehozta 
a Banyát, a hajóját, lehorgonyozta, beszélgettünk, 
összeismerkedtünk, és fölvetődött, hogy szívesen 
üzemeltetné. Amikor egy év múlva családi okok 
miatt muszáj volt eladnom, ő vette meg. A komp 
továbbra is az enyém, de hetente egy-két napot Jani 
is besegít.
A rév egész évben nem tarja fenn önmagát. Húsz 
évvel ezelőtt még 40 személyes révhajó működött 
hajóvezetővel és matrózzal. Most már nem tud-
nám kifizetni mindkét ember bérét. Egyetlen sze-
mély által kezelhető kis hajóra volt szükségem. 
Rátaláltunk. Ez eredetileg a Siófoki Hajógyár-
ban ún. „ebédhordó” hajó volt. „Lopakodó”-nak 
is nevezték, mivel a beépített korszerűtlen ARO 
motor olyan hangos volt, hogy erről, meg a kibo-
csájtott fekete füstről, már messziről lehetett tud-
ni, merre jár. Apámmal kicseréltük a motort, a fa 
padokra párnázott üléseket szereltünk. A hajóra 
tetőt szerkesztettünk leereszthető ponyvával. 
A legfontosabb azonban a kishajó orr-részének 
speciális átalakítása volt. Ezután már nemcsak a 
ponton mellé tudtunk kikötni, de a partra orral 
kiállva az utasok egy kis rámpán lesétálhatnak 
a hajóról. A luppaiak kívánságára most már akár 
a kert végében is megállhatunk. Az erre tévedő 
turisták kívánságára két járat között egy 30 per-
ces szigetkerülést is megcsinálhatunk, és a Luppa 
környéki romantikus zátonyokon vagy a lakatlan 
kis Robinson szigeten is kiköthetünk.
Sajnos ma már közel sincs akkora élet, mint ré-
gen volt, most csak szombat-vasárnap jönnek 
az emberek, korábban tavasztól őszig a szigeten 
tanyáztak, itt éltek. Pedig a Luppa ma is olyan, 
mint egy kis ékszerdoboz. Eleve csak májustól 
szeptemberig tart a forgalom, de a hétköznapok 
ilyenkor is alig működnek. Ez egész évben nem 
tart el engem.

Utasok szárazon és vízen

Van egy hajóvezetőm, Heves Józsi, akit még Kiso-
rosziban ismertem meg, vele nagyon jól megértjük 
egymást, jött velem a Luppára. Mivel nyugdíjas, 
meg tudja oldani, hogy nyáron nálam dolgozik, té-
len meg otthon van. Hogy megéljek én is, egy kis-
busszal embereket szállítok. Őszintén szólva, sok-
kal jobban szeretem a hajóvezetést, össze se lehet 
hasonlítani a kettőt, de muszáj valamit csinálni.
Régen volt egy emeletes buszom is, az a fajta, ami 
az Andrássy úton járt az 1920-as években. Belülről 
úgy nézett ki, mint a régi villamosok, fa ablakke-
retekkel, fa ülésekkel. Lehúzható ajtaja volt, és egy 
réz lépcsőn kellett felmenni az emeletre. A teteje 
nyitott volt, régi plakátok díszítették az oldalát, úgy 
festett, mint egy guruló múzeum. Sajnos akkor is 
rá kellett jönnöm, hogy lehet az ötletem akármilyen 
jó, az édeskevés, mindenhez kell ismeretség, kap-
csolat. Annak idején nyaranta hétvégeken lezárták 
a Lánchidat. Odamentem a szervezőkhöz, hogy mit 
szólnának, ha odaállnék a pesti oldalra. Azt mond-
ták, álljak csak. Nagyon tetszett az embereknek: 
volt olyan nap, amikor százezer forintot meg tud-
tam keresni, pedig egy embertől ezer forintot kér-
tem. Csináltam egy félórás kört, felmentünk a Vár-
ba is, ahol gyönyörű a panoráma; beszereltettem 
egy mikrofont, angolul meg franciául ismertette az 
idegenvezető, mi hol van. De ez is csak nyáron volt 
és csak hétvégén. Tehát ebből sem tudtam megél-
ni. A szállodáknál, utazási irodáknál szóba se áll-
tak velem. Próbáltam egy kis birodalmat építeni, 
de mire eljutottam odáig, hogy az elképzelésemet 
megcsináltam, a működtetésére már sosem volt 
pénzem.
Azt szoktam mondani, hogy a szorgalom, a tudás 
önmagában kevés, a szerencse legalább olyan fon-
tos. Persze megélünk a magunk módján. Azt gon-
doltam, hogy majd valamikor itt is egy vízi para-
dicsom lesz – nem jött össze. Azért ma is nagyon 
szeretem, minden szigetlakót ismerek. Ha valaki 
azt kéri, hogy kössünk ki a kertje végében, mert sok 
cucca van, akkor meg tudjuk csinálni. Hajózunk 
becsületesen, megbízhatóan. Senkit se hagyunk a 
parton, aki át szeretne kelni.
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