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Óbudán éltem életem első négy 
évét, és 22 évvel később Óbudára 
költöztem vissza. Itt éltek a 
Nagyszüleim, apai és anyai egya-
ránt, itt tanultam járni, itt csattant 
el az első csók, ide jártam iskolá-
ba, ide kötődnek az első zenei si-
kereim, itt élnek most a szüleim 
is, itt laknak a barátaim, akik hál 
’Istennek a mai napig a barátaim.

Kilenc éves koromig a nya-
ralás számomra az volt, hogy 
kimentünk Anyukámmal és 
Nagymamámmal a Római-partra, 
és a sóderen egy pokrócra leheve-
redve élveztük a napsütést, a víz 
csobogását és a Hófehérkéből az 

összes törpe megjelenését hajó formájában. Most már 
talán elmondhatom, hogy itt, a Dunában tanultam 
meg úszni, a fastégekről meg fejest ugrani.

Gyerekként az óbudai panelházak báját is sike-
rült felfedeznem, a San Marco utcai művelődési ház 
bunkerszerű építményét kifejezetten izgalmasnak 
találtam (találom a mai napig), mindig lenyűgöztek 
a régi Óbudát idéző földszintes, vagy maximum 
egy emeletes házak, amik között sétálva az ember 
egy falu nyugalmát lelheti meg. Itt mindent meg-
találhat az, aki keres: hegyet, völgyet, rétet, vizet, 
régit, nagyon régit, újat. Ezt szeretem, ezt ismerem, 
ide jövök, jövünk haza.

Sokan kérdezik mostanság tőlem, hogyan 
érzem magam külföldön? Merthogy Jelenleg 
Németországban, Augsburgban dolgozom. A vá-
laszom természetesen mindig az, hogy kitűnően, 
ember jobban nem lehet. Persze igazán őszintén, 
mélyrehatóbban akkor tudunk beszélni valaki-
vel, ha van időnk, ami mostanság ritka kincs. 
Ilyen alkalmakkor szeretettel tudok mesélni arról, 
hogy mennyire csodálatos kincseink vannak, és 
milyen jó dolog itthon lenni. Divat lett külföldön 

élni, dolgozni, kissé hazátlanul bolyongani a vi-
lágban. És természetesen mindenhol otthon lenni. 
Valakinél ez működik, valakinél kevésbé. Alkati 
kérdés talán. Külföldön élő zenész ismerőseim kö-
zött, akik „irigylésre méltó” körülmények között 
élnek, sokszor érzem a bizonytalansággal vegyített 
otthontalanságot. Tamási Áron szerint az élet ér-
telme, hogy otthon legyünk valahol a világban. Ez 
számomra kicsit tág és megfoghatatlan volt, hiszen 
hiányzik a legfontosabb információ: mitől érezzük 
azt, hogy valahol otthon vagyunk?

Egy nagyon kedves barátom, Zsigó Katalin, aki 
hosszú éveken át élt külföldön – és akivel 2015-ben 
megosztottam félelmemet a kiköltözéssel kapcso-
latban – adta meg a számomra megnyugtató vá-
laszt. Ott vagy otthon, ahol a családod van. Most, 
több mint három év távlatából azt hiszem, igaza 
is volt, hiszen mindnyájan kint vagyunk, ahogy a 
Mézga Gézában éneklik: „Papa-Mama-Gyerekek”, 
ott éljük a mindennapjainkat, boldogok vagyunk, 
élvezzük a falu nyugalmát, ahol lakunk... Együtt 
vagyunk. És ez elmondhatatlanul jó.

Valószínűleg szentimentális és kissé röghöz kö-
tött vagyok. Talán anyai örökség. Nagypapám, sváb 
származású lévén, nem igazán találta helyét itthon, 
jobban mondva inkább őt nem találták „helyénvaló-
nak”, és egyszer adódott a lehetőség, hogy végleg 
elme hessen a család Nyugat- Németországba. Ismét-
lem: nyugat... Édesanyám ragaszkodásán és hon-
vágyán bukott meg az utazás. Többek között ezért is 
hálás leszek Neki életem végéig. Mert nagyon jó dolog 
elmenni valahová, és élményeket szerezni, de a leg-
jobb hazajönni.

Héja Domonkos

k e d v e s  o l v a s ó !
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Mikor járt először az Óbudai Társaskörben?

1988–1989 körül lehetett, még nem fejeződtek be a 
felújítási folyamatok. Meghatározó időszak volt ez 
számomra. A Mókus utcai zenei általános iskolában 
tanultam, ahol Till Ottó volt az igazgató. Ebben az év-
ben mind a ketten Aelia Sabina díjat kaptunk, amit itt a 
Társaskörben Merényi Judit adott át nekünk. Ennek az 
ünnepi eseménynek a keretén belül vibrafonon is ját-
szottam. Még most is emlékszem, milyen boldog vol-
tam, hogy egy igazi bronzplakettet is kaptam. Megvan 
a mai napig. Nemcsak a díjat kaptuk együtt Ottó bácsi-
val. Ekkor vettünk egyszerre búcsút a Mókus utcai is-
kolától is. Nagy váltás időszaka volt ez mind a kettőnk 
számára. Ő lezárt egy életművet, én akkor kezdtem el.

Mikor jutott először eszébe, hogy zenész legyen?

Zenei általánosba jártam, aminek nyilván praktikus 
okai is voltak, hiszen Édesanyám itt tanított a Mó-
kusban a másodikon, a zeneiskolai részben, a me-
sebeli üvegajtón túl. Már első osztályban elkezdtem 
Balázs Oszi bácsinál dobolni. Nem tudom, hogy ak-
kor tudtuk-e már, hogy zenész lesz-e belőlem.

Akkor lényegében otthonról jött inspiráció.

Zenében nőttem föl. Édesapám az Operaház brácsa-
művésze volt. Édesanyám várandósként is sokat he-
gedült, hiszen hegedűt tanított, tehát mondhatnánk, 
a Kodályi „elvárást” is túlteljesítettük a zenei nevelés 
elkezdésének lehetséges időpontja tekintetében.

Ez mit jelentett a mindennapokban?

Ó, ez nagyon érdekes volt, képzelje, én gyerekkorom-
ban nem hallgattam könnyűzenét. Ma már elképzel-
ni is nehéz, nemhogy megvalósítani. Sok szép, nagy 
fekete lemezünk volt, amiknek a borítójára a mai 
napig emlékszem. Otthon mindig komolyzene szólt, 
általában operák – legtöbbször a Figaro.

Az úgy ment, hogy gyere, fiam, most leülünk zenét 
hallgatni?

Egyáltalán nem. Abban az időben egy háború után 
fölszabadult polgári lakásban éltünk, két, aránylag 

nagy szobában. A két szoba között hatalmas, nagy 
keretes ajtóval, ahova Édesapám egy hintát szerelt 
fel mozgékony gyermeke számára. Én naphosszat 
hintáztam, közben vagy meselemezt, vagy pedig 
operákat hallgattam. Azt mondják, hogy a gyerek 
idegrendszerének fejlődése szempontjából az egyik 
legjobb dolog a hintázás, a zenehallgatással együtt 
pedig biztosan pozitív hatása van.

Közben kialakultak kedvenc lemezek vagy szerzők?

Szüleim jó ízléssel válogatták a zenéket,  főleg operá-
kat. Édesanyám sokszor mesélte nekem – és mint min-
den gyerek, szívesen hallgattam újra és újra –, hogy 
csecsemőként fordítva bekötve a pólyába, Trisztán és 
Izolda zenéjére aludtam el. Kisgyermekként pedig a 
Figaro volt a kedvencem. Szörnyű, nem? (nevet)

Miért éppen a dobot választotta?

Anyukám előszőr négy éves koromban vitt el ze-
nei előkészítőre Balázs Oszkárhoz. Hamar kiderült, 
hogy igazi vásott, eleven gyerekként nem tudok fél 
órát egy helyben, nyugodtan ülni. Ma már tudom, 
hogy egy ennyi idős gyereknek lételeme a mozgás, 
nem is várható el ez. Amikor azonban első osztályos 
lettem, beleestem a „kiválasztottak” csoportjába. 
Nem akármilyen csoportot kell itt elképzelni! Balázs 
Oszkár fantasztikus pedagógiai érzékkel és sajátos 
metódussal, mondhatnám rituáléval választotta ki 
jövendőbeli tanítványait. Bekopogott minden első 
osztályba, összekacsintott a tanító nénivel, és  meg-
kérdezte, hogy kik a legrosszabb gyerekek. A tanár-
nő persze beavatottként szép sorjában rámutatott az 
„átnevelésre” váró delikvensekre. Mondanom sem 
kell, ezúttal én is fennakadtam a rostán. Imádtam! 
Elsőtől nyolcadikig jártam dobolni Oszi bá’-hoz, és 
azt hiszem, hogy ez több szempontból is nagyon 
meghatározó élmény volt számomra. Minden gye-
reknek kívánom, hogy legyen az életében egy ilyen 
fantasztikus pedagógus. Aztán lassan én lettem az 
ügyeletes „zenebohóc”: másodikban elkezdtem zon-
gorázni, harmadikban meg hegedülni Édesanyám-
nál. Ez a három hangszer kísért itt a harmadik kerü-
letben. Ötödikes koromban két évre még trombitára 
is beiratkoztam a második kerületben, mivel nálunk 
nem volt trombita szak.

Z E N É B E N  N Ő T T E M  F E L 

b e s z é l g e t é s  H é j a  D o m o n k o s  k a r m e s t e r r e l

Tavaly december 30-án volt az Óbudai Danubia Zenekar 25 éves jubileumi koncertje, melyet Héja Domonkos alapított 
meg 1993-ban Danubia Zenekar néven. 2011 és 2013 között a Magyar Állami Operaház, 2015 óta az Augsburgi Szín-
ház főzeneigazgatója és vezető karmestere. 2013-ban Óbuda Kultúrájáért Díjjal tüntették ki. 

Fotók: Szász Marcell
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Úgy hangzik, mintha eleve karmesternek készült 
volna, szinte minden hangszert kipróbált.

Igen, ez tényleg így van. Mindig azt gondolom, hogy 
a szüleimnél tudatosan vagy tudat alatt volt ebben 
valamilyen tervszerűség.

Mikor merült fel először, hogy karmester legyen?

Igazság szerint nem emlékszem arra, hogy gyerek-
koromban egyáltalán eszembe jutott-e, hogy kar-
mester legyek. Édesapám pedig egyenesen csodának 
tartja, hogy az lettem, hiszen 18 éves koromig min-
dennemű karmesteri lehetőségre egyértelmű nemet 
mondtam. A középiskola első éveiben Édesanyám 
zeneiskolai vonós kamarazenekarának vezénylésére 
kértek fel. Még 14 évesen egy nagyon kedves bará-
tomtól kaptam egy pálcát ami – nem viccelek – 40 
centi hosszú, vékony fém volt, és olyan hegyes, mint 
a veszett fene, egy halálos fegyver. Nagyon kínos-
nak éreztem volna, hogy azzal vezényeljek. Ott áll-
tam 15 évesen, nagyobb pálcával, mint amekkora én 
vagyok, ráadásul nehéz is volt. Végül is a gátlások-
ból adódóan ceruzával vezényeltem, hogy ne legyen 
annyira kínos. Akkor vezényeltem először.

Az Óbudai Danubia Zenekar jubileumi koncertjé-
re készült kisfilmben mesélte, hogy előbb kötött le 
koncertidőpontot, mint hogy zenekara lett volna.

A konziban két kedves kamarapartnerem volt, akik-
kel gyakran trióztunk. Jó hallásomnak köszönhetően 
azonnal meghallottam, mikor ki hibázott. Szép lassan 
azt vettem észre, hogy a próbák alatt többnyire  az én 
zenei javaslatom érvényesült, és ez így minden részt-
vevő számára nagyon kielégítő volt, nagyon jól műkö-
dött. Sőt, a hegedűs fiú annyira lelkes volt, hogy több 
diáktársunknak is elmesélte, hogy milyen ügyesen 
próbálok és kommunikálok az emberekkel. Később 
még egy kis kamarazenekart is alakítottunk a filo-
zófia tanárral, aki amatőr fuvolista volt. Ez adott bá-
torságot ahhoz, hogy megkérdezzem Szabó Tibort – a 
konzi akkori igazgatóját –, hogy esetleg alkalomadtán 
vezényelhetném-e az iskola zenekarát? Nagyon ren-
des volt, bízott bennem, és nemsokára ott találtam 
magamat egy konzervatóriumi zenekaros koncer-
ten. Egy Mozart Sinfonia concertantét vezényeltem, 

a 4 fúvósosat, a K. 297b számút – négy évfolyamtár-
sammal, négy fúvóssal, illetve az iskolai zenekarral. 
Ez az egyetlen Köchel-szám, amit megjegyeztem egy 
életre. A próbafolyamatok alatt jött oda hozzám egy 
csellista lány, és tette fel a nagy kérdést, aminek a 
folyományaként létezik ma a Danubia Zenekar.  Azt 
kérdezte, hogy nincs-e egy zenekarom, mert lesz egy 
Danubia bál, és ott kellene játszani. Habozás nélkül 
igent mondtam, pedig zenekarom nem volt. A mai 
napig gondolkozom azon, milyen erő vitt rá erre a 
lendületes és gondolkozás nélküli válaszra. Sebtében 
elkezdtünk szervezkedni, és végül 1993-ban a Nép-
rajzi Múzeumban felléptünk a bálon. Strauss-kerin-
gőket és -polkákat játszottunk az emeleten, egy széles 
folyosón. Összezsúfolva vagy ötvenen, mögöttem egy 
70 centi magas kőkorlát, alattam 30 méter mélység. Iz-
galmas volt minden szempontból. Ezen a koncerten 
Szigeti József Zenekarnak hívtak minket – ne kérdez-
ze, miért –, és úgy konferálták fel a zenekart, hogy 
közreműködik Szigeti József és kamarazenekara. 
Az összes szereplő legnagyobb derültségére, hiszen 
Szigeti József egy világhírű hegedűművész volt. Hát, 
így alakult meg a Zenekar.

Mikor lett Danubia?

Danubia ezután lett, amikor úgy döntöttünk, hogy 
folytatjuk a közös zenélést. A Társaskörben 1993. de-
cember 30-án adtunk egy óévbúcsúztató koncertet. 
Akkor Nyuszi néni (Wéber Éva) kérdezte, hogy mi a 
neve a zenekarnak. Gyorsan kellett dönteni, és miu-
tán a Danubia bálon játszottunk legelőször, Danubia 
Zenekar lett a neve. Ezért volt most a jubileumi kon-
certünk, december 30-án a Zeneakadémián.

Mikor lett Óbudai Danubia?

Jóval később, amikor nagy szerencsénkre Merényi 
Juditon keresztül Bús Balázs felkarolta a zenekart.

Merényi Juditnak sokat köszönhetnek…

Ó igen, rengeteget! Nagyon hálás vagyok neki. Gon-
dolja el, mi az Óbudai Társaskörben próbálhattunk, 
hol a kisteremben, hol a nagyteremben. Ez szá-
munkra óriási segítség volt. (Én rendeztem be a szín-
padot, nyitogattam és toltam be a kottaállványokat.) 

Sőt, Sárospatakon, a Zempléni Művészeti Napokon 
is sokszor felléptünk, amit ő szervezett. Judit mond-
hatni a „pótanyám” volt.

Közben a közös zenélés átalakult állandó munkává?

Állandó munkává nagyon későn alakult. Az első há-
rom-négy évben, ha volt koncertünk, próbáltunk, ha 
nem volt, nem próbáltunk. De 1994-től igyekeztünk 
legalább egy pár koncertből álló bérletet csinálni, és 
akkor már a Zeneakadémián is adtunk koncertet. 
Később már talán 7–8 bérletes koncertet is szervez-
tünk egy évben. Addigra majdnem úgy működtünk, 
mint egy „normális” szimfonikus zenekar.

Emellett mindenki dolgozott?

Mindenki tanult, és ez volt a jó. A zenekar 98 szá-
zaléka főiskolásokból állt, velem egyetemben. 
Amikor lediplomáztunk a kilencvenes évek végén, 

nehezebbé vált a közös munka, mert ebből nem tud-
tak megélni a zenészek. Akkor jött a kérdés, hogy 
ki finanszírozza a zenekart. Hála istennek, 2000-ben 
három évre megkaptuk a kitüntető Nemzeti Ifjúsá-
gi Zenekari címet Rockenbauer Zoltántól – azt nem 
mondom, hogy biztos megélhetést jelentett, de azért 
biztos pont volt. 2002–2003-tól viszont volt néhány 
bizonytalan évünk, mert nem tudhattuk előre, ka-
punk-e támogatást vagy sem.

Említette, hogy a konziban két tanszakos volt. 
A Zeneakadémiára milyen szakra járt?

Érettségi után fölvettek a Zeneakadémia karmes-
terképzőjére, mellette pedig a tanárképző főiskolára 
mentem mint ütős. A négyéves főiskolát és az ötéves 
Zeneakadémiát szimultán végeztem. Mint ütős 1997-
ben lediplomáztam a Főiskolán, karmesterként pedig 
1998-ban a Zeneakadémián. Ez a diplomakoncert volt 
egyben a Danubia Zenekar ötéves jubileumi koncertje.

AZ ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR 25 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJÉN A ZENEAKADÉMIÁN
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2000-ben vezényelte, majd lemezre is vette Melis 
László Henoch apokalipszise című művét. Ho-
gyan kapcsolódtak össze Melissel?

Melis László Édesapám első hegedűs növendéke volt. 
Melisről azt a vicces történetet hallottam, hogy ami-
kor Apámhoz ment órára, nagyon kínosnak érezte azt, 
hogy hegedű van nála, úgyhogy gitártokban hordta a 
hangszerét. Személyesen a Schola Hungaricában is-
mertem meg, Dobszay László híres gregorián kóru-
sában. Ide egészen érdekes módon lehetett bekerülni. 
Mezei János és Soós András itt a harmadik kerületben 
1986 környékén indították a Budapesti Énekes Iskolát. 
Ez annyit jelentett, hogy különösen jó hangú gyereke-
ket választottak ki a Mókus utcai zeneiskolából. Velük 
külön foglalkozásokat tartottak kisebb kamarakóru-
sokban, majd ezekből a gyerekekből jó néhányat to-
vább küldtek a Scolába Dobszayékhoz. Rendkívüli 
dolog volt, imádtam, mert kórusban énekelni amúgy 
is nagyon jó, a gregorián világ pedig maga a csoda – 
ha az ember megismeri és megszereti, lételemmé vá-
lik. Dobszay László pedig fantasztikus volt Szendrei 
Janka nénivel együtt. Kiváló kórust csináltak a Scola 
Hungaricából. Minden évben volt  lemezfelvételünk 
is. Ebben a kórusban énekeltem és – már az én időm 
előtt is – Melis Laci is. Elképesztően tehetséges mu-
zsikus volt, egy zseni, és ezt mindenki tudta róla. Na-
gyon jóban volt az Amadinda Ütőegyüttes tagjaival, 
ahogyan én is –  többszőr játszottam is velük. Laci 
megkért, hogy a Henoch apokalipszise felvételén én 
vezényeljek. Ez annyira jól sikerült egyébként, hogy 

később – nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt – a 
Dionysia című darabjának Müpában való előadásá-
nak vezénylésére is engem kért fel. Életemben ilyen 
nehéz darabot nem dirigáltam még.

Az ének egy újabb hangszer volt?

A mai napig nagyon szeretek énekelni, de soha 
nem voltam énekes. A Scola Hungaricában való 
éneklés más, mint egy klasszikus értelemben vett 
vegyes karban énekelni. (Mostanában elém került 
néhány mozgalmi dal, amit gyerekkorunkban 
üvöltve énekeltük, és az az igazság, hogy nagyon 
ügyesen lettek megírva. Nyilván van  hozzá kötődő 
rossz élmény is, de én egy későbbi korban nőttem 
fel. Ezeknek a nótáknak nagyon jó a harmóniájuk, 
a ritmikájuk, a dinamikájuk. Könnyen énekelhető-
ek, ezért mindenkinek a saját szólamában ad egy 
sikerélményt.) Kodálynak tökéletesen igaza volt: az 
együtt éneklés nagyon-nagyon fontos dolog. Lelket 
tisztít, közösséget formál, élményt ad.

Mi vezette arra, hogy elhagyja a Danubia Zenekart?

2005 januárjában Kocsis Zoltán lemondta a chem-
nitzi koncertjét. Én ugrottam be helyette két nagy 
koncertre, és annyira tetszett a zenekarnak, hogy a 
zenekari elöljárók a második koncert után bejöttek az 
öltözőmbe, és megkérdezték, lenne-e kedvem itt első 
karmesternek lenni. Igent mondtam, bár a Danubiás 
kollégák egyáltalán nem örültek ennek a döntésnek. 

Én azt gondoltam, hogy tizenkét év után szükségem 
van valami másra is, hogy meg tudjak újulni. Úgy 
képzeltem – és így is csináltam eleinte –, hogy egy 
évben párszor kimegyek Chemnitzbe, és vezénye-
lek, miközben itthon szimultán csinálom a Danubiát. 
Néha vezényeltem az Operában, időnként más zene-
karokat is. Elég sűrű időszak volt. A probléma abból 
adódott hogy Németországban az első karmesteri 
állás állandó jelenlétet igényel, és nem fér bele, hogy 
hetekre eltűnök. Csak a Danubia maradt az állás mel-
lett, az is ritkábban. Öt év után kértem egy év sza-
badságot. Honvágyam volt. Hazajöttem. Felújítottuk 
Óbudán a Nagyszüleim lakását fönn a hegyen. Szép 
nyugodt időszak volt. Nem volt sok felkérésem sem – 
ha az ember külföldre megy, gyorsan elfelejtik. Nyár 
végén készülődtünk vissza a német életbe, amikor 
megkeresett Ókovács Szilveszter a Magyar Állami 
Operaházból, és felajánlotta a főzeneigazgatói széket. 
Végül is visszamentem Chemnitzbe, hogy közöljem 
velük a hírt, hogy tegnapelőtt óta főzeneigazgató 
vagyok Magyarországon – szerencsére jól fogadták. 
Erről viccesen még egy cikk is megjelent: a gazdag 
Chemnitzi színházról, aminek két főzeneigazgatója 
van. Egy évig párhuzamosan csináltam a Danubiát, 
az Operaházat és Chemnitzet, de ez együtt soknak 
bizonyult. Nagyon tetszett nekem az Operaház, na-
gyon szerettem itthon lenni, de megint döntést kellett 
hoznom. Beszéltem Ács Péter barátommal, a Danubia 
Zenekar ügyvezetőjével, és így esett Hámori Mátéra 
a választás. Ő vette át a zenekart, én pedig azt gon-
doltam, hogy folytatom az Operát, de ember tervez, 

Isten végez. 2013-ba elváltak útjaink az Operaházzal. 
A következő egy  év nagyon nehéz volt számomra.

Úgy érezte, hogy két szék között a pad alá...

Valahogy úgy. 2014-ben azonban egy nagyon ked-
ves, idős barátom Németországból küldött nekem 
egy kis újságcikket, amiben Augsburgba kerestek 
főzeneigazgatót. Megnéztem és félreraktam. Aztán 
többször is írt, de engem kicsit sem érdekelt. Itthon 
szerettem volna lenni. Kitartásának és belém vetett 
hitének köszönhetően – amiért mindig hálás leszek 
neki – végül meglátogattam őt passaui otthonában. 
Leültünk, három nap alatt megírtuk a jelentkezést, 
és átvittük kocsival Augsburgba, a városházára. 
Majd bevitt a színházba, és kinyittatta nekem, hogy 
meg tudjam nézni, hol fogok majd dolgozni. Visz-
szagondolva erre, fenomenális ötlet volt tőle, hiszen 
minden operában  dolgozó tudja, hogy a színház-
nak van egy jellegzetes illata, ami az erre érzéke-
nyeknél pozitív érzelmeket kapcsol be. Hazajöttem, 
mint aki jól végezte dolgát, de nem hittem az egész-
ben. Rengeteg jelentkező volt. Augusztusban jött 
a levél. Meghívást kaptam próbavezénylésre, 2014 
szeptemberében pedig elkezdődött egy három for-
dulós próbavezénylés Augsburgban.

Miből állt a próbavezénylés?

Az első fordulón hat megadott darab közül ket-
tőt ki kellett választani – az én esetemben ez egy 
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Beethoven-mű volt és egy szimfonikus költemény 
Strausstól –, ezeket kellett próbálni a zenekarral. 
Arra voltak kíváncsiak, hogyan kommunikálok, 
hogyan tudom a zenével átadni azt, amit szeretnék, 
hogyan tudom feléjük közvetíteni mint karmester – 
és egyáltalán, hogyan működik a kémia közöttünk. 
Levezényeltem a hatvan percemet, megittunk egy 
kávét egy magyar trombitással a zenekarból, aztán 
hazajöttem. Gondoltam, egy érdekes tapasztalat 
volt. Újabb levél érkezett: továbbjutottam. Ekkor 
már Janáček Jenůfa című operáját vezényeltem pró-
ba nélkül. Nagyon jól sikerült, láttam, hogy nekik is 
tetszik. Utólag hallottam, hogy elsőre megijedtek, 
mert más tempókat vettem, végül mégis kelleme-
sen érezték magukat. Az énekesek nagyon hálásak 
voltak a tempókért. A harmadik fordulóba ketten 
jutottunk be, ami majdnem egyhetes próbaperió-
dus volt, a végén két rendes bérletes koncerttel a 
Kongresshalléban. Elvezényeltem azt a két koncer-
tet december 15-én és 16-án. A másik versenyzőt, 
akinek januárban lett volna a koncertje, már meg 
sem hallgatták. (20-án, a születésnapomon – ami-
kor megtudtam, hogy fiam lesz – jelent meg a cikk, 
hogy én lettem a főzeneigazgató.) Így már negyedik 
éve, 2015. szeptember 1-től én ott vagyok.

És hogy érzi magát?

Nagyon jól. Tetszik Németországban, hogy – az 
itthoni gyakorlattal szemben – a zenekar választ-
ja magának a karmesterét. Így kezdetektől fogva 
nagyon kedveltek mint karmestert és embert egy-
aránt. Ez felszabadítóan hatott rám is. Itt értettem 
meg, hogy miért mondták annyiszor nekem, hogy 
„nyugati” karmester vagyok. Aki ismer, tudja ró-
lam, hogy szeretem, ha jó hangulatban zajlanak 
a próbafolyamatok. Ez a hozzáállás itthon több-
ször volt hátrány számomra, mert a zenekarok 
többsége hozzászokott az agresszív vezetéshez, 
ami egyfajta gyermeki lelkiállapotban tartja a 
zenekart, ellentétben a számomra kedveltebb fel-
nőtt hozzáállással, amikor mindenki felelősséget 
vállal a saját munkájáért. Visszatérve a kérdésre, 
nagyon boldog vagyok. Zenészként és magánem-
berként egyaránt. Az augsburgi zenekarral fan-
tasztikus volt dolgozni eddig is. Tavaly december-
ben Dvořák Újvilág szimfóniáját játszva valami 

egészen új, lelki egység született meg közöttünk. 
Azt gondolom, sosem fogom elfelejteni ezt az emb-
lematikus koncertet. A közönség is érezhette ezt 
az összehangolódást, és standing ovationnel aján-
dékozott meg bennünket. Most is borsódzik tőle 
a hátam. Percekig nem tudtam megfordulni. Meg-
hatódva álltam a színpadon, néztem a zenekart, és 
a szívem tele volt szeretettel és hálával. A szemem 
pedig könnyel. Szerettem volna meghosszabbítani 
ezeket a perceket. Nehezen ment a meghajlás ilyen 
lelkiállapotban. A német zenekaroknál egyáltalán 
nem megszokott lelkes ölelgetések és „Most iga-
zán megérkezett hozzánk, Herr Héja” – mondatok 
voltak biztos visszajelzői annak, hogy új, gyümöl-
csöző korszakba léptünk.

Mennyi idő van még hátra?

Az eredeti megállapodás szerint másfél év. Öt évre 
kaptam a szerződést, azonban nyáron meghosszab-
bították kettővel, tehát három és fél év van még.

Miért használnak pálcát a karmesterek? Volt kar-
mester, aki azt mondta, hogy a pálcájában benne 
van az egész Wagner-életmű.

A pálca egy vizuális segédeszköz… amiben benne 
van a teljes Wagner-életmű…

De tényleg, azért van, hogy a kart meghosszabbít-
va látványosabb legyen a gesztus?

Egészen pontosan azért van, hogy jobban lássák a 
karmester mozdulatait. Van, aki pálca nélkül vezé-
nyel. A pálca a karunk meghosszabbítása, ennek 
is története van. XIV. Lajos korában a karmesteri 
pálca még egy nagy bot volt. Jean-Baptiste Lully a 
király előtt a Te Deum vezénylése közben karmes-
terbotjával megsebezte a lábát, a seb elfertőződött, 
és vérmérgezésben meghalt szegény. Azt hiszem, ő 
volt a szakmánk első áldozata.

Igaz, hogy a karmesterek tovább élnek, mint a 
hangszeres zenészek?

Ennek egész egyszerű anatómiai okai is lehetnek. 
Egy komolyabb koncert akár egy kardiovaszkuláris 

edzéssel is felér. Az én sportágam a karmesterség. 
Egyszer talán az olimpiára is eljutok. (nevet) A má-
sik „sportom”, hogy szeretek beugrani koncertek-
re. Izgalmas kaland. Sok próbára sincs szükségem 
ilyenkor, mert az a tapasztalatom, hogy a  zenekar 
is jobban figyel ebben a helyzetben. Ez számomra 
felér egy agytréninggel. És hála a sok gyermekkori 
hintázásnak, vagy csak egy jó adottságnak, nagyon 
gyorsan tanulok. Az Operaházban is így kezdtem. 
Bohémélet próba nélkül.

Kapott egy pálcát a jubileumi koncerten. Az mi-
lyen pálca volt?

A pálca egy jelkép volt csupán. A lényeg  a mellette 
lévő papíron volt, amit az összes zenekari tag aláírt.

Van kedvenc pálcája?

Van egy Ferrari pálcám. (nevet)

Milyen fából van?

Érdekes módon nem fából van, és persze nem Fer-
rari. Japánban vettem annak idején kiváló üvegszá-
las, parafa és rózsafa végű pálcákat és egy rózsafa 
végű pálcát, ami viszont szénszálas. Azért szere-
tem, mert könnyű. Emlékszem, amikor először ve-
zényeltem vele, nagyon furcsa érzés volt, mintha 
semmi nem lett volna a kezemben.

Váltogatja a pálcákat?

Nem, nem váltogatom, mindig az dönt, hogy melyi-
ket találom meg. Itthonra rendszeresítettem egyet, 
mert egyszer hazajöttem, és elfelejtettem pálcát 
hozni. Elég kellemetlen volt. Így az egyik parafa 
végű üvegszálas pálcám itthon van a konyhafiók-
ban, kint pedig egy van bent a színházban, egy pe-
dig otthon.

A próbafolyamat után, az előadáson a karmes-
ter már csak emlékezteti a zenekart arra, amit 
próbáltak?

Nem egészen. Ideális esetben elpróbálod az adott 
darabot a zenekarral, a koncerten pedig megszólal 

az, amit próbáltál. Én úgy gondolom, ez adja az 
alapot az előadáshoz. Ezen felül minden egyes 
koncert fűszerezése más és más, ez adja az élő kon-
certek varázsát, báját. Magyarországon könnyebb 
ezt elérni, Németországban kicsit nehezebb, mert 
ott minden instrukciót beírnak a kottába – és ha 
beírták, akkor onnantól kezdve soha többet nem ta-
lálkozik a tekintetünk. (nevet) Nekem szerencsém 
van. Augsburgban három év alatt eljutottunk oda, 
hogy megértették, hogy minden terem más és más, 
és függetlenül attól, hogy mit írtunk be, szükség 
van egyfajta szabadságra is a koncerten.

Milyen vendégkarmesternek lenni egy teljesen 
ismeretlen csapattal?

A vendégkarmesterség idillikus állapot számomra. 
Igazi szabadon szárnyalás. Csak a zene, a zenekar 
és én. Nem keresnek meg a szünetben, hogy Herr 
Héja, jövő héten kedden el kellene mennem a próba 
feléről. Tulajdonképpen pontosan érzed, hogy mi-
lyen a zenekar, és a cél az, hogy a zenekar jól érez-
ze magát, amikor veled játszik, és arra a koncertre, 
előadásra egy kicsit vagy sokkal jobb legyen, mint 
szokott lenni.

Vannak ma szupersztár karmesterek?

Persze. Gustavo Dudamel most egy szupersztár 
vagy Christian Thielemann, Antonio Pappano 
Angliában, Fabio Luisi vagy Valerij Gergijev.

Többször is említette, hogy szeret itthon lenni. 
Milyen ehhez képest külföldön élni?

Szeretek Magyarországon lenni. Ez a hazám. 
Ugyanakkor ott vagyok otthon, ahol a családom 
van. Jelenleg egy mesebeli faluban élünk, ahol az 
erdő karnyújtásnyira van. Csörgedező patakban 
kacsák hápognak, gyermekeink pedig boldogan 
etetik őket száraz kenyérmorzsákkal. Legnagyobb 
lányom pedig a mesékből ismert torony iránt rolle-
rezik az iskolába.

A. HORVÁTH ANDRÁS
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Harmincadik születésnapja alkalmából indult 
nagyszabású turnéra, ahová Cziffra György át-
iratait is magával vitte. Mennyit mond Cziffra 
György neve a világ különböző pontjain?

Cziffra György nevét nem mindenhol ismerik, 
ugyanakkor az átiratokkal egészen más a hely-
zet, hiszen ezek zömében Brahms, Strauss vagy 
Liszt legnépszerűbb és legtöbbet játszott műveiből 
keletkeztek. A kettő kiegészíti egymást, hiszen 
ezek a darabok ráirányítják a figyelmet Cziffra 
személyére, ami számomra elsődleges szempont. 
Kanada vagy a kolumbiai főváros már a hátam 
mögött van, a tavalyi év utolsó heteiben pedig a 
Távol-Keletre utaztam. Olyan háromkomponensű 
műsort állítottam össze, amely adózás a zongora-
irodalom nagyjai, valamint Cziffra György emléke 
előtt, illetve van egy olyan része a programnak, 
amely azokat a műveket foglalja magában, ame-
lyek éppen foglalkoztatnak, vagy az előttem álló 
személyes kihívások egyikeként vannak jelen. 
A Cziffra Fesztivál művészeti vezetőjeként egész-
séges egyensúlyt kell tartanom a szervezői felada-
tok és a koncert zongorista lét között, utóbbi pedig 
folyamatosan fejlődésre sarkall. Büszke vagyok, 
hogy az elmúlt időszakban Liszt Ferenctől egészen 
Ligeti Györgyig játszhattam a magyar zongorista 
repertoárból, az olyan kortárs felkéréseket pedig, 
mint például Dubrovay László vagy Eötvös Péter 
műveinek előadása, hatalmas megtiszteltetésként 
élem meg. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a turné 
során, ha hazai kortárs műveket játszottam, a kül-
földi partnerek szinte azonnal a kották, kivonatok 
után érdeklődtek.

2021-ben ünnepeljük Cziffra György születésé-
nek 100. évfordulóját. A mostani koncertkörút 
mennyiben járul hozzá a már korábbi beszélge-
tések során említett elképzeléshez, miszerint a 
Cziffra Fesztivál nemzetközivé válik a centenári-
umi évben?

A Cziffra nevéhez méltó kerek évforduló kicsúcso-
sodásához nemcsak a mostani turné, de reménye-
im szerint az egész eddigi szakmai tevékenységem 
hozzájárul. Azért dolgozom, hogy Cziffra György 
neve ismert legyen világszerte, és fontosnak tartom, 

hogy a hozzám fűződő koncertek, vagy az általam 
indított kezdeményezések mind-mind garanciák 
legyenek ezzel kapcsolatban. Valóban nagy válla-
lás, amire készülünk, hiszen kicsit több mint két év 
múlva Cziffra-évet szeretnénk hirdetni, ami a hazai 
programokon túl nemzetközi szinten sok kisebb 
minifesztiválban öltene testet.

Ha jól tudom, Cziffra György Franciaországban 
élő örökösei is maximális támogatásukról bizto-
sították.

Nemrég jártam Senlisban. A szent Frambourg ká-
polnában (egykoron Cziffra György itt hozta létre 
alapítványát) a SenLiszt Fesztivál keretében adtam 
hangversenyt, és az ugyanitt megrendezett zongo-
raversenyen zsűriztem is. Ez a felkérés két okból is 
különösen kedves a szívemnek. Az egyik az, hogy 
pár évvel ezelőtt én nyertem meg ezt a versenyt 
ugyanitt. A másik, hogy a zsűribe hagyományosan 
Cziffra György egykori tanítványait hívják, én vol-
tam az egyetlen kivétel. Természetesen találkoztam 
Cziffra György unokájával és az alapítvány vezető-
ivel is. A jövőben szeretnénk szorosabban együtt-
működni. A Cziffra családban sajnos nincs zenész, 
aki tevőlegesen vihette volna tovább a szellemi 
örökséget. Én, bár soha nem találkoztam a mes-
terrel, mégis megkaptam tőle a zene szeretetét, és 
úgy érzem, hogy nagyon sok szálon kapcsolódunk 
össze. Semmiképpen nem akarok olyan lenni, mint 
ő, erre nem is törekszem, hiszen Cziffra Györgyből 
csak egy volt, aki utánozhatatlan.

Hamarosan, 2019 februárjában a negyedik hazai 
fesztiválra kerül sor. A programkínálat mellett 
a koncerthelyszínek bővülése is egyenesen ará-
nyos az eltelt évekkel. Hogyan találtak ezúttal az 
Óbudai Társaskörre?

A Társaskörrel nagyon régi a kapcsolatom, hiszen 
ifjú zongoristaként, a pályám legelején is számos 
fellépési lehetőséget kaptam itt, a jó viszony pedig 
azóta is megmaradt. Az első fesztivált helyszíne 
a MOM Kulturális Központ volt, majd később a 
Zeneakadémia és a Müpa kapcsolódott hozzánk. 
A negyedik fesztivál kapcsán pedig – azt is számí-
tásba véve, hogy feleségemmel nemrég a harmadik 

C z i f f r a  f e s z t i v á l  i d é n  a z  ó b u d a i  T á r s a s k ö r b e n  i s

B e s z é l g e t é s  B a l á z s  J á n o s  z o n g o r a m ű v é s s z e L

A 2019. február 17–25. között megrendezésre kerülő IV. Cziffra György Fesztiválon a hazai és nemzetközi zenei élet legkiválóbb 
művészeinek olyan közös produkciói jelennek meg, amelyeket aligha hallott még a közönség. A fesztivál művészeti vezetőjét, 
Balázs Jánost az új helyszínként megjelent Óbudai Társaskörről és a koncertsorozat kereteinek bővítési lehetőségeiről kérdeztük.

 Fotó: Szász Marcell
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kerületben leltünk új otthonra – szinte egyértel-
műnek tűnt, hogy egy óbudai helyszínt is beválo-
gatunk, olyat, amely méltó módon kapcsolódik az 
eddigiekhez. Cziffrának, amíg Budapesten élt, Bu-
dafokon és Angyalföldön volt lakása, így Óbudával 
csak az alapvető kulturális kapcsolatról beszélhe-
tünk, ami egyébként ugyanolyan fontos, és a kül-
földi helyszínek mellett a Cziffra-év tematikájában 
szeretném is ezt kihasználni. A tervem az, hogy a 
vidéki nagyvárosok és Budapest kerületei is vegye-
nek részt a saját erejükhöz mérten a fesztiválban. 
Fontos lenne, hogy egy-egy kisebb közösség a saját 
eszközeivel tudjon megismerkedni Cziffrával, és 
adózni az ő művészete előtt.

Mit lehet tudni azokról a programokról, amelyek-
nek az Óbudai Társaskör ad majd helyet?

A fesztivál nyitókoncertjét hagyományosan a 
MOM Kulturális Központban rendezzük, de eb-
ben az évben ezt most egyfajta felütésként egy 

nappal megelőzi a Társaskörben február 17-én 
rendezendő esemény, amelyen az emlékezés ke-
rül leginkább előtérbe. Mára jogosan merül fel a 
kérdés, hogy meddig lehet tágítani egy temati-
kus fesztivál kereteit, meddig lehet teret adni az 
emlékezésnek, és mi a legegészségesebb határ a 
középpontba állított művész és az ő munkássá-
gát reprezentáló programok között. A tapaszta-
latokból kirajzolódik, hogy míg korábban számos 
beszélgetést szerveztünk, vagy olyan művészeket 
invitáltunk meg, akiknek van egy-egy személyes 
története Cziffráról, addig mára a hangsúly a kon-
certek felé tolódott el. A fesztivál felütése vala-
hogy ezt a középutat szeretné megtalálni, ezért két 
olyan művész beszélget és koncertezik majd, akik 
még mindketten tanulhattak a mestertől. Mocsári 
Károly és Oravecz György estjére pedig a Cziffra 
életéről készült A virtuóz című filmalkotás teszi 
fel a pontot. A film premierje már természetesen 
megtörtént, ugyanakkor a helyszín bensőségessé-
ge adja magát az újravetítéshez.

A beszélgetésünk elején említett olyan zongo-
raműveket, amelyekkel a közelmúltban, sze-
mélyes fejlődése okán kezdett el foglalkozni. 
Megszólal majd néhány ezek közül a 2019-es 
fesztiválon?

Természetes, hogy a saját zenei repertoárom ilyen-
kor előnyben van, de még nyilvánvalóbb, hogy al-
kalmazkodnom kell azok-
hoz a fellépőkhöz, akiknek 
kísérőjeként veszek majd 
részt a produkcióikban. 
Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy Várdai István 
mellett José Cura is azzal a 
kéréssel fordult hozzám, 
hogy legyek a partnere az 
általa tervezett esten. Én 
magam nagyon gyakran 
váltok műsort, hiszen úgy 
gondolom, hogy szinte le-
hetetlen megmondani, hogy adott esetben két év 
múlva melyik lesz az a darab, amelyik éppen az ak-
kori élethelyzetemhez közel áll, és ezáltal szívesen 
játszom. Jelenleg az általános repertoár mellett az 
orosz darabok foglalkoztatnak, Rachmaninov régi 
kedvencem, akinek szeretném a közeljövőben két 
este alatt eljátszani az összes zongorára írt verseny-
művét. Szkrjabint csak most kezdem felfedezni, de 
extatikus zenéje és multifunkcionális akkordhasz-
nálata egyszerűen lenyűgöz.

A következő fesztivál legkiemeltebb vendége 
minden bizonnyal José Cura lesz. Hogyan sike-
rült őt megnyerni?

José Curával legutóbbi budapesti koncertje előtt, 
egy fogadás keretében találkoztunk. Különleges 
élmény volt, hiszen egy rövid koncertet is hallhat-
tunk tőle. Bemutattak minket egymásnak, majd 
néhány perc alatt kiderült, hogy José Cura mennyi 
információval rendelkezik Cziffra Györgyről. Egy 
idő után a legnagyobb meglepetésemre saját maga 
vetette fel egy dalest ötletét. Ekkor már szinte tel-
jesen készen állt a fesztivál programja, de egyér-
telműnek gondolom, hogy egy ilyen lehetőséget 
nem utasíthattam vissza. Hamar megegyeztünk 

egy argentin tematikában. Személyében olyan em-
bert ismertem meg, aki végtelen szerénységről és 
a művészet iránti alázatról tett tanúbizonyságot. 
Büszkeséggel tölt el, hogy ugyanezt mondhatom 
el Mischa Maiskyról vagy Arkagyij Volodoszról, 
akik eleinte nem láttak ugyan bele a munkánkba, 
de a legnagyobb örömmel vettek és vesznek részt 
a fesztiválon azon az alapon, hogy egykor megha-

tározó zenei élményt kap-
tak Cziffra Györgytől.

A Várdai Istvánnal közös 
est pedig egy régi adóssá-
got törleszt.

Így is mondhatjuk, hi-
szen Istvánnal 14 éves 
korunk óta ismerjük egy-
mást, együtt jártunk Batta 
András zenetörténet előa-
dásaira, de még egyszer 

sem volt alkalmunk a közös játékra. Február 23-án 
adjuk majd elő a Zeneakadémián Chopin g-moll 
gordonka-zongora szonátáját. S ha már a duókról 
beszélünk, Rúzsa Magdit is szeretném kiemelni, 
aki a magyar népdalokat hozza el a fesztivál kö-
zönségének, méghozzá olyanokat, amelyek egy-
kor a legnagyobb zeneszerzők ihletői is voltak, és 
amelyeket meg is örökítettek a klasszikus zenén 
keresztül. Az improvizációk pedig szinte egyik 
estéről sem hiányozhatnak, hiszen ez a különleges 
képesség volt Cziffra György egyik lételeme, mű-
vészetének lényege.

UR MÁTÉ

Előhang – koncert és filmvetítés
Óbudai Társaskör (2019. február 17. 19:00)
Az est első felében A virtuóz című film (rendező: 
Kékesi Attila, forgatókönyvíró: Havas Miklós) ke-
rül levetítésre, majd Oravecz György (zongora) és 
Mocsári Károly (zongora) Cziffra Györgyre való 
visszaemlékezései és zongorajátéka lesz hallható.

Bemutattak minket egymásnak, 
majd néhány perc alatt kiderült, 

hogy José Cura mennyi 
információval rendelkezik Cziffra 

Györgyről. Egy idő után a 
legnagyobb meglepetésemre saját 
maga vetette fel egy dalest ötletét.

Cziffra György, 1958. forrás: cz iffra feszt ivál
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Földes többek között a Deutsche Grammophon 
és az EMI művésze volt. A DG a mai napig tizenhat 
korongján közli a felvételeit, míg egy amerikai adat-
bázis több mint kétszáz lemezt listáz Földes Andor 
közreműködésével, a legkiválóbb előadók közre-
működésével, illetve társaságában. Olyan kiadvá-
nyokban hallható játéka, mint például a Wizard of 
the Keyboard, a Piano Masters in Berlin, a Piano 
Masters, a 111. The Piano – Legendary Recordings, 
és olyan pianisták mellett többek között, mint 
Emil Gilelsz, Wilhelm Kempff, Daniel Barenboim, 
Vladimir Horowitz, Szvjatoszlav Richter és 
Maurizio Pollini. Bartók-felvételei a Grand Prix 
du Disque-et és a Német Zenekritikusok Díját is 
elnyerték. Az 1954–1955-ben rögzített felvétel újra-
kiadása 1981-ben a Deutsche Phone-Akademie ki-
tüntetését nyerte el.

Kétségtelen, hogy Földes más helyen szerepel a 
világ előadóművészeinek sorában külföldön, mint 
Magyarországon. A felvételeit lehet kevésbé szeret-
ni, vagy kritikus füllel hallgatni, de tudomást sem 
venni róla hiba – kiváltképp zenetörténeti szem-
pontból, Földes Bartókkal való kapcsolatának sze-
mélyes mivolta miatt is.

Tanulmányok

Földes Andor 1913. december 21-én, Budapesten szü-
letett Ipolyi Valéria zongoraművész és Földes Emil 
gyári főkönyvelő gyermekeként. Az első világhábo-
rú kitörését követően Földes édesapja a fronton szol-
gált, ötéves koráig szinte nem is látta őt. Édesanyja 
egész nap magánórákat adott, így tulajdonképpen 
anyai nagyanyja nevelte fel. Édesanyja húga, a 
mezzo szoprán Jolán gyakran énekelt Valériával, így 
a zene állandó kísérője volt napjainak:

„Születésem óta zene vett körül, hangokba már-
takoztam, dallamok töltötték be az életemet, gyen-
geelméjűségre vallott volna, ha mindebből nem ra-
gad rám valami.” (FAE)

Földes csodagyereknek számított. Első zon-
goratanára édesanyja volt, akit Senn Irén, majd 
Szatmári Tibor követett. Már 1919-ben Mozart K. 
397-es d-moll fantáziáját játszotta, alig nyolcévesen 
pedig Mozart K. 450-es B-dúr zongoraversenyét, ki-
lencévesen Beethoven No. 1. C-dúr, tizenegy évesen 
No. 4. G-dúr zongoraversenyét adta elő. 1928-ban 
Liszt No. 1. Esz-dúr zongoraversenyét szólaltatta 
meg Dohnányi Ernő vezényletével, a Budapesti 
Filharmóniai Társaság Zenekarával. Senn Irén a 
Dohnányi-család régi barátja volt, az ő közremű-
ködésével találkoztak Földesék a mesterrel, aki-
nek később, 1929-től 1932-ig az osztályába járt a 
Zeneakadémián.

1920-tól a nagyhírű Székely Arnoldnál ta-
nult, és még tízéves sem volt, amikor 1923-tól a 
Zeneakadémián Weiner Leónál zeneszerzéssel és 
Unger Ernőnél karmesterséggel kezdett foglal-
kozni. Weinert hetente kétszer látogatta meg ott-
honában, akivel formailag elemezték Beethoven 
zongoraszonátáit és vonósnégyeseit, majd „ekkor 
következett a legnehezebb stúdium, amit zenei ta-
nulmányaim folyamán valaha is folytattam: Weiner 
és én nekiláttunk Wagner Trisztánjának az első fel-
vonását elemezni [...]”. (FAE)

A kortárs magyar zene nagykövete

A kortárs kompozíciók népszerűsítése mindig kü-
lönösen nagy bátorságra vall. Elsősorban az iga-
zán nagy komponisták darabjaira gondolok, akik 

D r .  B á l l  D áv i d :  A  m a g ya r  z e n e  v i l á g h í r ű  n a g y k ö v e t e

F ö l d e s  A n d o r  z o n g o r a m ű v é s z  p o r t r é j a

Földes Andor neve Magyarországon a komolyze-
nét kedvelők egy kisebb körének cseng csupán is-
merősen. Annak ellenére, hogy Földes Budapesten 
született, s négyéves korától az óbudai Föld utca 
50/A lakásban több mint 22 évet töltött, pályája és 
sikerei külföldön jóval közismertebbek, mint ha-
zánkban. Habár 1939-től kezdve tulajdonképpen 
élete legnagyobb részét külföldön töltötte, majd 
1948-ban amerikai állampolgár lett, magyar szár-
mazását mindig büszkén vállalta, óbudai otthona 
számára nagyon sokat, az „őshont”, az „erős várat” 
jelentette – írta Emlékeim (a továbbiakban FAE) 
című önéletírásában. A magyar zene – legfőképp 
Bartók Béla – egyik legjelentősebb népszerűsítője 
volt a nemzetközi koncertéletben. Figyelembe véve, 
hogy számos, életük nagyobb hányadát szintén 
külföldön töltő művész neve és életútja – tekintet 
nélkül az akkori kortárs magyar komponisták el-
ismerését célzó tevékenységükre, illetve művészi 
kvalitásaikra – jóval szélesebb körben közismertek, 
Földes pályájának ilyen fokú negligálása különös-
képp érthetetlen.

Földes özvegye, Földes Lili a Zeneakadémiával 
karöltve 1994 és 2007 között Földes Andorról elne-
vezett zongoraversenyeket rendezett, amelyek Lili 
asszony halálát követően sajnos abbamaradtak. 
Kiváló kezdeményezés volt ez, emlékszem, hogy 
mindig izgatottan és örömmel készültek a diákok, 
köztük jómagam is ezekre a megmérettetésekre, 
amelyek nem pusztán a karrierünk elindításban 
játszottak némi szerepet, hanem anyagilag is sokat 

jelentettek. Kétségtelen, hogy jónéhány növendék 
– én is – ennek a versenynek köszönhetően ismerte 
meg Földest mint zongoraművészt és zeneszerzőt, 
hiszen a művei közül kötelezően kellett játszani 
néhányat.

Személyes kapcsolatom Lili asszonnyal szintén 
a zongoraversenyhez köthető. Két alkalommal is a 
díjazottak között voltam, s így reggelizhettem vele 
a szállodában, ahol a többi helyezettel együtt be-
szélgettünk. Emlékszem, igen kíváncsi volt, hogy 
mennyit tudunk a férjéről, pályájáról, felvételeiről. 
Kis csalódást és rosszallást éreztem hangjában, 
amikor valamelyikünk nem azt a választ adta, 
amit ő szeretett volna hallani. Missziójának tekin-
tette férje emlékének az ápolását, akiről mindig a 
legnagyobb szeretettel beszélt. 2006 körül vettem 
fel Lili asszonnyal újra a kapcsolatot, amikor el-
határoztam, hogy doktori dolgozatomat Földes 
Andornak szentelem. Örömmel ajánlotta fel se-
gítségét, s meghívott herrlibergi otthonába, ahol 
felvételeket készítettem, s anyagot gyűjtöttem 
disszertációmhoz. Földes Emlékeim című, illetve 
Lili asszonynak az amerikai tartózkodásuk né-
hány évéről szóló könyvén kívül (Földes Lili: Two 
on a Continent, a továbbiakban TOC) a művésszel 
részletesen foglalkozó irodalom nem létezett. Az 
1940-es évek végétől jónéhány évtizedről számot-
tevő adat nem áll rendelkezésre, ugyanis Lili be-
számolója alapján Földesnek évente 100–150 kon-
certje volt, s ez töltötte ki életük ezen évtizedeinek 
legnagyobb részét.

A Csodagyerek
Forrás: óbudai Múzeum, Földes Andor gyűjtemény
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meghaladva korukat, új perspektívákat teremtet-
tek. Ez Földes esetében sem volt másképp, hiszen el 
lehet képzelni, hogy néhány évvel Debussy, Ravel 
és Mahler halála után, illetve Rachmaninoff és 
Richard Strauss idejében mennyire újszerűként és 
másként hatottak Bartók Béla zsenijének alkotásai. 
Földes visszaemlékezésében leírta, hogy ez a csa-
ládjában is hasonlóképp történt:

„Az akkortájt Budapesten honos felfogásban 
nőttem fel, amely szerint ez az enfant terrible, akit 
Bartók Bélának hívnak, veszedelmes lázadó, aki a 
tizenkilencedik század zenéjének szent nyugalmát 
fenyegeti, nem kevesebbet akar, mint hogy min-
dent a föld színéig leromboljon.” (FAE)

Földes mint növendék a Zeneakadémián talál-
kozott először Bartókkal.

„Nem túlzás azt mondanom, hogy Bartók Bélával 
való első találkozásom egész életemre meghatározó 
jelentőséggel bírt. [...] én egyetlenegy órát sem tanul-
tam Bartóknál. És mégis mélységesen meg vagyok 

győződve arról, hogy a számtalan feledhetetlen ta-
nulási óra, amit éveken keresztül [...] a házában el-
töltöttem, bármelyik »hivatalos« tanárom órájánál 
nagyobb hatást gyakorolt rám [...].” (FAE)

Földes és Bartók személyesen 1929-ben talál-
koztak, amikor lapozóként működött közre Bartók 
és egyik tanítványa, Hernádi Lajos a Magyar 
Rádióban adott koncertjén. Földesbe ekkor hasított 
bele elementáris erővel a felismerés:

„Aki ilyen nagy érzelmi erővel tudott zongoráz-
ni, aki képes volt ilyen alázattal játszani egy másik, 
a saját természetétől alapvetően különböző kompo-
nista művét, az nem lehetett fanatikus forradalmár 
[...]. [...] zongorajátéka [...] tiszta volt, csodálatos és 
egyértelmű.” (FAE)

Földes a következő nap Bartók-kottákat vásá-
rolt, s közülük néhányat, például a Szonatinát, a 
Tizenöt magyar parasztdalt és a Szvitet hamarosan 
el is játszotta a mesternek. Földes a saját darabja-
iból is mutatott párat, de Bartók csupán néhány 

mondatot fűzött hozzájuk, s Mozart vonósnégyese-
inek tanulmányozását ajánlotta számára.

Földes pódiumon tizenhat évesen, a szülei ál-
tal megszervezett bécsi koncertjén játszott először 
Bartókot, a pár héttel azelőtt a szerzőnek bemutatott 
Szonatinát, s a hangverseny saját bevallása szerint 
nagy sikert aratott. Az ezt követő években is szívesen 
adta elő Bartók műveit, 1939-ben egy európai turnén 
többek között Bartók Szonátáját, Tizenöt magyar 
parasztdalát és Kodály Marosszéki táncait is mű-
sorra tűzte. 1939. június 6-án levelet írt Bartóknak, 
amelyben tudatta, hogy bizonyos körülmények arra 
késztették, hogy külföldön boldoguljon, de az ösz-
szes alkalmat meg fogja ragadni, hogy Bartók mű-
veit játszhassa, s azon művek lesznek az élő kapcsok, 
amik örökre és véglegesen Magyarországhoz fűzik.

Földes 1939 decemberében érkezett Amerikába, 
s nagy álmának beteljesítésére, hogy Bartók 2. zon-
goraversenyét eljátssza, több mint nyolc évet kellett 
várnia. Hiába próbálkozott számtalan zenekarnál 
és karmesternél, mindenhol elutasították. (Bartók 
zongoraversenyei, különösen a második valóban az 
összes előadónak, a zongoristának, a zenekarnak 
és a karmesternek is komoly próbatétel az újszerű 
ritmika, a bonyolult zenei szövet és nem utolsósor-
ban az együtt-játék szempontjából.) 1947. november 
3-án végül megtörtént a kompozíció New York-i be-
mutatója a Carnegie Hallban, a National Orchestral 
Associationnel, Leon Barzin vezényletével, melyet 
a New York Times másnap az est fénypontjának ne-
vezett. Élete folyamán az első zongoraversenyt több 
mint húsz alkalommal, a másodikat negyvennél is 
többször szólaltatta meg Földes, s a nevéhez fűződik 
az utóbbi bemutatója még Buenos Airesben (1956), 
Új-Zélandon (1957), Johannesburgban, Tokióban és 
Oslóban is. 1948-ban a párizsi Vox Records számára 
Eugène Bigot és Roger Desormière dirigálásával, a 
Lamoureux Zenekarral lemezre is vették a máso-
dik zongoraversenyt az op. 1. Rapszódia zongorá-
ra és zenekarra című Bartók-művel együtt, mely a 
Hungaroton gondozásában is megjelent 2002-ben.

Bartók Kontrasztok darabjának 1940-es stúdió-
felvételére a Columbia Recordsnál a zeneszerző 
kérésére Földes is meghívást kapott. Földes Lili 
könyvéből tudni, hogy a felvételen közreműködő 
Benny Goodmannel férje később is igen jó kapcso-
latot ápolt. Az 1940-es évek vége felé a University of 

Washington felkérésére Földes sikeres szólóestet és 
előadást tartott Bach to Bartók címmel.

Földes természetesen nemcsak Bartókkal volt 
kapcsolatban a magyar zene kiválóságai közül, 
Kodály Zoltán műveit is gyakran tűzte műsorára. 
1933-ban a Budapesti Liszt Ferenc Zongoraversenyen 
az első nyolc versenyző közé jutott, s a gálahangver-
senyen is játszott a mestertől. 1937-ben Stockholmban 
és Koppenhágában Bach-Busoni, Beethoven, Brahms 
és Bartók darabjai mellett Kodály Marosszéki táncok 
című kompozícióját is megszólaltatta. 1940-ben az 
Egyesült Államokban Kodály Háry János daljátékából 
három átiratot készített – Intermezzo, Bécsi harang-
játék, Dal –, amelyek kiadása meghozta számára az 
anyagi biztonságot. 1947-ben Kodály és felesége tisz-
teletére a League of Composers hangversenyt rende-
zett, ahol Kodály Marosszéki táncait, Gyermektáncait 
és egy fekete billentyűkre írt kánonját játszotta a Háry 
Jánosból készült egyik átirata társaságában.

A koncertező művész

Miután 1939 decemberében megérkezett New 
Yorkba, a következő hónapban már Beethoven 
No. 4. G-dúr zongoraversenyét játszotta Rapée 
Ernő dirigálásával. A magyar újságírónővel, Rendy 
Lilivel ekkor találkozott, s 1940. július 1-jén össze 
is házasodtak. Szigeti József hegedűművésznek 
annyira tetszett az említett előadás, hogy felkérte, 
legyen a kamarapartnere, s később több mint 120 
koncertet adtak együtt. Földes mindvégig tartott at-
tól, hogy szólista karrierjének nem tenne jót, hogy 
csak zongorakísérő, így álnéven, Farkas Andorként 
szerepelt a programokban. (Számomra meglepő ez 
a döntése, hiszen Szigeti világhírű művész volt, a 
kamarazenélés nem a kísérésről szól.)

A kezdetekben Földesék igen szűkösen éltek, 
Lili többször megemlítette könyvében, milyen ne-
héz volt eleinte az Egyesült Államokban érvénye-
sülniük. Rapée Ernő felkérésére például Földes a 
filmszínházként működő Radio City Music Hallban 
aláfestésként filmekhez zongorázott, hogy az al-
bérletet fizetni tudják. Anyagi gondjaik végül egy 
menedzsernek köszönhetően oldódtak meg, aki 
1941-ben átvette Földes pályájának irányítását, így 
ismét újra a zongorázásnak szentelhette a legtöbb 

Földes Andor Drezdában. Forrás: óbudai Múzeum, Földes Andor gyűjtemény
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idejét. Az 1941. december 7-i, Pearl Harbornál tör-
tént japán támadás híre olyannyira megrendítette 
Földest, hogy táborokban, támaszpontokon, kórhá-
zakban lépett fel a háború végéig.

Lili asszony írásából tudni (TOC), hogy Földes 
az 1942. április 2-i, Town Hallban rendezett hang-
versenyével került be igazán New York zenei kör-
forgásába. A Brigham Young University dékánja 
rögtön meg is hívta provói fesztiváljára, ahol a si-
keres koncerteket követően a zenei tanszék elnö-
ke, Leroy Robertson elhatározta, hogy darabot 
komponál Földesnek zongorára és zenekarra, így 
a Rhapsody bemutatója is az ő nevéhez fűződik, 
amelyet számos előadás követett.

Földes karrierje nem pusztán magyarországi né-
zőpontból számít kiemelkedőnek. A kor leghíresebb 
személyiségeivel találkozott. 1943-ban, princetoni fel-
lépését követően Albert Einstein is a gratulálók közt 
volt, s kamarazenélés céljából az otthonába is meg-
hívta Földest. Jó kapcsolatot ápolt Samuel Beckett-
tel, aki Földes hatvanadik születésnapjára elküldte 

egyik könyvét ajánlással ellátva, de Ionescu, Frisch, 
Dürrenmatt, Böll és Ezra Pound is dedikálta egy-
egy művét számára. 1959-ben Jawaharlal Nehrunak 
játszott Új-Delhiben, majd később Sarvepalli 
Radhakrishnannal, India akkori elnökével, a híres 
filozófussal és Lal Bahadur Shastri miniszterel-
nökkel is találkozott. Az 1960-as években a perzsa 
sah feleségének, Farah Diba császárnőnek adta elő 
Beethoven No. 5. Esz-dúr zongoraversenyét. 1976-
ban a dán uralkodónak, II. Margit királynőnek 
Mozart, Schumann és Debussy darabjaiból állított 
össze hangversenyt, de 1959 és 1988 között Japán ak-
kori trónörököse, 1989-től császára, Akihito és felesé-
ge, Micsiko is négy alkalommal hívta meg a palotába 
szólókoncertre. Földes saját bevallása szerint szinte 
valamennyi német szövetségi elnöknek és kancellár-
nak adott magánhangversenyt, 1978-ban, a pekingi 
kulturális forradalmat követően pedig az első nyu-
gati művészként lépett fel Kínában.

A legnagyszerűbb és legnevesebb koncertter-
mek pódiumain szerepelt – a már említetteken kí-
vül például: az amszterdami Concertgebouw-ban, 
a lipcsei Gewandhausban, a zürichi Tonhalléban, a 
tokiói Bunka Kaikanban, a hongkongi City Hallban, 
a washingtoni Kennedy Centerben, a párizsi Salle 
Pleyelben és a Théâtre des Champs-Élysées-ben, va-
lamint a barcelonai Sala del Tronóban. Olyan nagy-
ságok voltak a partnerei többek között, mint John 
Barbirolli, Alfred Wallenstein, Ferdinand Leitner, 
Rafael Kubelik, Kurt Sanderling, Kurt Masur, Hans 
Knappertsbusch, Carlo Maria Giulini, Sir Thomas 
Beecham és Sir Adrian Boult.

Földes a hétköznapokban

1947-ben, New York-ban írta meg a Zongoristák 
kézikönyvét, amit számtalanszor adtak ki újra.  
Több mint tizennégy nyelvre fordították le, köz-
tük japánra, koreaira, finnre, spanyolra, portugál-
ra és olaszra. 1993-ban jelent meg német nyelven, 
a Limes Verlag gondozásában önéletrajzi írása, az 
Erinnerungen, ami magyarul 1995-ben látott nap-
világot, s amelyből már néhányszor idéztem.

Földes a koncertek közötti – meglehetősen 
szűk – időszakokban, ugyan rendszertelenül, de 
egy-egy hetet fiatalabb zenészekkel is foglalkozott 

Londonban, Bonnban, Tokióban és Cambridge-
ben. Hivatalos zongoraprofesszori állást csak egy-
szer, 1958 és 1965 között töltött be a Saarbrückeni 
Zeneművészeti Főiskolán, Walter Gieseking utó-
daként. Mivel mintegy száz hangversenyt adott 
évente, havonta három-négy napot volt csupán 
a városban, ahová a világ számos országából 
érkeztek hozzá tanítványok: Németországból, 
Franciaországól, Japánból, Ausztráliából és még Új-
Zélandról is.

Az 1960-as évek végétől, május közepétől két 
hónapot mindig a svájci Flimsben töltött a házas-
pár. Fesztiválokon való részvételek néha ugyan 
megszakították a pihenésüket, de hat hetet így is 
„semmittevéssel” (FAE) tudtak tölteni. Mindent és 
mindenkit ismertek a településen:

„Tudjuk, mikor látogatja meg a cipőboltban 
dolgozó nő a lányát Szingapúrban, tudjuk, mikor 
született a lányának gyermeke. Minden üzletben 
ismerjük az eladókat. Mindenfélét elmesélnek a 
családjukról, és mi örülünk ennek, és gratuláltunk 
a hentesnek, amikor a fia megkapta a közgazdasági 
diplomát. [...] Flimsben csodálatos az élet [...].” (FAE)

Utolsó évek

Földes, közeledve a hetvenedik életévéhez, egyre 
inkább elfogadta az öregség, az elmúlás gondola-
tát: „[...] semmi jelentősége sincs annak, hogy megö-
regedtem: egészen természetes dolog és csak a kivá-
lasztottak részesülnek ebben a kegyben.” (FAE) Minél 
idősebb volt, annál kevésbé tartott attól, hogy mi fog 
a halál után következni. Nem hitt a földöntúli életben, 
a földhöz kötődött, s talán – vélekedett – ezért is volt 
Földes a neve. Nem sokkal halála előtt még a cam-
bridge-i egyetemen szerepelt nagy sikerrel, de bonni 
szólóestjét, majd nyolcnapos masterclassát már nem 
tudta megtartani, 1992. február 9-én hunyt el.

„Arról akartam mesélni, ami eddig velem történt, 
amit sok éven keresztül átéltem, ami örömöt szerzett 
és bánatot okozott nekem. Nem vagyok író. [...] Ha 
többet, végérvényeset akarnak Földes Andorról meg-
tudni, kérem, hallgassák meg, amikor Mozartot, 
Beethovent vagy Schubertet játszik.” (FAE) 

(a szerző zongoraművész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára)

Koncert az Osaka Philharmonic Orchestrával, Osaka, Japán. a képek Forrása: óbudai Múzeum, Földes Andor gyűjtemény

Koncertplakát, Carnegie Hall, New York, 1956
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az órájával. Azután egy méltatlan örökös egy szűk 
emeleti lakásba vitte, s ezt az öregedő szerkezete 
már nehezen viselte. Végül pedig ahhoz került visz-
sza, akit egykor a lévai ház szobájában kisgyermek-
ként látott éveken át, ahhoz, akivel közös emlékei 
vannak. Az íróasztalom fölött függ.

Szól hozzám a régi feszület is. Szépen meg-
munkált barna fakereszten függ a corpus Domini. 
Szüleim házasságkötésekor adta Varga Béla bala-
tonboglári plébános. Nehéz éveket élt át, de meg-
maradt. Emlékeztet és figyelmeztet: van, aki ér-
tünk áldozta életét, és örök az Ő példamutatása. 
Adományozója, s akik áldásának kíséretében kap-
ták, már rég távoztak e földi világból.

Mesélhetne a hétfiókos szekrény. Kik és mi 
mindent őriztek öblös fiókjaiban több mint másfél 
évszázadon át. Azonban legalább olyan kedvesek a 
fiatalabb tárgyak is, melyekhez újabb kötődés fűz. 
Az íróasztalomnál az édesanyám, feleségem és a 
lányom képe. A fiókom őrzi a fiaimtól kapott, kis-
korukban készített tárgyakat, s mellettük az uno-
káim nemrég átadott apróságai. Értékük számomra 
felbecsülhetetlen. Apró papírlapokon olvasható, 

kezdetlegesen formált betűkkel: szeretlek. Egy kis 
kavics, kagyló, üveggolyó, színes fonal, egy maguk 
faragta fadarab: mind szívet melegítő.

Így mutathatnám be sorra az életemet körülve-
vő tárgyaim. A dedikált könyvek mindegyikéhez 
szintén események kötődnek. Mind nyugtatnak, 
emlékeztetnek, a múltat kötik össze a jelennel és az 
elmúlással. Részesei mindennapjaimnak, óvom és 
becsülöm őket. Boldogság vagy fájdalom köt mind-
egyikhez, történetük van. Emlékek sorát, embere-
ket és sorsokat képesek felidézni, sokszor a gyöke-
reket, melyekből kihajtottunk.

Mi lesz majd utánam a sorsuk? Ki őriz meg és 
mennyit belőlük? Jelentenek majd másoknak 
ugyanennyit? Nem tudhatom, s ez már kevésbé 
foglalkoztat. Most azonban még otthonuk van ná-
lunk, Óbudán. A jelenben telnek napjaim, és az 
egyre szűkülő jövőt építgetem magamban, ez tölti 
be az életem, bévül pedig sokkal üresebb lennék a 
régi időket és a közelmúlt emlékeit őrző tárgyak 
nélkül. Olyan kötődés ez, amely értéket nyújt, belső 
erőt ad, kapocs egykori és mostani szeretteimhez, 
tartalmasabbá teszi az ember életét. 

F é j a  E n d r e :  A  tá r g ya k  m e s é i

Minden tárgynak élete és története van: az anyaga, 
készítői, egykori környezete, életkora, az út, amelyet 
megtett, és társulnak hozzá a hajdani tulajdonosai. 
A tárgyak élete jóval hosszabb lehet, mint a mi föl-
di létünk, ha megmaradnak valahogy, ha nem fog 
rajtuk az Idő. A szeretet és a szerencse tarthatja meg 
őket. Nemcsak a fényképalbumok régi képei képe-
sek a múlt idézésére. Ahogy egy régi utca öreg házai 
„mesélni” tudnak, a tárgyak szintén, csupán kapcso-
latot kell teremteni velük, hogy „megszólaljanak”. 
Felidézhető, ahogy egykor alkotójuk formálta, eset-
leg a tulajdonosaik is, akik használták és kedvelték 
őket. Életük része volt, naponta kézbe vették, a sze-
müket nyugtatták rajta. Azután békésen öröklődtek, 
vagy kalandok sora kísérte megmaradásukat.

Valami személyes indíték kell, hogy a kötődés, a 
belső kapcsolat a minket körülvevő tárgyakkal lét-
rejöjjön, ami nem nehéz, hiszen zömében mi válasz-
tottuk, mi helyeztük magunk köré őket. Mindehhez 
nem szükséges egy kis régiségbolttal körülvennünk 
magunkat, elég csupán egy-két tárgy, amely lel-
künknek, szemünknek kedves, amely azé volt, aki 
sokat jelentett nékünk, és máris hangulatot teremte-
nek, részévé válnak az életünknek, mindennapjaik-
nak. Engem egy öreg, sötétbarna fadoboz vezetett el 
a szeretetükhöz. Korán elhunyt édesanyám emlékeit 
rejti magában. Amikor felnyitottam, akkor érintett 
meg és kapcsolt magához a múlt. Egy emberöltőkkel 
ezelőtt eltávozott asszony apró, mindennapi tárgyai 
kerültek elém: az imakönyve, kesztyűje, egyszerű 
nyaklánca, púderes szelencéje…

Majd fokozták a kötődést az évek, melyek vállam-
ra rakódtak: több családunkhoz tartozó régi tárgyat 
igyekeztem magam köré gyűjteni, s hozzájuk kap-
csolódnak a múltat idéző gondolataim. Ülök abban 
a karosszékben, melyben dédanyám is megpihent. 
Falióránk közel százhúsz éve méri az időt, nagyanyá-
mé volt egykor. Nagyapám régi barométere a falon 
még mindig jósolja a várható esőt, és az ő törökhon-
ban vett, díszesen megmunkált rézszelencéje pihen 
az íróasztalomon. A tárgyak segítségével könnyeb-
ben érnek el hozzájuk a gondolataim, melyek amúgy 
is egyre többször időznek náluk. Egy-egy novella sze-
replői lehetnének a tárgyak és az ő meséik.

Legjobban az egyik öreg falióra története kö-
vethető nyomon. A XIX. század végén került ki egy 
esztergomi órásmester műhelyéből. Nagyanyám 
nászajándéka lett, s azután a Felvidékhez kapcso-
lódott mindkettőjük sorsa. Becsületesen tette a dol-
gát, pontosan mérte a múló Időt, miközben generá-
ciók nőttek fel és távoztak mellőle. Sok mindent volt 
módja megfigyelni. Nagyanyámék házasságának 
első éveit, négy gyermekük születését, s mindezt 
egy módos porta ebédlőjében, ahol népes család 
ülte körül a nagy asztalt. Béke és biztonság áradt 
körötte. Majd tanúja lehetett a gyásznak, és a nagy-
apám öngyilkossága utáni időben már egy jóval 
szerényebb ház szobájának falán mutatta az időt, 
a cserépkályha szomszédságában. Nem érintették 
az impériumváltozások, s azt is meg kellett szok-
nia, hogy már nem nagyanyám húzta fel hetente, 
mert ágyhoz kötötten feküdt éveken át, szemben 

„Engem egy öreg, sötétbarna fadoboz vezetett el a szeretetükhöz. Korán elhunyt édesanyám emlékeit rejti magában”
 Fotó: Szász Marcell
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Az idő múlásával egyre kevesebben vannak azok, 
akik átélték a II. világháború borzalmait, hűen tud-
nak mesélni az eseményekről. Még kevesebben 
vannak, akik naplót vezettek a harcok idején, és azt 
megmentve idézhetik fel a múltat családjuknak és 
a szélesebb közönségnek. 1944 telén a Zsigmond 
tér 8. tekintélyes háztömbje közigazgatásilag még 
a III. kerülethez tartozott. Itt élt fiatal lányként 
Mladoniczky Mária (Both Attiláné), a naplóíró, 
akivel felidézzük a vészkorszak és az azt követő 
évek emlékmozaikjait. A napló 1944 decemberének 
közepétől 1945. május közepéig írja le a fontosnak 
tartott életmozzanatokat. A naplót Gyarmati Klára 
hozta a szerkesztőségbe, aki az Újlaki plébánia ka-
ritász önkénteseként ismerte meg a szerzőt.

Óbudai családban született?

Nem. Kilencéves voltam, amikor a család a VIII. 
kerületből Óbudára, a Zsigmond tér 8. szám alat-
ti nagy házba költözött. Ez 1933-ban történt. Ott 
vészeltük át az ostromot is, akkor készült a napló. 
A háborút követően, már fiatal házasként még ab-
ban a házban éltünk szüleimmel és a húgommal. 
A férjem munkájának köszönhetően sikerült lakás-
hoz jutnunk az Árpád fejedelem úton frissen épült 
házban, aminek a tervezésében ő is részt vett. 1967-
ben 180 ezer Ft-ért, kedvezményes áron jutottunk 
ehhez a két és fél szobás lakáshoz. Ez akkoriban 
hatalmas összegnek számított, de egy jó ideig nem 
kellett lakbért fizetnünk. Olyan hírességek laktak 
a házban, mint Nagy László és Szécsi Margit, az 
utcában pedig Berek Kati, Zolnay Pál rendező és a 
Sztankay család.

Az ön által írt ostromnapló mellett szerepel egy 
közvetlenül a háborút követő zavaros és nehéz 
időszakról szóló írás is, amelyet az apukája vetett 
papírra. Édesapja mivel foglalkozott?

Édesapám, Mladoniczky István pedagógus volt, 
édesanyám szintén. Elemi iskolában tanított a VIII. 
kerületben, és egy ideig még a Zsigmond térről is 
visszajárt dolgozni, de már elég idős volt akkori-
ban, és fárasztó volt számára az utazás. Szerencsére 
el tudott helyezkedni a közeli Kiscelli utcai iskolá-
ban, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott.

Sokat olvasni a hajdani Óbuda falusias, nyugodt 
világáról a háború előtti korszakban, az úgyneve-
zett boldog békeidőkben. Mária néni emlékeiben 
milyen volt az élet akkoriban Óbuda-Újlakon?

Amennyire én emlékszem, jó volt. A Kolosy téri 
iskolában fejeztem be az elemi tanulmányaimat. 
A Zsigmond téren, közvetlenül a ház előtt volt a 
fordulója az 5-ös és a 11-es villamosoknak. Onnan 
könnyen járhattam be az Alkotmány utcai Keres-
kedelmi Iskolába, ahol a felsőt végeztem, majd ott 
érettségiztem. A Zsigmond tér környéke nem így 
nézett ki, mint most. Kevesebb volt a ház, az épület, 
a Harcsa utca sem volt beépítve. Sokat jártunk fel 
a közeli dombokra bóklászni, amely még bozótos 
volt, és sűrű növényzet borította. Szép idők voltak. 
De jött a háború, és közeledett az ostrom. Világo-
san emlékszem 1944. november 4-re, amikor a déli 
órákban hatalmas robbanás rázta meg a környéket. 
Ekkor robbantották fel a Margit hidat.

O LYA N  J Ó L E S I K  S Í R N I

E g y  p i n c é b e n  í r t  o s t r o m n a p l ó  m e g m e n t é s e

Beszélgetés Both Attilánéval, aki Óbuda-Újlak ostromát egy Zsigmond téri ház pincéjében vészelte át, és ott kezdett el 
naplót írni a történtekről. Naplóbejegyzései a személyes élményein túl megrendítően mutatják be a pinceélet megpró-
báltatásait 1944–1945 hideg telén.

A Zsigmond téri ház az ostrom előtt.  archív Fotók: családi gyűjtemény

Mladoniczky Mária néni . Fotó: Szász Marcell
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1944. XII. 23. Folyton repülnek az orosz gépek fölöttünk. 
Gyönyörű ragyogó nap van. {…} Olyan furcsa az utca 
és az élet. Látszólag minden úgy megy, mint azelőtt. És 
mégis valami tompaság, fojtott izgalom van a levegőben. 
Félek, de nem tudom, mitől. Azt hiszem, az oroszoktól. 
Annyi borzalmat mesélnek róluk.

Milyen viszonyba voltak egymással a szomszédok?

A háború előtt nem volt összejárás. Mindenki élte a 
saját életét. Aztán jött az ostrom, és lementünk a pin-
cébe. Az összes család, több generáció volt összezárva 
a mosókonyhában és a hatalmas pince nagyobb ré-
szében. A naplóban leírtam a lakók pontos névsorát.

Az ostromot megelőzően vezetett naplót, vagy 
csak a szituáció késztette az írásra?

Nem, ott kezdtem el a pincében. Volt nálam egy fü-
zet, amelybe ceruzával írtam be a feljegyzéseimet, 
slágvortokban. Nyilván nem mindennapi esemény 
volt az ostrom, úgy éreztem, hogy ezt meg kell 

valamilyen formában örökítenem. Mivel ceruzával 
írtam, így az idők során nagyon megromlott az álla-
pota, és alig volt olvasható. Lényegében az utolsó pil-
lanatban sikerült megmenteni, és a fiam segítségével 
számítógépbe beírni, az eredeti már szétfoszlott.

1945. I. 2. {…} Délután a merészebb férfiak elmennek a 
Császárfürdő vasútállomásra, és feltörnek egy pár va-
gont. Hoznak lisztet, sót és néhány vödör olajat. Jó lesz 
világítani, vagy talán még főzni is. Több mint egy hete 
vagyunk már lent. Nem hittem volna. Sokat unatkozom. 
Néha kártyázunk.
I. 11. Ma irtó pánik tört ki. Azt mondják, holnap jön a 
végítélet. Mindenki mindent becipel. Valaki azt mond-
ja, hogy víz sem lesz. Nosza, erre mindenki vizet gyűjt. 
Üvegbe, demizsonba, lábasba. {…}
I. 17. Reggel tudtam meg, hogy éjjel az a nagy robaj a 
lépcsőház volt. Még egy találatot kapott. Most már a II. 
emeletre is csak a korláton lehet felmenni. {…}
I. 22. {…} Ma egész nap erősen lőnek. Sztálin-orgona, 
Göring-ágyú, minden van itt. {…} Egyébként kártyá-
zunk és beszélgetünk. {…}

I. 27. Közeledik a Vég. Így kell írnom, nagy V-vel. Szünte-
lenül tombol a harc. Meddig tart ez még? Nem mondom, 
itt lent elég biztonságban érzem magamat, jó meleg van, 
van mit ennem, szórakoztató társaság van. {…}
I. 28. Tovább folyik fönt a harc, lent az élet. Este egy kis 
csönd van, hát kimegyünk levegőzni. Hiszen olyan nagy 
szükségünk van egy kis friss levegőre. Halotti csend van 
kint. Itt-ott hallatszik egy-egy távoli lövés. Egyéb semmi. 
Mindig följebb merészkedünk. Már az udvaron vagyunk, 
már a kapu alatt. Kint állunk a kapu előtt. Csodálatos lát-
vány tárul elém. Tiszta mélykék ég, magasan áll a Hold. 
Sehol egy felhő, csak erős, viharos szél fúj. Körös-körül 
sűrű hó. Csak a szél fújta különös, hegyes-völgyes for-
mákban. {…}

Mesélt róla, hogy a háború után még sokáig együtt 
lakott a család. Mekkora volt a Zsigmond téri lakás?

Ez egy háromszobás saroklakás volt a ház máso-
dik emeletén. Az egyik fele a Bécsi út felé, a másik 

a Zsigmond tér felé nézett. Nagyon szép kilátása 
volt. Az ostrom előtt a nagymamám, ómama is ott 
lakott. Ő sajnos az ostrom idején halt meg 88 éve-
sen, borzalmas volt. A Zsigmond téren temették el, 
ahol a férfiak csákánnyal próbálták feltörni a jeges 
földet, miközben folyt a lövöldözés. Szegényt egy 
pokrócba csavarták, és este, már sötétbe tudták a 
férfiak elhelyezni a sírba. Végül 1945 decemberében 
exhumálták, és a kapott rendes, egyházi temetést 
pappal az Óbudai temetőben.

1945. I. 7. Ma reggel fél tízkor meghalt Ómama. Egész éj-
jel hörgött, és beszélni akart, de nem tudott. Reggel átsza-
ladunk Aignerért, de mire jött, már halott volt, sőt már 
ki is vitték a Raffayhoz. Borzasztó volt. Az ágytakarójá-
ba burkolták bele. Abban lesz eltemetve. Sári intézkedik, 
hogy a férfiak közösen ássák meg a sírt, itt kint a téren, 
a kis parkban. Egész nap szörnyű tűz zúdul a vidékre. 
És a férfiak csak ásnak, csákányoznak. {…} Délutánra el-
készült a sír. Eltemetni csak este fogják, ha majd egy kis 

Ómama és Ópapa a gangon (Zsigmond tér), háttérben az újlaki templom. 
„Reggel tudtam meg, hogy éjjel az a nagy robaj a lépcsőház volt. Még egy

találatot kapott. Most már a I I .  emeletre is csak a korláton lehet felmenni”
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csönd lesz. Olyan volt este a kis kert, mint Álomország. 
Nagy csönd volt, a Hold sütött, és sűrűn hullott a hó. 
Szinte valószínűtlenül szép volt. Mama és én csak a ka-
puban álltunk. Papa kiment a sírhoz. De az egész kép oly 
lenyűgöző volt, hogy nem tudtam sírni. Sőt! Boldognak 
éreztem szegény Ómamát.

Többször említi a naplóban a pincében elraktá-
rozott nagy mennyiségű szeszt és egy bizonyos 
likőrgyárat. Ez a Rosenfeld Manó-féle Első Újlaki 
Likőr és Rumgyár volt?

Igen, Manó bácsiéké volt az egész ház. A Bécsi út 1. 
szám alatt volt az üzletük, és gondolom, a gyáruk 
is. A pince egy részében lehetett a raktár. Szegény 
Manó bácsit a háború alatt elhurcolták, de utána elő-
került, és megköszönte a lakóknak, hogy vigyáztak 
az árukészletére. Persze kivéve, amit megittunk. 
Maga a gyár azonban már nem működött tovább.

1944. XII. 28. Változatlanul tűz alatt áll a környék. 
{…} Nincs kenyér. Megszervezik, hogy minden reggel 
két más-más férfi megy el kenyérért. Gyönyörű, hófehér 
kenyér. Habzsolva esszük. Borzasztó, nem lehet mosa-
kodni. Egyesek majdnem megfürödnek, más meg még 
az arcát sem moshatja meg. Csak kölnivel törlöm meg az 
arcomat. A fogaimat is meg kellene már mosni! Sok gon-
dot okoz a kocsma és a likőrgyár. Mi lesz, ha az oroszok 
itt találják ezt a rengeteg szeszt?! El kellene tüntetni. 
A szomszédos házakból már jönnek a prolik, és viszik 
a holmikat.
XII. 31. Szilveszter. Nagy duhajkodás. Veszettül énekel-
nek és isznak, hiszen van mit. {…} Éjfél! Apám mint leg-
idősebb, körbejár, mindenkinek boldog új évet kíván, és a 
férfiakkal összetegeződik. {…}
1945. I. 1. Nagy hideggel köszöntött be az új év, amely ki 
tudja, mit rejteget számunkra. Alig esik egy-egy lövés. {…}

Milyen emlékei vannak a háborús karácsonyról?

Szörnyű volt! Addigra már erősen lövöldöztek. 
A család nagyon vallásos volt, főleg apám. Apai 
ágon lengyel származású a család, a dédapám már 
biztos itt született. Nem tudom pontosan, mikor ke-
rületek magyar földre. Apám Vértesszőlősről szár-
mazott, ott gazdálkodtak, 12-en voltak testvérek. Én 
még el tudtam menni misére az Újlaki templomba, 

ahová a család is járt. Szerényen köszöntöttük egy-
mást a pincében, a család és a szomszédok.

1945. XII. 24. {…} A karácsonyfa már kész, várjuk a gyer-
tyagyújtást. Attól nagyon félek. Hiszen Ő nincs itt. Nagy 
dübörgés a Bécsi úton. Kinézek. Páncélkocsik, tankok, 
ágyúk vonulnak dél felé. {…} Lobognak a karácsonyfa kis 
gyertyái. Ijedten rebbennek, lobbannak. Ők is félnek. És én 
sírok, sírok, nagyon sokáig. Olyan jólesik sírni. {…}
XII. 25. Még elmentem volna templomba, de Mama már 
nem akart elengedni. A templom mellett áll egy harcko-
csi, és folyton lő. Lent leülünk a pincében. Előbb megint 
robbant itt a közelben két lövedék. Mama addig jajgatott, 
míg lejöttünk. Később felmentem nézelődni. Elvétve be-be-
lőnek. Két Fritz is állt ott. Tőlük tudtam meg, hogy Buda-
pest teljesen körül van zárva, valamint azt, hogy az utolsó 
házig védeni fogják. Ezután felmentem ebédet főzni. {…}
XII. 26. Karácsony másnapja van. {…} Reggel óta nincs 
villany. Gyertyák égnek itt is, ott is. Kísérteties fény, a 
gyerekek sírnak. {…}

A front közeledtével lehetett hallani arról, hogy 
milyen veszélyek fenyegetik a civil lakosságot, 
elsősorban a nőket?

Persze. Minket is elbújtattak a pincében. Itt kell 
hangsúlyoznom, hogy bennünket itt nem bántottak 
az oroszok. Amikor elöntötte a víz a pincét, és elő 
kellett jönnünk a búvóhelyünkről, még az orosz ka-
tonák vették rossz néven, hogy félni kellene tőlük. 
Persze az ilyet fenntartásokkal fogadja az ember, an-
nak tudatában, hogy miket hallott róluk.

1945.? I. 29. {…} Egyszerre Pityu rohan be: „Itt vannak 
az oroszok!” súgja nekem. Nem akarja hangosan monda-
ni, fél, hogy pánik tör ki. Sietek be Mamához. Megmon-
dom neki, nehogy nagyon megijedjen, ha meglátja őket. 
Alig érek be, jönnek az óvóhelyajtón már. Összesen talán 
hárman. Magas, hóköpenyes alakok, géppisztollyal a ke-
zükben. Tiszták, illatosak, frissen borotváltak. Csak bá-
mulok. Végigsétálnak, és kijelentik, hogy azonnal oltsuk 
el a tüzet, mert különben lőnek. Én csak azt tudom, hogy 
itt vannak. Nekidőlök az ágynak, és hangtalanul sírok. 
Ezt kellett megélni. {…}
I. 30. {…} A nap nagy részét bent töltjük a pincefolyo-
sóban, mert mint mondják, már sűrűn fordult elő nők 
elhurcolása és megbecstelenítése. Lélekné unokahúgát, 

szegény Rezutsek Icát is elkapták. Csendben üldögélünk 
a pincében. {…} Ülünk a sötétben. Valaki ül mellettem, 
nem tudom ki. Halotti csendben ülünk. Én imádkozom, 
magamban. Öt percig ültünk így vagy két óra hosszat, 
nem tudom. Egyszerre csak bejött Mama, és csak annyit 
mondott: „Elmentek.” {…}
II. 14. Tegnap két orosz tiszt összeveszett egy nőn, és le-
lőtték egymást. Ma van a temetés. Itt a Zsigmond téren 
temették el őket, csoda nagy pompával. Teherautókon 
hozták a koporsókat, csupa perzsával letakarva. Vajon 
hol lopták? Rengeteg katona, zene, díszlövések. Fentről, a 
lakásból elbújva kukucskálunk, és onnan nézzük.

A harcok befejezésével, a háború elmúltával visz-
szatért az élet. Milyen volt az újrakezdés?

Anyukám nagyon féltett minket a húgommal. Nem 
járhattunk sehová, még Óbudára sem. Szüleim az 
1930-as években vettek egy kis telket a Szépvölgyi 
úton (kis kerttel), amely teljesen másként nézett ki, 
mint most. Alig volt út, a 29-es busz még nem járt 
(később sem arra közlekedett), itt akartak egy té-
len-nyáron lakható házat építeni. A háborúban 
azonban bombatalálat érte, és csak a kert maradt 
meg. Enni azonban kellett, és a szüleim eladták, 
ékszereket kaptak érte, amikből etetni tudták a csa-
ládot. 1943-ban leérettségiztem, így volt megfelelő 
képesítésem, hogy dolgozhassak. A Budapesti Vá-
rosházán kaptam irodakezelői állást. Zavaros idők 
voltak. Beléptem a Kisgazda Pártba, amely nem ma-
radt következmény nélkül. Áthelyeztek a Kálvin tér 
közelébe, a Török Pál utcai Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolába. A büntetéssel végül csak jót tet-
tek nekem, hiszen egy nagyon kellemes művészkö-
zegbe kerültem, amelyben egy bohém művésztanár 
közösség dolgozott (amúgy időközben kiléptem a 
Kisgazda Pártból). Az igazgató is egy festőművész 
volt, akit azonban idővel áthelyeztek, és az új igazga-
tó, aki valamilyen rendőrbesúgó lehetett, bár magát 
népi festőművésznek tartotta, rossz légkört terem-
tett. Még szerencse, hogy ez engem már nem igazán 
érintett, mert akkor született a gyermekem, és utána 
már nem mentem vissza oda dolgozni. Egy darabig 
otthon voltam, és csak három év után helyezkedtem 
el újra. Először a Természettudományi Egyetemen 
dolgoztam, utána a Belkereskedelmi Minisztéri-
umban kaptam állást egy hirdetés útján. Itt alakult 

meg a Belkereskedelmi Kutatóintézet, azon belül az 
önálló Piackutató Intézet, ahová áthívtak engem is 
irodistának, és innen mentem nyugdíjba 1980-ban.

Szóba került, hogy a háborút követően még soká-
ig a Zsigmond téri lakásban éltek, mint egy nagy 
család. Ezt követően mi lett a lakással?

Egy ideig heten laktunk a lakásban, hiszen ott éltek 
idős szüleim, a húgom, valamint mi a férjemmel, és 
az időközben megszületett két gyermekünkkel. Az-
tán ideköltöztünk az Árpád fejedelem úti lakásba, a 
szüleimnek már nem kellett akkora lakás, és a Bécsi 
úton, egy városi házban éltek tovább. Édesanyám 88 
évesen hagyott itt minket. Szép emlék tőle ez a pár 
kép a falon, amelyeket ő festett. Volt hozzá tehetsége 
és érzéke. A testvérem is rajzolgatott, nekem viszont 
az nem igazán ment. Én inkább hímeztem, horgol-
tam, de leginkább kötöttem. A húgom a San Marco 
utcába költözött, 1992-ben halt meg. Nekem személy 
szerint nem volt jó érzés a Zsigmond téri régi házat 
látni, de még arra sétálni sem. A háború, az ostrom, 
ómama halála nagyon rossz emlékeket idézett fel 
bennem. Az 1956-os forradalom idején ismét a pin-
cében kerestünk menedéket, de akkor már két kicsi 
gyerekemmel éltem át az eseményeket. Borzalmas 
volt már anyaként újra a pincében reszketni. Három 
fiú a házból felment a padlásra körülnézni, hogy mi 
történik a környéken. Egy orosz tank ezt észrevette, 
és belelőtt a tetőbe. Az egyik fiút széttépte a lövedék, 
a másik sebesülten levetette magát az udvarra, a 
harmadik megsebesült, de túlélte. Nemrégiben egy 
barátnőmmel, aki szintén ebben a házban lakott, el-
mentünk megnézni, de már nem lehetett bemenni, 
mert zárva volt a kapu, így csak bekukucskáltunk.

Hogyan fogadták a gyermekei a naplókat és a 
benne leírtakat?

Nagyon örültek neki, és boldogok voltak, hogy ezek 
a családi emlékek megmaradtak. A fiam csillagász 
lett, a lányom üzemmérnöknek tanult és kárfelmé-
rő lett. Ők mesélik tovább az akkori történéseket 
unokáimnak, dédunokáimnak.

HORVÁTH PÉTER
(törénész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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a környező, többségében földszintes, részben le-
romlott, a háborúban sérült ház közül. Ez a két ház 
ékszerűen helyezkedett el (most is ez a helyzet) a 
Lajos utca és a Kiskorona utca között, mintegy meg-
indítva az innen a Lajos utcából leágazó Kiskorona 
utcát. Ennek következtében a ház lakásainak egyik 
fele ablakaival a Lajos utca felé nézett, így mi is arra 
tekinthettünk ki szobánkból. Magasföldszinti ab-
lakunk alatt volt a házunkban lakó Szászi Ferenc 

szabóműhelye (ennek képe, felette az ablakunkkal 
megtalálható az Apám Óbudája című fotógyűjte-
ményben). A szabó felesége volt a házfelügyelőnk, 
akinek férje – természetesen – besegített minden-
ben, mindketten idősek voltak.

Ez a két ház akkor az újabbak közé tartozott, a 
két háború közt épültek, most viszont a múlt őrzői, 
mert körülöttük többemeletes házak épültek az 
azóta eltelt évtizedekben. Ablakunkkal szemben 
akkor az utca másik oldalán földszintes ház sé-
rült fala látszott, rajta a mögöttes házban működő 
pénztárgépkészítő iparos, Monhalt mester akkori 
pénztárgépet bemutató hirdetőtáblája. A lakásban 
se meleg víz, se központi fűtés (akkor ritka volt), sőt 
gáz- vagy villanytűzhely sem, a fát, szenet a pin-
cében tartottuk, de mi boldogok voltunk a háború 
utáni első, csak saját magunk által lakott lakásban. 

Tehát az én kis világom közepén volt a laká-
sunk, és innen kezdődött az a terület, amelyben 
elhelyezkedtek az életfontosságú feladatokat végző 
létesítmények – és valóban ott megvolt minden szá-
munkra fontos. Ennek a belső zónája egy körülbelül 
fél kilométer átmérőjű körben helyezhető el. Úgy is 
leírható, mint két „várkastély” között elhelyezkedő 
település a szükséges boltokkal. A két „várkastély” 
a két nagy textilgyár volt, mindkettő 100–150 mé-
terre tőlünk. Északra még a háborúban megmene-
kült családrész tulajdonában levő Goldberger gyár 
(később államosítva), délre a Magyar Pamutipar 
Rt. Gyára (Nagyszombat utca). Egészen közel he-
lyezkedett el a Tímár és Kiskorona utcai ikeriskola. 
Előbbi leány-, utóbbi fiúiskola volt, ekkor még nem 
volt nálunk koedukáció. Az utóbbi iskola majdnem 
a házunkkal szemben állt. A Tímár és Knurr Pálné 
utca sarkán volt a kerületi rendőrség, de az épületé-
ben volt egy kis cukrászda is. 50 fillérért itt vettük a 
fagylaltot. A Kiskorona és Tímár utca sarkán (ahol 
ma a rendőrség van) volt Szigeti bácsi papír- és író-
szerboltja. Itt vettük a tanuláshoz szükséges írósze-
reket és örömmel az ún. négus-bombát. Ez egy kis 
borsószem valami minimális lőporszerű anyagba 
mártva és laza papírba csavarva. Földre ejtve nagy 
pukkanást okozott. Észrevétlenül lányok közelébe 
lopakodva hirtelen leejtettük, és nevetéssel figyel-
tük ijedtségüket. 10 fillér volt az ára.

Nagyobb utcakereszteződés volt a Lajos utca és 
a Tímár utca találkozása. Egyik sarkán volt Vince 

Életem 80 évéből 63-at Óbudán töltöttem, 27 évet a 
Kiskorona (Fényes Adolf), 31-et a Berend és ötöt a 
Lángliliom utcában. Az első nyolcat és az utóbbi ki-
lencet másutt, de ez még egynegyede sem az egész-
nek. Mindig óbudainak vallottam magam, pedig 
Buda más részén születtem, de most is identitásom 
nagy része óbudai. A modern pszichológia már 
mindenki által elfogadott elve az ún. narratív iden-
titás, azaz az elbeszélt önazonosság: emlékeinkből 
állítjuk össze magunkat, és ezt megfogalmazzuk 
magunk számára, meg el is meséljük másoknak, te-
hát annak tartjuk magunkat, ami életeseményeink, 
cselekvéseink emlékéből összeáll tudatunkban. 
Pierre Nora francia tudós ehhez azt teszi hozzá, 
hogy az emlékezés a helyekhez kötődik (lieux de 
mémoires), a helyek emléke tartalmazza, helyezi el 
bennünk a történéseket.

Ezt a kis filozófiát el kellett mondjam ahhoz, 
hogy jelentőségét kiemeljem annak, hogy vissza-
megyek gondolatban az Óbudán töltött időm első 
öt–hat évére, és ebben ne csak saját létem cselek-
ményeit soroljam el, hanem az akkori „hely”-re, 
óbudai környezetemre is kitérjek, benne a materi-
ális, az emberi és a politikai környezetre. Gulyás 
(Gottlieb) Miklós, aki végig osztálytársam volt, ki-
tűnő könyveiben hasonlót tett, és egykorúságunk 
miatt azonos korszakról. Egyik könyve bevezető-
jének írója, Láng Zsolt utal Gadamer gondolatára: 
gyerekkorunk a mi „legigazibb”, „egyetlen” ott-
honunk.  Tehát ebből bomlik ki egész életünk, és 
valamennyire későbbi tetteinkben visszaköszön 

ez a gyerekkor, ezért is érzem – a fenti gondolatok 
kiegészítő késztetőjeként –, hogy meg kell fogal-
mazzam saját akkori világomat, amely elevenen él 
bennem most is, és kortársaimmal összehasonlítva 
is megvan az egyedisége mind történéseiben, mind 
az emlékezés formájában.

Izgalmas szellemi játék, ha a jelenlegivel ha-
sonlítom össze a tudatomban élő régi utcaképeket, 
szinte ráhelyezem erre a régi térképre, dombor-
mű-térképre a mai képet, most ez mintegy lefedi 
azt, alatta – ha jó az emlékezetem – ott van az előző, 
mint nem egy mostanában kapható történeti képes-
könyvben, ahol a különböző korok városképei vé-
kony lemezként lehajthatók egymásról. A régi épü-
letek úgy elevenednek meg, hogy helyiségeikben 
megjelennek az akkor ott tevékenykedő, számom-
ra leginkább fontos feladatokat végző személyek, 
és ebből kiindulva kiteljesednek aztán a hozzájuk 
fűződő emlékek.

A II. világháború előtt, 1938-ban születtem. 
1946-ban, nyolcéves koromban kezdte meg csalá-
dom óbudai életét az akkori Kiskorona utca 3. ma-
gasföldszintjén, egy egyszobás, félkomfortos lakás-
ban. Addig a háborúnak köszönhetően sok mindent 
megértünk, de most csak óbudai éveimet jelenítem 
meg. A lakás anyai nagyanyám nevén volt, barátnő-
je, Bodolay néni hagyta rá, mivel ő idősek otthonába 
költözött, nagyanyám meg fiához ment lakni. Ez a 
hely lett akkori világom, mikrokozmoszom közép-
pontja. Az épületünk – a szomszédos 1. számúval 
együtt a maguk három emeletével – kiemelkedett 

B o g a  B á l i n t:  Ó b u d a i  é v e i m

Boga Bálint dr.

Belgyógyász, geriáter és onkológus főorvos. A ge-
riátrián kívül évtizedek óta a szociális gerontoló-
giával is foglalkozik, ezen belül kiemelten a ge-
roedukációval, 1990–1992-ben az Európa Tanács 
ezzel foglalkozó szakbizottságának tagjaként. 
Közleményei alapvető összefoglaló munkák 
ezen a területen. 2005 és 2010 között a Magyar 
Gerontológiai és Geriátriai Társaság elnöke volt. 
Onkológusként évekig dolgozott a Kenyeres ut-
cai Hospice Alapítványnál és a Vörösvári úti Ren-
delőintézetben, több főiskolán, egyetemen oktat 
gerontológiai tárgyat, szenior akadémiák állandó 
előadója. Szakíróként és szépíróként egyaránt je-
lentős életművet épített fel, tanítványai, követői 
segítségével alakítja a tudomány sikerágazatává 
a korábban sokszor elhanyagolt diszciplínát.
Boga Bálint tanár úr életpályája szorosan kötő-
dik Óbudához, s amikor – nem önként – lak-
helyet változtatott, egy percre sem adta fel 
lokálpatrióta alapállását. Jó kapcsolatot ápol 
a városrész idősekkel foglalkozó szervezetei-
vel, intézményeivel, oktatója a volt Zsigmond 
Király, ma Milton Friedman Egyetemnek, va-
lamint számos szabad akadémiai sorozatnak.  
Szépíróként 1955 óta publikál, a jelenleg szin-
tén Óbudán működő Nagy Lajos Irodalmi és 
Művészeti Társaság megbecsült szerzője, a 
Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének 
rendes tagja, számos folyóirat szívesen foga-
dott munkatársa, s gyakran vendége a Magyar 
Írószövetség rendezvényeinek is. 

Gyimesi László
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szatócsboltja, ide jártunk vásárolni, háztartási sze-
reket is lehetett az üzletben kapni. Boltjában árulta 
az Óbudán legjobbnak tartott Lehmann-kenyeret. 
A pékség akkor valahol túl a katolikus templomon 
volt (leszármazottai boltja most az Óbudai Temető 
közelében van). Anyám hitelszámlát is vezetett 
nála. Vincze úr a kiskereskedők ellehetetlenítését 
követően, a Meinl-üzlethálózat államosítása után 
kiépített Csemege Vállalat egyik közeli boltjában 
lett eladó. A másik sarkon trafik volt, nagy, kövér, 
vak ember volt a tulajdonosa, gyakran ott volt vele 
az ugyancsak termetes felesége és néha fia, aki – 
mint mondták – orvostanhallgató volt. A harmadik 
sarkon gyógyszertár volt, a negyedik egy ideig üre-
sen állt, később garázsokat építettek oda. A Lajos 
utcában, még az elágazás előtt két érdemleges hely 
volt. Az egyik Németi bácsi suszterműhelye – szem-
üveges, alacsony, cingár kis ember volt, mindig ott 
ült kaptafája mögött a bejárat közelében, nyáron 
nyitott ajtóval, hogy a fény, a kinti világosság be-
áradjon munkadarabjára. Tőle két háznyira volt a 
finomakat főző Buruczky étterem, vagy inkább 
kifőzde (ma Vidocq étterem): azt mondták, hogy 
azóta finomak az ételek, amióta a tulajdonos elvet-
te a nála idősebb, az étterméről hagyományosan 
híres Sipos elvált feleségét. A meglehetősen terme-
tes asszonyt egyszer-kétszer magam is láttam. Az 
1950-es évek elején 10 forintból meg lehetett ebédel-
ni nála, például szalontüdőt, mákos tésztát és egy 
pohár szódavizet kaptunk ennyiért. A temetőben a 
családi sírhantunk közelében volt a Buruczky dísz-
sír, ahová évek múlva elhelyezték az asszonyt.

A villamosok a Bécsi úton jöttek a város köz-
pontja felől, a Nagyszombat utcánál váltak el: a 7-es 
ment tovább a Vörösvári út felé, a 11-es elkanyaro-
dott felénk, sőt eleinte a Lajos utcában, az ablakunk 
alatt ment a Fő tér felé (később áthelyezték a Knurr 
Pálné utcára), onnan a Vörösvári úton folytatta útját. 
A 66-os villamos kis kört csinálva a Bokor utcánál, 
az Árpád gimnázium elől fordult vissza, és ment a 
6-os vonalához kapcsolódni a Nagykörútra, a 18-as 
innen Buda központja felé. Tízéves koromig a fent le-
írt lakókört csak kivételesen, konkrét cél érdekében 
hagytam el, itt zajlott az életem, főleg az iskolához 
kötődő tanulói életem. Nézzük tehát először ezt!

1946 őszén Óbudán kezdtem meg az általános 
iskola 3. osztályát. A mi osztályunk a Tímár utcai 

lányiskolában volt elhelyezve, talán helyhiány mi-
att. Az alacsony, Szent Péter-kopaszságú Badál 
Ferenc volt a tanítónk. Mivel a háborús események 
miatt iskoláimat késéssel kezdtem, anyám magán-
tanárt is fogadott, hogy lemaradásomat behozzam. 
Badál tanító úr javaslatára Uxa Ferencnéhez jártam, 
aki a Bécsi úti városi házakban lakott. Az első it-
teni éveinkben nemzetközi gyerekélelmezési akció 
(UNRRA: ENSZ szervezete) keretében kaptunk 
egy-egy alkalommal Amerikából származó ételből 
készült ebédet, és 1947-ben dán támogatással (Red 
Barnet) nyári napközi ellátást. A 4. osztályban már a 
fiúiskolában kapott helyet az osztályom, Orbán Béla 
száraz modorú tanító lett az oktatónk. Ötödikben 
az akkor végzett Csajághy Béla lett az osztály-
főnökünk (Röcsögének becéztük, lásd: Csajága-
Röcsöge), aki a magyart tanította; és sorolom a felső 
tagozati tanárainkat: Szalmai János matematika, 
akihez jártam külön latinra a lakására; Pekrényi 
Emil (Pekász) német, már 4.-ben hozzá jártam kü-
lön németre (lásd Óbudai Anziksz 2016/2017 tél, be-
szélgetés Tiszavölgyi Istvánnal – a szerk.); a szigo-
rú Horváth László (kövérsége miatt: Pufi) földrajz; 
Valkó Endréné történelem és dr. Horváth Gedeon 
(Gida) orosz. Fábián tanár kereskedelmi gyakorla-
tot tanított 5.-ben, helyette 6.-ban műhelygyakorlat 
volt (Meszlényi) kézügyességi feladatok végzésére. 
A hittant – amíg lehetett – Hajnády tisztelendő ta-
nította, aki a János Kórházban lakott, mivel való-
színűleg a betegek, haldoklók lelki gondozásával is 
foglalkozott.

Osztálytársaim egy része, neveikkel is bizonyít-
va – ahogy Gulyás barátom könyvében már leírta 
– a korábban Óbudára költöző nemzetiségek leszár-
mazottja volt, főleg a sváb neveket találjuk meg: 
Hasch, Lebhardt, Szautner, Weisz, Czoller, persze 
a II. József óta viselt német nevekkel zsidó fiúk is 
tartoztak közéjük: Lang, Steiner.

És közben nagy társadalmi-politikai fordulat 
következett be, kialakult a kommunista dikta-
túra Rákosi Mátyás pártfőtitkár vezetésével. Ez 
tényleg totalitárius volt, a közélet minden terüle-
tén kényszerítő formában megjelent. Az iskolai 
rendszerben is voltak ennek egyértelmű jelei. Az 
iskolai hittantanítást megszüntették, eleinte szü-
lői kérésre engedték, majd az 1950-es évek elején 
csak a templomokban. Az orosz nyelv tanulását 

kötelezővé tették. Különböző tárgyú fogalmazá-
sok végére szinte kötelező volt odaírni, hogy él-
jen a Szovjetunió, éljen nagy vezére, Sztálin, éljen 
Rákosi, vezérünk, apánk. Sztálin születésnapján 
az oroszfüzetben egy teljes oldalt kellett szánni az 
ő dicsőítésére rajzokkal, díszes betűkkel írt felira-
tokkal. Hivatalos ünnep április 4-e, az ország ún. 
felszabadulásának évfordulója és november 7-e, a 
szovjet forradalom napja lett. Nagy esemény volt, 
amikor az amfiteátrumban Rákosi jakut nemzeti-
ségű, mongol-arcú felesége ünnepség keretében 
mozgalmi zászlót avatott. 
Az Isten szóval kezdődő 
himnuszt hivatalosan 
nem szüntették meg, de 
az ünnepélyeken inkább 
az ún. Köztársasági in-
dulót („Elnyomás, szol-
gasors, ez volt a rend 
ezer évig, senyvedt a 
nép legjobb ereje…”) és 
az Internacionálét éne-
keltük. Mozgalmi jellegű dalokra is gyakran sor 
került: Sződd a selymet, elvtárs; Fel, vörösök, 
proletárok; Április négyről szóljon az ének, meg 
orosz-szovjet dalokat: Völgyvidéken és hegygerin-
cen át… Még az osztályozási rendszer is változott: 
az addigi 1-es után két évig a 7-es, majd a szovjet 
típusú 5-ös rendszer („pityorka”) lett a hivatalos 
(utóbbi – mint tapasztaljuk – annyira megszokott 
lett, hogy a rendszerváltás után is megmaradt).

Minden ifjúsági szervezetet megszüntettek, he-
lyettük a szovjet típusú úttörőmozgalmat építették ki; 
iskolánkban Regős István tornatanár lett a vezetője, 
a tagság kötelező volt, így természetesen én is tagja 
lettem. A személyi kultusz jegyében a tagsági iga-
zolvány fedőlapján ez állt: „A dolgozó népért, a ha-
záért – Rákosival előre”.  Rákosi „bibliaiként” idézett 
mondata több helyen, így például a Goldberger gyár 
Knurr Pálné utcai oldalán is nagy betűkkel fel volt 
festve: „Magyarország nem rés, hanem bástya a béke 
frontján”. 1949-ben Budapesten volt a Világifjúsági 
Találkozó (VIT), amit mi, gyerekek élveztünk, mert 
sok országból idesereglett fiatallal találkozhattunk, 
akár az utcán is. Mindezzel párhuzamosan beszél-
tek nekünk az osztályharc fokozódásáról, hallot-
tunk a Mindszenty- és a Rajk-perről, az imperialisták 

ellenséges viselkedéséről („Jó tanulással harcolunk az 
imperializmus ellen”), háborús készülődéséről, Tito 
megítélésének megfordulásáról. Emlékszem buda-
pesti látogatásának ünneplésére (1947), és aztán „lán-
cos kutyává” alakulására (az őt köszöntő plakát – ha 
szakadozott formában is – sokáig látható volt a Bécsi 
út egyik omladozó házának falán).

Az iskolában egy olyan gyerek, mint én, aki-
nek az édesapja a Horthy-rendszerben bíró volt, 
csak másodrendű állampolgár, másodrendű ta-
nuló lehetett. Például a kedvezményes napközis 

étkezést csak akkor kap-
tam meg, amikor ürült 
hely az összes munkás 
származású tanuló után. 
Csak szorgalmas tanu-
lással, a jó eredmény-
nyel lehetett egyenran-
gú maradni. Előfordult, 
hogy a pénzjutalmat egy 
pártfunkcionárius gyere-
ke kapta, aki rólam írta 

le a leckéket. Kötelező gyakorlattá vált az ún. ta-
nulópár rendszer: egy jó tanuló segítse a gyenge 
tanulót, tanuljanak együtt. Alapelvként elfogad-
ható gondolat volt, politikai háttere az volt, hogy 
a gyakran gyengébb, egyszerű, kisebb iskolázott-
ságú családból származó munkásgyerekek tanul-
mányi eredménye javuljon tanultabb, értelmiségi, 
hivatalnok család jobban tanuló gyermekei által. 
A proletárdiktatúra létének kiemelésére az 1950-es 
évek elején megszüntették a doktori cím viselését a 
nevekben, így apámnak is dr. nélkül kellett aláír-
nia az ellenőrzőkönyvemet.

A tanárok is meg voltak félemlítve, például 
nem merték fegyelmezni a munkásgyerekeket, de 
végül is tudtam, hogy együtt éreznek velem, ők 
is a 1930-as években végezték az egyetemet-főis-
kolát, az osztályzásnál megkaptam a jó jegyeket. 
Meglepetésemre tanulmányi eredményemért még 
a selyem vörös nyakkendőt is elnyertem. És mindez 
akkor, amikor apámat nyugdíjazták, majd elvették 
nyugdíját, anyám Sztálinvárosba kényszerült mun-
kát vállalni, és fejünk fölött lebegett a kitelepítés 
Damoklesz kardja. A legnagyobb csapás azonban 
hatéves testvérem halála volt (1947). Én is több gye-
rekbetegségen estem át.

Rákosi „bibliaiként” idézett 
mondata több helyen, így például 
a Goldberger gyár Knurr Pálné 

utcai oldalán is nagy betűkkel fel 
volt festve: „Magyarország nem 

rés, hanem bástya a béke frontján”.
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Ez a rendszer nem engedte, hogy az utcanevek, 
mozinevek a múlt polgári világát idézzék. Előre 
kell bocsátanom – amit Gulyás barátom említett 
könyvében szépen kifejtett, és már utaltam rá –, 
hogy Óbuda újkorának alapító családjai az idete-
lepülő svábok és zsidók voltak, a magyarok csak 
később „foglalták el”. 
Az utcák neve német 
volt, azt fordították ké-
sőbb magyarra, így lett 
a Lerchenfeld Gasséból 
Pacsirtamező utca, a 
Gerber Gasséból Tímár 
utca. Az alapító idegenek 
miatt magyar történel-
mi vonatkozású utcanév 
Óbudán nem volt (pél-
dául Kossuth vagy Petőfi 
utca). A kommunista utcanévváltoztatások több-
sége az 1950 körüli években történt. Ez idő tájt 
nevezték el az Andrássy utat Sztálinról (1950). 
A mi utcánk sem viselhette a Kiskorona nevet, a 
„korona” királyságra utaló szó nem maradhatott 
meg, de szerencsénkre egy alföldi magyar festő, 
Fényes Adolf (1951) nevét kapta. Amikor a fejlődő 
Goldberger gyár kettévágta az utcát, északi része a 
Magyar Lajos nevet kapta egy kommunista újság-
íróról (a rendszerváltás után – mint tudjuk – csak 
az utóbbi rész kapta vissza a Kiskorona nevet). 
A háború után közvetlenül már sok utca kapott új 
nevet, az előző rendszer mártírjairól neveztek el 
többet. Ekkor kapta nevét a pesti Bajcsy-Zsilinszky 
út és a közelünkben lévő szélesebb utca Knurr 
Pálnéról (ez volt és lett ismét a Pacsirtamező utca), 
aki szociáldemokrata munkásmozgalmi ember 
volt, és Auschwitzban pusztult el. Ezt az utcát szé-
lesítették ki észak felé, pontosabban a kis családi 
házak lebontásával új, széles folytatást alakítottak 
ki a nagyterűvé alakított Flórián térig, amely az új 
híd fogadótere lett. Ugyanis az 1908 óta fontolga-
tott, 1939-ben elkezdett északi híd építését egye-
lőre szűk útfelülettel 1948-ban folytatni kezdték. 
1950. november 7-én Sztálin híd néven avatták fel.

Az utcanevek története nem fejeződött be az 
első változtatásokkal. A Rákosi Mátyás vezette 
kommunista párt kényszerrel magába olvasztot-
ta a szociáldemokrata párt baloldali részét (1948) 

és a többi szociáldemokratát, sokakat a múltból a 
munkásosztály árulóinak tartottak. Ezen az ala-
pon a róluk elnevezett utcák nevét is lecserélték, 
így lett a Knurr Pálné utcából Korvin Ottó utca 
(1953) egy magyar kommunista forradalmárról, 
akit a Tanácsköztársaság bukása után kivégez-

tek. Ezért váltott nevet 
a Kunfi Zsigmond utca, 
a Mónus Illés rakpart is.

Nagyon érdekes a 
filmszínházak nevének 
cseréje. Úgy látszik, a 
névmeghatározó bizott-
ságban nemzeti érzésű 
emberek is voltak, így 
történt meg, hogy a szo-
cialista névváltozások 
(Flórián – Felszabadulás, 

Átrium – Május 1, Royal Apollo – Vörös Csillag) 
mellett nemzeti fordulatok is megjelentek (Scala – 
Vörösmarty, Admiral – Bem). Érdekesnek tartható, 
hogy a Fórum mozi Puskin, egy XIX. századi klasz-
szikus orosz költő nevét kapta, az orosz megszál-
lóknak akartak talán kedvében járni, de a név a 
művészet időt és teret átívelő jellegét fejezte ki, így 
a mozi a mai napig megőrizte ezt a nevet.

A helyekkel meghatározható emlékezési terü-
letemet az említett szűkebb kör kiszélesítésével 
folytatom – a belső körből természetesen időnként 
kitértem, amikor a céljaim helye távolabb volt. Így 
például tanárok lakására mentem különórákra, 
például németre a Tímár utca tőlünk hegy felőli 
oldalára Pekrényi Emil tanár úrhoz, vagy – és ez 
volt a legtávolabb – Szalmai tanár úrhoz latinra az 
Ürömi utcába, amely már a II. kerülethez tartozott, 
és útközben mindig megilletődötten olvastuk el az 
Újlaki templom kapuja feletti kőbe faragott felira-
tot: Creatori creatura (Teremtőnek a teremtmény), 
vagy vasárnaponként misére, leggyakrabban 
anyámmal a Szent Péter és Pál templomba, ahol 
egyébként évente részt vettem a névadóik napján 
(június 29.) tartott búcsún (amíg engedélyezték), és 
ott is bérmálkoztam (később itt hallgattam Nádas 
tisztelendő, majd Mécs László papköltő déli misén 
tartott kiváló prédikációit). Ez a barokk templom 
lett számomra a katolikus templom prototípusa, 
tele volt/van szentek, angyalok modoros figuráival. 

1949-ben ünnepeltük a jelenlegi templomépület fel-
avatásának 200 éves évfordulóját. A késő barokk 
túlzott mozgalmassága csak később vesztette el 
vonzását számomra, de szívmelengető most is ide 
visszatérni. A plébánián volt a Charitas nemzet-
közi katolikus segélyező szervezet használt ruha 
osztása. Innen származó keki színű kabátkát vi-
seltem évekig. Az első években nem a cserkészet, 
hanem a vele sokban hasonló katolikus Szívgárda 
tagja voltam, a Kórház utcai egyházi épületben volt 
az üléseink helye, ahová megszüntetéséig eljártam. 
Nyolcadik osztályban felvettek a Margit Kórház 
melletti Úttörő Házban működő kerületi kémia 
szakkörre, ahol hetente vettem részt foglalkozáson.

Ezek mellett néhány osztálytársamat látogattam 
meg időnként. Közel lakott Hutira Albin, aki felnőtt-
ként évtizedekig a Rózsavölgyi Zenebolt vezetője, 
igazgatója volt. Máig emlékszem alacsony német 
édesanyjára, aki sok évtizedes ittléte ellenére csak tör-
te a magyart. Aztán Lenkei Lacit említem, aki a San 
Marco utcában lakott (később állatorvos lett), vagy 
az Árpád Gimnázium mellett lakó Králik Gézát, aki 
szintén állatorvos, és az Állatkórház igazgatója lett 
(nála ittam életemben először Coca-Colát, titokban 
kellett tartsuk, mert a hatalom az „imperializmus 
mákonyának” tartotta; ő sajnos viszonylag fiatalon 
meghalt autóbalesetben), vagy Hasch (Hajnal) Lacit 
(ő jogász lett), aki eleinte a régi keskeny Pacsirtamező 
– Knurr Pálné utcában lakott; ott voltam 1947 húsvét 
hétfőjén, hogy lánytestvéreit meglocsoljam, majd ab-
ban a Bécsi úti magas házban látogattam meg több-
ször, amely éppen a Tímár utcával volt szemben a 
hegy felé, és abban lakott Kassák Lajos is.

Nagyon kellemes emléket jelentenek moziél-
ményeim. Főleg a Selmeci utcába, a szép, talán art 
deco stílusban épült Óbuda moziba jártunk. 1949-
ig sok amerikai filmet játszottak, cowboy-filmeket 
(ma westernnek hívjuk), pl. „Z”, a korbácsos em-
ber, Stan és Pan-filmeket, Tarzan-filmeket Johnny 
Weismuller úszó olimpiai bajnok főszereplésével. 
1949 után csak szovjet filmeket játszottak, a legtöbb 
háborús témájú volt. Ritkán a Bécsi úton lévő kisebb 
Újlaki moziba mentünk. Mivel nem volt TV, a film 
előtt vetített Híradóban láthattunk képeket a világ-
ból. Olykor a nagy film előtt műtornászok mutattak 
be produkciót, ezért néhány fillér pótdíjat kellett fi-
zetni, a szünetben mozgalmi dalokat harsogtattak, 

egyébként volt diákjegy ár, és tilos volt pattogatott 
kukoricát (talán még valaki emlékszik rá, ez volt a 
pop corn magyar neve) bevinni a nézőtérre, nehogy 
szemetelés következzék be, és nehogy a rágcsálás 
hangja zavarja a nézőket.

A legnagyobb belső élményem azonban ebből az 
időszakból az 1948-as londoni olimpia volt. Ekkor 
még nem volt rádiónk, ezért minden reggel korán 
rohantam az újságárushoz (az Árpád Gimnázium 
előtt volt a standja), hogy értesüljek az előző napi 
eredményekről. Ma is emlékszem a győztesek ne-
vére, sőt többnek az arcára is. Az éremtáblázaton 
Magyarország a 4. lett 10 aranyéremmel, ugyanany-
nyit értek el, mint a franciák. Egyik osztálytársun-
kat, aki birkózni járt, a birkózó olimpiai bajnokról 
Bóbisnak becéztük.

Tágabb óbudai terepismerkedést jelentettek 
apámmal tett sétáink is, így a Duna-parti parkba, 
ahol nyáron még fürödtünk is a Duna szélén, és 
ahol 1951-ben hangszórón közvetítették a Grősz 
püspök ellen folytatott koncepciós per bírósági tár-
gyalását; vagy a még romos Kiscelli kastély melletti 
parkba, ahol apám szikladarabbal bemutatta, ho-
gyan kell súlyt lökni, ugyanis fiatal korában ezt az 
atlétikai ágat űzte; vagy a Lajos utcában az Újlaki 
templom felé, hogy találkozzunk egy, a Kolosy 
tér mellett lakó barátjával, és útközben betértünk 
a Nagyszombat utcánál lévő italboltba egy pohár 
Haggenmacher sörre, és tízéves korom után én is 
kaptam egy pikkolóval. Ritkán engedhettük meg 
magunknak, hogy igazán finom cukrászsüteményt 
vegyünk, de ekkor a Bécsi úti városi házakban lévő 
Opitzhoz mentünk.

Most is úgy közlekedem Óbuda utcáin, főleg a 
Fényes Adolf utca tájékán, mint egy ottani őslakos, 
mintha most is ott laknék. Valóban a gyerekkorunk 
az „igazi otthonunk”, az akkori helyek, amelyekben 
laktunk, tanultunk, jártunk, minden történésével 
együtt kitörölhetetlenül agyunk mély rétegeibe vé-
sődtek. Ez az időszak akkor körülöttem nem a béke, 
nyugalom otthonát nyújtotta, nem az igazi értékek 
uralmának éveit jelentette, de itt, akkor indult sze-
mélyiségem fejlődése, és az engem körülvevő em-
berek a hatalom durvasága mellett mindennapi 
megnyilvánulásaikban igazi emberi arcot mutat-
tak, és hozzásegítettek, hogy az életben – később is 
– otthon érezzem magam. 

A mi utcánk sem viselhette a 
Kiskorona nevet, a „korona” 

királyságra utaló szó nem 
maradhatott meg, de szerencsénkre 

egy alföldi magyar festő, Fényes 
Adolf (1951) nevét kapta...
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előtt bombatalálatot kapott, majd a felsővezeték, 
azaz az infrastruktúra az ostrom alatt meg is sem-
misült, így az első óbudai trolijáratnak érdemi hír-
mondója, kézzel fogható emléke nem maradt. Bár 
a járművek komolyabb kár nélkül megúszták, sőt 
a pesti újraindulásban is volt – főleg az oktatásban 
való használat okán – szerepük, sajnos mára jár-
műves emlék sem maradt. Komolyan fontolgatjuk, 
hogy érdemes-e, szabad-e egy replika járművet 
építeni e típusból – talán majd a centenárium kö-
zeledte lökést ad, és a BKV örvendetesen növekvő 
nosztalgia flottájába ez is bekerülhet.

A háború után az óbudai járat nem indult újra, 
útvonalát jelenleg a 160-as busz fedi le leginkább, 
de ismét tervben van a villamosok meghosszabbí-
tása az Aranyvölgy vasúti megállóhelyig – ki tudja, 
talán száz évvel a tervek után meg is valósulhat a 
vaspálya kialakítása.

A pesti trolibusz közlekedés 1949. december 
21-én indult meg, Sztálin születésének 70. évfor-
dulóján indult a 70-es viszonylat. A diktátor leg-
pontosabb tudásunk szerint 18-án született, még-
is sajátos az üzenet, hogy az év legsötétebb napja 
(21-e) és a születésnap összefonódott. Azóta is 
folyamatos a pesti közlekedés, bár a teljes buda-
pesti tömegközlekedés alig 5%-át bonyolítja utas-
számra vetítve a belvárosi és zuglói trolihálózat. 
Magyarországon még Szegeden és Debrecenben 

közlekednek ezek a divatos meghatározás sze-
rint nulla lokális káros anyag emissziójú, tisztán 
elektromos üzemű járművek.

A trolibusz közlekedés jövője alighanem biz-
tosított, kivált, mert ma már szakaszosan felsőve-
zeték nélkül is képesek közlekedni az elektromos 
járművek, tehát nem kell mindenhol drága infra-
struktúrát kiépíteni. A felsővezetékre csak rövid 
szakaszokon és a végállomáson szükséges csatla-
kozni az áramszedőkkel annak érdekében, hogy az 
energiatárolók (legfőképp akkumulátorok) feltöl-
tődjenek. Budapesten már 36 ilyen korszerű jármű 
van (Solaris Skoda, azaz lengyel–cseh kooperáció-
ban készültek), és 21 darab 2019-es forgalomba állá-
sa várható, így a teljes, 138 darabos állomány jelen-
tős része rövidesen igazán korszerű lesz. Úgy tűnik 
egyébként, hogy az évek során majd folyamatosan 
fog elmosódni a határ a teljesen elektromos üzemű 
buszok és a trolibuszok között. Elektromos buszok-
ból már Budapesten is működik közel 20 jármű, de 
Kínában már több tízezer (!) ilyen jármű van forga-
lomban a nagyvárosokban.

A szovjet gyártású járművekre egy pillanatra 
még érdemes kitérni: évtizedekig határozták meg 
ezek a batárok (ezúton kérek a közlekedésbará-
toktól elnézést) a pesti trolizást: zajosak voltak, 
rugózásuk kellemetlen volt, és az 1990-es évektől 
visszafordíthatatlanul elöregedtek. A nem túl jó ál-
lapotú felsővezeték rendszerrel kombinálva sűrűn 
voltak kiugrások és szakítások, amik egyben azt 
jelentették, hogy az utasoknak gyalogosan vagy 
pótlóbusszal kellett úti céljuk felé továbbmenni, 
ami sok keserű pillanatot okozott. Mégis a történet, 
a történelem részei, a trolibusz közlekedés fenntar-
tásához aktívan hozzájárultak, így a valaha volt 172 
darabból hármat megtartottak és felújítottak, hogy 
az utókor is láthassa, és utazhasson velük, rajtuk.

2018. december 16-án ünnepeltük a 85 éves év-
fordulót, megkoszorúztuk az Eurocenter előtti vil-
lamos végállomáson (Vörösvári út) elhelyezett em-
léktáblát, és több emlékjárat (trolibusz, elektromos 
és hibrid autóbusz) is közlekedett N7 számmal 
Óbudán, emellett számos trolibuszt állítottak ki az 
egykori Óbuda kocsiszín előtt (szintén a Vörösvári 
út végénél, az 1-es villamos végállomása mellett). 

(A szerző közlekedésmérnök)

Szedlma jer L ászl ó:  86 é ve már troli  járt óbudán

Nem közismert az a tény, hogy Budapesten elő-
ször 1933-ban Óbudán, a Vörösvári út és a Bécsi 
úti temető között indult meg trolibusz közlekedés. 
A trolibusz közlekedés ősét 1882-ben Werner von 
Siemens indította Berlinben, de a történelmi Ma-
gyarország területén sem a budapesti volt az első 
kísérlet, hanem már 1904-ben néhány nap különb-
séggel megindult egy rövid ideig közlekedő járat 
Poprád és Ótátrafüred között, illetve egy másik 
Nagyszebenben. Jómagam elkötelezettje vagyok 
a közlekedéstörténeti emlékek kutatásának, de 
nem teszek kísérletet, hogy eldöntsem, a felvidéki 
vagy az erdélyi üzem indult-e előbb. Vajon a pró-
baüzemek, az engedély időpontok, a főméltóságok 
kegyes megjelenése és próbakörön való részvéte-
le, vagy a nagyközönség birtokbavétele az érdemi 
időpont? Az bizonyos, hogy csak egy-két nap kü-
lönbség volt az indulások között a nyár vége felé. 
Ennél még bonyolultabb és összetettebb szakmai 
kérdés úgy vasúti, mint gumikerekű járműveknél 
a „mikor készült?” kérdéskör. Akkortól számít-
juk-e a korát, amikor a jármű elhagyta a gyárat, 
vagy amikor a vevő kifizette, esetleg, amikor ál-
lományába vette, és utasforgalomba állt, és ezek-
nek még sok-sok árnyalata. Ebben a szakmában 
is egészséges kétkedéssel kell fogadni a konkrét 
időpontokat, amelyekhez nem tartozik háttérma-
gyarázat.

De térjünk vissza Óbudára és egy valódi dá-
tumhoz: az 1923-ban alakult BSzKRt. (Budapest 
Székesfővárosi Közlekedés Rt.) feladatul kapta, 

hogy az akkor pár évtizedes villamoshálózatot 
öt vonallal kell fejlesztenie. Talán nem lett volna 
elég utasa a villamosnak, forrás sem állt kellő mér-
tékben rendelkezésre, és persze szakmai viták is 
voltak – visszaköszönnek ma is az akkori problé-
mák –, így hosszas vajúdás után a trolibusz köz-
lekedés kialakítása mellett döntöttek. A BSzKRT 
megalakítását követő tizedik esztendőben, 1933. 
december 16-án, egy szombati napon meg is in-
dult az utasforgalom a 2,7 kilométeres vonalon. 
Három trolibuszt vásároltak, kettőt a Ganz, egyet 
a Magyar Általános Gépgyár készített. Ezeknél a 
járműszerkezetek hazaiak voltak, így volt bőven 
hozzáadott érték, de a hajtásrendszereket külföld-
ről vásárolták. (Kompletten hazai, teljes egészében 
magyar gyártású trolibuszt azóta is csak egyszer 
sikerült építeni, az 1980-as években. Az Ikarus 
280.92, .93., 94 GVM típusok néhányszáz darabja 
készült el, azóta a teljesen magyar trolibusz gyár-
tást alighanem már történelmi tényként, lezárt 
szakaszként kezelhetjük.)

Az óbudai üzem kiépítésének teljes költsége 
mintegy 220–230 ezer pengő körül alakult. A já-
rat folyamatosan közlekedett, 1941 őszének végén 
megtörtént a jobboldali közlekedésre való áttérés 
is. (Fő szabályok szerint, ahogy az akkori oktatófil-
mek mondták, és ma is érdemes e szerint közle-
kednünk: jobbra tarts, jobbra térj, és balra előzz!) 
Ehhez a trolibuszok utas ajtóit és vezetőállását a 
másik oldalra (jobbra, illetve balra) kellett átsze-
relni. 1944-ben az üzem már a főváros ostroma 

Az óbudai vonal első járműve, a T100-as
 kép: a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum gyűjteményéből, 

dr . Zs igmond Gábor fő igazgató-helyet tes engedélyével
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Az utcatáblák láttán a Marslakó is hamar rátalálna a 
valahai csillaghegyi tisztviselőtelep főutcájára, amely 
1950. január 1-je, Nagy-Budapest létrehozása óta töb-
bé nem peremváros, hanem a Duna gyöngye, kert-
városa már. Igaz, akit elragadott a HÉV, 1888 óta ki-
látogathatott ide, hogy sétaútja során megtekintse az 
1920-as évekre kisvárosi ékességgel kiépülő Mátyás 
király útja boltjait, fáit, tisztesen öltözött népeit. 
Újabb évezredünk emberei e mára csak nyomokban 
fellelhető világról hű képet nyerhetnek a Csillaghegy 
története (Budapest, 2015.) című kötetet lapozgatva, 
melynek fotográfiái távolról hunyorognak felénk, 
mint ama fönti bolygó. Végképp üzlet- és néptelen 
ma az utca Szentendrei úton túli szakasza, oly elszánt 
nyugalommal megy a Dunának, mint annak idején 
a cselédlányok. Ha az 53.-as számú ház földszintjén 
nem találnánk ott Muskovits tengerkék lábazatú os-
tyaüzemét és mellette a Farkaskölyök nevű gyermek-
játékboltot, azt hihetnénk, hálni járnak ide csupán a 
lelkek, kiknek testi valójára mindössze kutyáik ked-
vetlen ugatásából következtethetünk.

Annál nagyobb a meglepetés, ha a képen látha-
tó kereszteződésig érünk. Négy sarok, négy üzlet, 
ki kívánhat többet? Hajunkat ugyan megfútta már 
a történelem szele, mégis örvendünk e régi fodrász-
boltnak. Önök itt nem láthatják, de menjenek csak 
oda, túloldalt érdemes lesz kicsit álldogálniuk. Czetz 
János 1848–1849-es tábornok (kinek emigrációja so-
rán életében még az argentin hadképzés megszer-
vezésére is volt ideje) emléktáblája alatt a száraz 
hidegben is ott fodrozódnak a kerületi örmény (!) ki-
sebbségi önkormányzat koszorúinak magyar nem-
zetiszín szalagjai. Ugyane sarkon a CSERE-BERE 

LIM-LOM-KACAT régiségbolt dugig tömött helyi-
ségének ajtaja mögött egy hokedlin ormótlan gyer-
mek-Buddha alszik, szemközt gazdag kínálatú kö-
zért található, épülete zöld falán több példányban is 
jól olvasható egy helyi híresség neve: MITYU. A ne-
gyedik házélen végül a Mátyás Sarok Büfé takaros 
terasza hívogat, a hely törvénytisztelő vendégei csak 
akkor lépnek ki a levegőre, ha rá óhajtanak gyújtani.

Szép és szomorú történelem ide, cselédek és csa-
ládok oda, szinte minden szükségletünk kielégíthe-
tőnek tetszik e váratlan kereszteződésben, írnám 
már-már könnyű kézzel, ha nyitva volna ez a fod-
rászüzlet, azonban zárva van. Nemcsak éppen, vé-
letlenül, hanem a jelek szerint régóta és örökké. 
A Szécsi Pálra hajazó férfiú arca ép még, ám a némi 
szemtorna árán olvasható szöveg – BUDAI FÉRFI 
Fodrász SZÖVETKEZET – az elmúlt idők felirata 
már. A budapesti telefonkönyvek listáiból nagyjából 
látható is: 1979 és 1992 közt csattogtak itt az ollók, 
sercentek a borotvák, és hulltak a hajak. A kép azon-
ban a csillaghegyi idő egy még régebbi rétegét is 
őrzi, melyet – hiába „látják” – fel kell fednem Önök 
előtt. A feltartóztathatatlanul foszladozó táblahár-
mas jobb oldali szelvényének hiátusai közt – mintha 
ókori kézirattöredék egy középkori kódex kötéstáb-
lája alól – vaskos, fekete betűk bújnak elő: TERMELŐI 
BOR. A fönti évet megelőző időkben tehát kocsma, 
avagy italmérés állt itt. Istenem, Iuppiterem. Ezek 
után ugye Önök sem lepődnének meg, ha a ház alól 
egyszer római csontfésű, tört tükör és szőlődíszes, 
szilánkokra zúzódott poharak kerülnének elő… 

Fotó: Oláh Gergely Máté

Z E K E  G Y U L A :  H A J A K  Ú TJ Á N
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rézbányát, több alkalommal közvetlenül a halál tor-
kából menekült meg („nem tudom megkülönböztet-
ni a kutyák és a rettegő emberek vonyítását”), de ő 
látta el társai sérüléseit, saját bevallása szerint me-
netelés közben pihent, majd bajai fogságba került, 
ahonnan megszökött, hogy aztán beiratkozzon a 
szegedi egyetem orvosképzésére.

1951-ben, a kommunista pártból való kizárása 
után a csongrádi Kútvölgyre helyezték, ahol gyó-
gyíthatatlan tüdőbajos betegek között dolgozott, 
de a kilátástalan körülmények itt sem törték meg. 
1952-ben a Korányiba került, ahol a következő 
években kitűnő szakemberekből álló közösség ala-
kult ki, melynek tagjai közül többen szoros kapcso-
latban álltak a képzőművészeti és irodalmi élettel. 
Az évtized végétől Mezei Árpád pszichológus is a 
szanatórium falai között tevékenykedett, aki Pán 
Imre, Gegesi Kiss Pál, Kállai Ernő és Kassák Lajos 
mellett az Európai Iskola művészcsoport alapító 
tagja is volt. (Levendel részben az ő hatására for-
dult a képzőművészet felé.) A Korányiban dolgozott 
Kövesházi Kalmár Ágnes mozdulatművésznő, aki 
gyógytornászként segítette a betegek rehabilitáció-
ját, Levendel László felesége, Lakatos Mária pedig a 
szanatórium reumatológusa volt.

Az első Európai Iskola-kiállításra 1961-ben a 
Korányi Kórházban került sor. Az eseményt a láto-
gatók tömege a tiltott modern művészek demonstrá-
ciójává tette. Mivel a tárlaton a Párizsban élő Bálint 
Endre is szerepelt, Aradi Nóra feljelentését követően 
fegyelmi eljárás indult a szervezők ellen. A gyűjte-
ményt legközelebb csak 1994 nyarán mutatták be a 
szentendrei Ferenczy Múzeumban. 2018. március 
24-én pedig Menedék a tüdőszanatóriumban cím-
mel nyílt a gyűjtemény 77 tételét bemutató időszaki 
kiállítás a balatonfüredi Vaszary Galériában.

Levendel fiatalkorától kezdve gyakran publi-
kált – már tizenhat éves korában könyve jelent meg 
Kis Növényhatározó címmel, amelynek hatására a 
neves botanikus, Jávorka Sándor vette pártfogásá-
ba. Később több könyvet is írt a tuberkulózisról, az 
asztmáról és az alkoholizmusról. A TBC pszicholó-
giai hátterét vizsgáló Személyiség és tuberkulózis  
című könyvet a később Amerikába távozó Mezei 
Árpáddal közösen adták ki 1965-ben.

A TBC (más néven tüdővész vagy tüdőgü-
mőkór) Magyarországon sokáig népbetegségnek 

számított, de világszerte ma is a tíz leggyakoribb 
fertőző halálos betegség között tartjuk számon. 
Leggyakrabban a tüdőt támadja meg, de a test leg-
nagyobb részén előfordulhat. Az 1970-es évekre 
visszaszorult, az 1980-as évektől azonban – különö-
sen a HIV-fertőzöttek számának emelkedése miatt 
– ismét gyakoribbá vált, mivel a betegség a legyen-
gült szervezeteket könnyebben megtámadja.

Levendel a gyógyítást szokatlan irányból kö-
zelítette meg. Felfogásának újszerűsége abban állt, 
hogy tudta: az általa kezelt betegségek kialakulá-
sában és lefolyásában fontos szerep jut a lélektani 
tényezőknek. Úgy gondolta, hogy az eredményes 
terápia alapvető feltétele a páciens élettörténetének 
és gondolkozásmódjának vizsgálata is, ezért páci-
enseinek gyógykezelése során megkísérelte a pszi-
choanalízis egyes metódusait is igénybe venni.

Dr. Levendel László tüdőgyógyász főorvos kép-
zőművészeti hagyatéka a XX. század közepének 
egyik legkülönlegesebb magyar műgyűjteménye. 
Az anyag Levendel 1994-es halálát követően, az év-
tized végén az örökösök letétjeként a Fővárosi Kép-
tárba, a Kiscelli Múzeumba került.

Már Korányi Frigyes, az Országos TBC és 
Pulmonológiai Intézet névadója is több értékes 
festménnyel rendelkezett, de más orvosok is je-
lentős gyűjteményeket mondhattak magukénak a 
múlt század kezdetétől. Elischer Gyula nőgyógyász 
Rembrandt- és Dürer-gyűjteményét a Szépművészeti 
Múzeum vásárolta meg, dr. Bókay Árpád belgyó-
gyász páratlan „régimester”-kollekciónak, dr. Laub 
László 30 db. Mednyánszky-festménynek volt a tu-
lajdonosa, Cseh-Szombathy László, Völgyessy Ferenc 
vagy Kováts László modern festményeket gyűjtöttek.

„A nemes hivatásuknak áldozatul esett orvo-
soknak, és különösen, a mindenkitől elhagyatott 
özvegyeinek és árváinak sorsán enyhítendő, nyug-
díj- és segély-alapja javára Műkiállítást rendez, 
magántulajdonban lévő, régi és modern műalkotá-
sokból” – áll a Budapesti Orvos-Szövetség 1902-es, 
Műcsarnokbeli tárlatkatalógusának előszavában. 
A kiállításon a Benczúr-, Mészöly-, Munkácsy-
képek mellett Cranach, Tiziano, Vermeer, 
Rembrandt vagy Courbet művei is szerepeltek.

Korábban nem volt ritkaság, hogy a képzőmű-
vészettel kapcsolatban álló páciensek hálából vagy 
pénz híján, „paraszolvenciaként” műalkotásokat 
adtak orvosaiknak, a spontán műgyűjtői attitűd így 

meglehetősen gyakorinak számított az orvostársada-
lomban. „A Levendel-gyűjtemény sem egy tehetős 
műpártoló, műértő kollekciója, a képek és szobrok 
mindegyike az ő számára választódott ki, akár sze-
retet-gyűjteménynek is nevezhető” – olvashatjuk a 
Kiscelli Múzeum honlapján.

A műgyűjtésre „predesztinált” Levendel László 
tüdőgyógyász a Budakeszi határán található, 1900-
ban alapított Országos Korányi TBC és Pulmonológiai 
Intézet munkatársaként eltöltött 42 éven keresztül 
sok ezer embert kezelt, alkoholbeteg hajléktalanoktól 
a XX. század második felének neves képzőművészei-
ig, közismert írókig. Érdeklődése a kezdetektől fogva 
a természettudományok felé terelte, mégis a XX. szá-
zad egyik legjelentősebb magyar műgyűjtője lett, úgy, 
hogy nem vásárlás révén jutott hozzá a műtárgyak-
hoz, hanem betegei és azok hozzátartozói ajándékoz-
ták neki azokat. Halálakor mintegy 250 műalkotás 
– festmény, grafika és szobor – volt a tulajdonában. 
A gyűjtemény korlenyomat, művészettörténeti fosz-
szília, de nevezhetjük időkapszulának is, amelynek 
értékét tovább növeli, hogy a család Levendel 2004-es 
halála után nem adott el egyetlen darabot sem, és nem 
is vásárolt újakat.

Levendel gyakori publikációs tevékenységben is 
megnyilvánuló szaktudása, humanizmusa, közvet-
lensége miatt hamar nevet szerzett a szakmában, és 
hosszú pályafutása során mindvégig közmegbecsü-
lésnek örvendett, ám orvosi pályafutása igen nehe-
zen indult. A II. világháború alatt munkaszolgálatra 
hívták be, megjárta Bácstopolyát, Cservenkát, a bori 

S í p o s  L á s z l ó :  A  L e v e n d e l- g y ű j t e m é n y

A fiatal orvos a Korányiban, 1950-es évek 
a képek Forrása: Levendel gyűjtemény – Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum
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Ámost nem ismerte személyesen, annak özve-
gyét, Anna Margitot viszont szintén Mezei mu-
tatta be neki. „Anna Margit ismeretében értettem 
meg, nem elég a művészi hajlam, a művészi atti-
tűd vagy látásmód, kell valami feltörő erő is, amit 
közönségesen tehetségnek neveznek. Ez az erő 
Anna Margitnál eredeti, egyéni, saját útját meg-
teremtő művészetén túl egész életvezetésében, 
a túlélés művészetében is hatott” (Dr. Levendel 
László: Anna Margitra emlékezem. Kritika, 
1993/12). Ámos Imrének 6, Anna Margitnak 11 
műve került a gyűjteménybe. Dési Huber István 
5 képe a festő özvegye révén jutott el az orvos-
hoz, aki egy ideig szintén a szanatórium lakója 
volt, akárcsak Derkovits Gyula özvegye, Dombai 
Viktória. Derkovits 3 képpel szerepel a felsoro-
lásban, Berény Róbert vörös krétával készített 
műve, illetve Fényes Adolf és Uitz Béla kis mé-
retű nőalakjai mellett Ferenczy Béni virág csend-
élete is helyet kapott a képek között. Bortnyik 
Sándor Házak napkoronggal című munkáján 
mintha robbanások döntenének romba egy vá-
rost. Korniss Dezső Piros figura és Sikuta Gusztáv 
Madár című művei álomszerű, fenyegető színe-
zésű kompozíciók, Gyarmati Tihamér Jelek című 
alkotása Országh Lilinél megszokott, héber írást 
idéző képeire emlékeztet. Országhnak is látható 
itt néhány képe: egy bikolor kompozíció és Fekete 
cipők című, szokatlan munkája. Kassák Lajos geo-
metrikus képarchitektúrái mellett Halak című 
képe is a gyűjteményben található. Az alkohol-
betegségével kezelt Kondor Béla 2–2 rézkarccal 
és monotípiával képviselteti magát, tanítványa, 
a később öngyilkosságba menekülő Kósza Sipos 
László geometrikus kompozíciója Házak cím-
mel szerepel. Gyakran reprodukálják Kövesházi 
Kalmár Elza terrakotta Torzóját is, mely a gyűjte-
mény jellegzetes darabja.

Lossonczy Tamás nagyméretű, Rianás című 
olajképe 1977-ből származik, a kollekcióban Mokry-
Mészáros Dezső, Scheiber Hugó és Schönberger 
Armand egy-egy festménye, Szőnyi Istvánnak 
pedig két kis tusrajza található. A Levendel-
gyűjtemény egyik különleges darabja a keresztsze-
mes hímzésekről ismert kakasos motívumot idéző 
Átlós kompozíció (1957), Veszelszky Béla műve.

Az eddigi felsorolásból kimaradtak a külföldi 

alkotók munkái, így a Nabis egyik legnevesebb 
alakjának, Pierre Bonnard-nak Nap című chromo-
litográfiája, az orosz Igor Moniava két kisméretű 
olajképe, a kínai Csi Paj-si vegyes technikával ké-
szült grafikája és egy Picasso-litográfia.

Az egykor a Korányiban időző képzőművé-
szek nyomai ma is felfedezhetőek a szanatórium 
területén: az épületen belül és a parkban elhelye-
zett műalkotások őrzik emléküket. Itt hunyt el 
Vajda Lajos, akinek tanítványa, Bálint Endre által 
kivitelezett mozaik-ikonja a bejárat melletti falat 
díszíti, a mennyezet színes üvegfestése Bolmányi 
Ferenc nevéhez kapcsolódik. Vajda Lajos felesé-
gét, Vajda Juliannát is kezelték a szanatóriumban, 
akinek második férje Jakovits József szobrász 
lett. „Jakovits emberközpontú, ha úgy tetszik, 
antiabsztrakt művészete tudatosan száll szem-
be a modern élet dehumanizációs nyomorával. 
Küzdelme még az olyan orvost is megtámogatja, 
aki tudja, hogy az ember jóval több annál a szoma-
tikus rendszernél, mely a beszűkülő orvosi gya-
korlat tárgya”. A kertben többek között Jakovits 
Napóra, Bokros Birman Dezső Napbanéző férfi 
vagy Makrisz Agamemnon Ülő nők című szobra 
kapott helyet. A szanatóriumban elhunyt Kassák 
Lajos emléktáblájának megvalósítását a hatalom 
korábban nem engedélyezte.

Levendel írásai többnyire a „kisnyugdíjasok, a 
megözvegyült, elmagányosodott öregek, a falusi 
szegények, a tanyán felejtettek, az idült betegség 
vagy fogyatékosság miatt tartósan munkaképtele-
nek, a tartósan munkanélküli szakképzetlenek, a 
deviánsok, a lezüllött alkoholisták, a többszörösen 
börtönviseltek és más depriváltak”helyzetének ja-
vításáról szóltak, de pozitív világlátása és a 
Magyarország jövőjébe vetett töretlen hite mind-
annyiunk számára példamutató: „A boldogság 
kék madara hátha nem a nagy, gazdag országok 
felhőkarcolós modern városaiban érzi jól magát, 
hátha ellátogatna Ligetmagyarország szelíd tájai-
ra, ahol nem a vagyon, a fegyverek ereje, a más 
népek és a természet feletti uralom, hanem a ne-
héz sorsban edződő tehetség, a szellem ereje, a 
másik ember szeretete jelenti az értékeket, az em-
ber önérzetét, egészségét, a teljesebb életet.” 
(Levendel László: Egy ország gyógyítása. Liget, 
1988. I. 1. sz.) 

Még 2008-ban láthattuk a Belső utak képei – Art 
Brut Ausztriában és Magyarországon című kiál-
lítást a Nemzeti Galériában. Az anyag jó néhány 
darabja a ma a Magyar Tudományos Akadémiához 
tartozó Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény részét 
képezte, melyet Epstein László, Selig Árpád és 
Reuter Camillo elmeorvosok kezdtek el gyűjteni 
a múlt század elején, de a „pszichiátriai betegek 
gyógyításában az 1960-as évektől egyre nagyobb 
szerepet kapott a vizuális kifejezések támogatása. 
A kreatív terápiák gyógyító hatású foglalkozásai, 
a festés, a rajzolás, a mintázás eszközt adnak a be-
tegeknek szavakkal már nem megfogalmazható 
élményeik kifejezésére” (Plesznivy Edit, művészet-
történész).

Levendel művészetek iránti érdeklődése betegei 
jellemének műalkotásokon keresztül történő meg-
ismerésének vágyából fejlődött ki. Rájött, hogy a 
vizuális felfogású képzőművészek alkotásaik által 
gyakran többet árulnak el saját jellemükről, múlt-
jukról, törekvéseikről, mintha szóban vallanának 
magukról, nem is beszélve arról, hogy a Levendel 
által kezelt betegségek, a tuberkulózis és az idült al-
koholizmus is befolyásolja a betegek látását. Míg az 
előbbinél a magas láz, utóbbinál a delírium válthat 
ki álomszerű képzeteket, víziókat. Ezek megjelení-
tése váratlan felismerésekhez vezethet, ezért a kép-
zőművészet-terápia fontos kiegészítője lehet akár a 
TBC gyógyítási folyamatának is.

Breton (a Dubuffet által 1948-ban alapított Art 
Brut Társaság tagja is volt) a szürrealizmust a lé-
lek automatizmusának vegytiszta formájaként 
definiálta  – az Európai Iskola körének alkotásai 
a tudatalatti képi síkra vetülő megnyilvánulásai 
voltak. A hivatalosan 1945–1948 között működő, 
modern szellemiségű társaság céljának a magyar 
képzőművészet korszerűsítését tekintette és annak 
az európai vérkeringésbe való bekapcsolását egy el-
vont képi világ megteremtése által. A csoport tagjai 
lényegesnek tartották a külföldi művészekkel való 
kapcsolattartást, ami a háborút követő években 
azonban fokozatosan ellehetetlenedett.

Levendel az Európai Iskola legtöbb tagjával 
közvetlen, személyes kapcsolatban állt. Bálint 
Endrét Mezei Árpád révén ismerte meg. Bálinttól 
34 kép került Levendel tulajdonába, utolsóként 
a Képszonettek című, mely Levendel 1987-ben 

kiadott, Alkoholbetegek gyógykezelése és gondo-
zása című könyvének címlapján is szerepel. Bálint 
Endre több kortársának egybehangzó állítása sze-
rint nehéz ember volt, kettejük kapcsolata sem volt 
felhőtlennek mondható (Bálint egy helyen a szere-
tet terrorlegényének nevezi orvosát), de vitáik idő-
vel elsimultak, ezt tanúsítják a festő Levendelnek 
szóló dedikációi is.

Levendel Túlélő című visszaemlékező köte-
tén egy Ámos Imre-grafikát láthatunk. Az orvos 

Veszelszky Béla: Átlós kompozíció. 1957, vászon, olaj
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Anna Margit: Magány, 1967, vászon, olaj

Kondor Béla: Cérna, 1968, papír, monotípia.

A képek Forrása: Levendel gyűjtemény – Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum
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Sikuta Gusztáv: Késember, é. n., vászon, olaj

Bortnyik Sándor: Házak napkoronggal, é.n., papír, tempera

Korniss Dezső: Piros figura, 1949, papír, lakk, zománc
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Mokry-Mészáros Dezső: Mysterium (Ördögök – Démonok), 1931, karton, olaj

Ámos Imre: Férfi és nő (Menekülők), 1943, papír, tus 
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Sikuta Gusztáv: Mankós figura. é. n., rétegelt lemez, olaj Bálint Endre: Zöld madár . 1977, vászon, olaj
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Mindig elámulok Dámosy Géza rajzain, mert néhány 
vonallal képes mély történeteket elmesélni. Sajátos 
rajztechnikája a kínai-japán művészekre emlékeztet, 
akik elmélyülten figyelték a tájat, majd hazamentek, 
és lerajzolták az érzéseiket. Gézának is minden egyes 
rajzához van egy története, megőrzött benyomása, 
amit könyveiben leírt a rajzok mellé. Mostani beszél-
getésünket szeretném úgy irányítani, hogy Gézát ki-
faggassam élete igazi irányváltásairól és előbukkanó 
emlékeiről, melyeket nem csak érdekesnek gondol, 
hanem – talán mások számára is – tanulságosnak.

Hol is kezdődött ez a rendkívül tartalmas élet- 
utazás?

A pesti Dalszínház utcában születtem harmadik 
gyerekként, ahol édesapám körorvos volt, ezért itt 
polgári jómódban élhettem meg az akkori esemé-
nyeket. A háborút és 1956-ot is, amelyek az idilli 
gyermekkorból elég kemény küzdelmekbe sodor-
tak. Persze akkor még nem tudtam, hogy milyen 
kemény leszek, akkor még szerettem volna „csak” 
gyerek lenni. Ez nem nagyon sikerült, mert már gye-
rekként is megfigyeltem a világ felnőttes dolgait.

Az „élet-edzés” következménye lehet, hogy még 70 
éves korában is századmagával csüngött egy vona-
ton Kasmírban, miközben körülötte egyfolytában 
lövöldöztek. De Dámosy Géza mindent megúszott, 
és amit átélt, egyedülálló rajzos krónikákban örökí-
tette meg. Egyik kiállításának a címe: Körberajzolt 
világ. A bizonyíték: több tízezer rajz, számos kiállí-
tás és az eddig megírt hat könyv. De térjünk vissza 
az életúthoz.

Az iskoláiból mi maradt meg?

Emlékszem az épületekre, néhány tanárra is, másra 
nem nagyon. Az egyetem már más. Makovecz Imre 
évfolyamtársam volt a műegyetemen, de Kévés 
Györggyel is ott találkoztam először. Aztán sokáig 
egyikükkel sem.

Ezek szerint építész alkotónak készült?

Gyorsan rájöttem, hogy az építészet nem nekem 
való. 1954-ben művészettörténet szakra szerettem 

volna menni, de az országból összesen csak két 
embert vettek fel. Így jelentkeztem a budapesti Mű-
egyetem építészeti karára. Berlinben azonban már 
művészettörténet szakon tanultam tovább 1958-
ban, akkor fordult érdeklődésem erősebben a kép-
zőművészet felé. Néhány év múlva pedig, 1962-től 
a római képzőművészeti akadémián tanultam. Ber-
linben nehéz volt akkoriban, az absztrakt művészet 
volt az uralkodó, nem tudták elfogadni a realista 
művészetet, lemarxistáztak. Rómában más volt, ott 
az emberek zsigereiben van a művészet.

Túl nagyot ugrottunk, hogy is került külföldre? 
Úgy tudom, az ön életében is fordulópontot je-
lentett 1956.

1956 végén sokadmagammal „disszidáltam” – ak-
kor még így mondták, ha valaki elhagyta az orszá-
got. 1956 novemberének végén a Keletibe indul-
tam, hogy Nyugatra mehessek. Anyám elkísért, 
utam fontosságát ezáltal alátámasztandó, ilyesmi 
ugyanis nem volt szokása. Mindenkit megkérdez-
tem, velem tart-e, de senki sem volt hajlandó. Min-
denkinek volt valakije, aki itthon tartóztatta. Az én 
egyetlen szerelmem, Budapest romokban hevert 
– ez megkönnyítette elhatározásomat, utunkat a 
pályaudvarig persze nem. Még sötét volt és hideg, 
a világítás nem működött, ugyancsak a lábunk elé 
kellett nézni, hova lépjünk, a járda tele törmelék-
kel, de az úttesten sem volt könnyebb, a roncsok és 
egyéb barikádok még ott hevertek, csak a halotta-
kat temették el ideiglenesen. A Sztálin-szobor sem 
feküdt már a Nemzeti sarkán, darabokra szedve 
mind elvitték szuvenírnek. Menetünk utolsó sza-
kasza – végig a Rákóczi úton a hatalmas romokkal 
– egy apokaliptikus opera fináléjával búcsúztatott 
engem. A peronon már várt bátyám, munkája előtt 
odajött egy búcsúölelésre. Vonatjegyre nem volt 
szükség, anyámtól titkos csókkal búcsúzva, a vo-
natba préselődve vártam az indulást. Semmi sem 
működött még akkor, egyedül a vonatok indul-
tak pontosan Nyugat felé. A hangulat rendhagyó 
volt: bent fiatal fiúk tömkelege, a peronon anyák, 
barátnők meg spiclik. Most az ablakon keresztüli 
búcsúztatás lenne a normális, a lányok sírdogálná-
nak, hogy „gyere hamar vissza”, az anyukák mon-
danák, hogy „vigyázz magadra fiam”. De nem. 

E G Y  P E S T I  S Z Í V  D O B O G Á S A  Ó B U D Á I G  H A L L AT S Z I K … 

D á m o s y  G é z a ,  a  „ r a j z o l ó  i d e g e n ”

Dámosy Gézával a véletlen hozott össze (a képeslapgyűjtő szenvedélyünk), és a mai napig hálás vagyok, hogy 40 éve 
megismerhettem. Nagyszerű ember és nagyszerű művész, aki a világ 120 országában készített már csodálatos rajzokat.  
Több kiállítása is volt a kerületben, legújabb könyvében pedig külön fejezetet szánt Óbudának.

a kiskorona utca és korona tér sarok a társaskör felújítása előtt. grafikák: Dámosy Géza
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kis részben megspóroltam, nagyobb részben pedig 
utazási irodáknál vállaltam csoportok vezetését 
(művészettörténeti ismereteim megalapozták az 
idegenvezetést). Egy bonni iroda prospektusaihoz 
rajzsorozatokat készítettem – ezzel egyedibb lett 
a prospektusuk, mint a többié. Fizetségként egy-
egy utazást kértem, és kaptam. 2000-ben nyugdí-
jas lettem, ami több időt és több utazást jelentett 
– és persze kevesebb pénzt. Úgyhogy a rajzaim-
ból is eladtam néhányat, a kiállítások után mindig 
akadnak vevők. Volt még egy spórolási forrásom: 
az utazások során mindig megelégedtem a legegy-
szerűbb szállásokkal és ellátással. A távoli orszá-
gokban például sokszor figyeltem a fiatal amerikai 
diáklányokat, mert ők jól ismerték a legolcsóbb és 
még tiszta, rendes szállásokat, amelyeket így én is 
megtaláltam.

Mesélte, hogy az utazásokon a poggyásza legfőbb 
kelléke a kis széke és a rajztáskája volt, hogy min-
den fontos benyomást és élményt rajzban meg 
tudjon örökíteni.

Igen, ma is a legfontosabb alapelvem (ha híres le-
szek, lehet, hogy életfilozófiának fogják nevezni?), 
hogy ahol és amikor csak lehet, ülök és rajzolok, 
ettől nem lehet eltéríteni! Mindenhonnan az embe-
ri kapcsolatok emlékeivel, történetekkel, leírt esz-
székkel és rajzokkal jöttem vissza. Minden egyes 
rajzomról tudok mesélni, van, amikor „le kell lőni”, 
hogy abbahagyjam.

Azon kívül, hogy a gyerekek körülvették az ut-
cán, és bámulták a „rajzoló idegent”, ezeknek a 
találkozásoknak volt néha folytatása?

Hát persze! Például Dardzsilingben, Körösi Csoma 
Sándor emlékhelyeinek végigjárása alatt az utcán 
ültem kisszékemen, és rajzoltam, amikor gyerekek 
vettek körül. (A gyerekeknek mindenütt nagyon 
érdekes volt a rajzoló idegen.) Beszélgettünk, ösz-
szebarátkoztunk – és este már egy ottani családnál 
velük vacsoráztam, és ott is alhattam.

KIÁLLÍTÁSOK

Tudom, hogy mindig izgatta, hogyan tudná meg-
mutatni az embereknek a rajzait. Végül is egy 
művésznek ez az igazi célja. Hogyan sikerült?

Valójában nem vagyok elégedetlen. Bemutatkoz-
tam már Spanyolországban, Németország számos 
városában, Angliában, Olaszországban és Magyar-
országon. Az 1996-os bolognai Nemzetközi Művé-
szeti Vásáron én képviseltem Németországot. Bonn 
városa „házi grafikusaként” rendszeresen vannak 
bemutatóim a Városháza galériájában – ez nekem 
nagy megtiszteltetés.

És az itthoni bemutatkozások? Hiszen erre kel-
lett a legtöbbet várnia, pedig ez volt igazán a 
szívügye.

Ma három rajzomat a Szépművészeti Múzeum, 
egyet pedig az egri Érseki gyűjtemény őrzi. Itthon 
döntően az építészeti rajzaimat láthatták a Kispesti 
Kaszinóban, a Kulturális Örökség Minisztériuma 
várbéli galériájában, a Kévés Galériában, 2012-ben és 
2013-ban az új pécsi Zsolnay művészeti központban, 

Ott és akkor senki sem beszélgetett, egy árva szó 
sem hangzott el, kifelé görcsösen mosolyogtunk, 
nem voltak bölcs tanácsok, csak vártunk. Füttyszó 
nélkül indult a szerelvény, szégyenkezve, ezer lát-
hatatlan köteléket elszakítva. Elkezdődött életem 
leghosszabb utazása, amely a mai napig is tart…

A kiérkezés után milyen iskolák következtek?

1957-ben már Aachenben tanultam, a Technische 
Hochschulén, majd 1958-ban a Technische Uni-
versitäten, Berlinben. 1959-ben váltottam a művé-
szi grafikára, de az építészet a mai napig érdekel. 
A további tanulmányok a művészetet érlelték ben-
nem teljessé: 1959–1962 Hochschule für bilden-
de Künste, Berlin (grafika), 1962–1963 Academia 
della belle Arte, Róma, 1964–1965 Freie Univer-
sität, Berlin (művészettörténet), majd 1966-tól a 
Pädagogische Hochschule, Bonn. Ebben a város 
lehorgonyoztam, ott van ma is a fő táborhelyem, 
bár Pesten is sokat tartózkodom egy szülőhe-
lyemmel szomszédos utcai garzonlakásban. De a 
tanítás – a gondolatok átadása és a közlési vágy 
szerintem minden művészetek legszebb felső 

szintje – tényleg „elkapott”. Ennek hatására a bon-
ni főiskolán tanárként dolgoztam, és mellette egy 
javítóintézetben tanítottam egészen nyugdíjig. 
A nehezen nevelhető gyerekekkel jól megtaláltam 
a kapcsolatot – talán mert én is extrém voltam vi-
lág életemben.

Úgy tudom, egy akkoriban új művészeti kifejezé-
si mód is izgalomba hozta – a pantomim.

Igen, megtanultam, és szerettem játszani – 1976-ig 
a bonni Reflector pantomim társulat vezetője vol-
tam. Nagyon sikeres szerepléseinkre is szívesen 
emlékszem.

AZ UTAZÁS: SZENVEDÉLLYÉ VÁLT

Az utazás, világlátás sok ember álma. Önnél ho-
gyan vált ez fő szenvedéllyé, fő tevékenységgé?

Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Pesten és Bon-
non kívül is élnek-e emberek, és hogyan. Persze az 
eredeti kíváncsiság az épületek, városképek felé 
is irányult: mi változott, milyen lett az idők során 
például egy jellegzetes római külváros, miután ott 
is megindultak a nagy építkezések. Budapestet 
láttam romokban a háború után és 1956 után is – 
bámulatos, hogy mi minden újjáépült, és sokszor 
milyen gyorsan –, persze még ma is vannak hiá-
nyok. Különösen érdekes volt például Nürnberg, 
ahol nagy volt a pusztítás, és az 1950-es években 
a legrondább lakótelepek épültek. De hát Óbuda 
is jó példa, hiszen eltűnt egy régi városrész, és fel-
épült egy több tízezer embernek otthont adó pa-
nelrengeteg. Ez sok embernek rossz volt és sokak-
nak jó. Ezeket a változásokat meg kellett nézni, és 
le kellett rajzolni – több ezer rajzom van az ilyen 
változásokról.

Az utazás pénzbe kerül. Hogy tudta finanszíroz-
ni ezeket, hisz a tanári fizetés Bonnban sem lehe-
tett túl nagy?

Igen, itthon az első kérdés mindig az volt, hogy 
„miből” telik egy tanárnak minderre. Nagyon spó-
roltam, csak erre költöttem. Az utazások költségeit 

a korona tér a krúdy-házzal a panelrengetegben

az 1929-ben épült gáznyomásszabályozó ház 
– ma gázlámpa kioszk kávézó – a fő téren
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2014-ben Debrecenben. Wekerle kertváros hangula-
tát az ott töltött idő alatt ismertem meg, és az élmény 
fogva tartott – készült belőle vagy húsz rajz.

Emlékszem, sikeres kiállítás volt a Wekerlei Tár-
saskör Egyesületben. Olyannyira, hogy a képeket 
lefotózták, és a wekerlei iskolák folyosóin „ka-
marakiállításokat” csináltak belőlük.

Igen, ez nagyon jólesett, és örülök, hogy ezáltal a 
fiatalsághoz is eljutottam. Ezekről a képeimről is-
merik meg a gyerekek Wekerle igazi sugallatát, 
ahogyan azt Kós Károly építész társaival száz éve 
megálmodta és megteremtette.

Óbuda elég messze van a Belvárostól – mégis mi 
kapcsolja ennyire ehhez a városrészhez?

Már beszéltünk arról, hogy építészként szenve-
délyes védelmezője vagyok minden szép és ér-
tékes épületnek, harmonikus városképnek. Na-
gyon kiborít, ha pusztítást és vandál átépítést 
látok. Magától értetődik, hogy Óbudán évtizedek 
óta kerestem azt, ami a legendás hangulatból 
megmaradt, és nagyon feldobott a Krúdy-ház 
megújulása, azaz a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum nagyszerűen sikerült 
rekonstrukciója. Készülő könyvemben külön fe-
jezetet szántam Óbudának.

Miért példaértékű Óbuda megújulása?

E városrész mégiscsak az 1873-as városegyesülés 
tagja volt, és mint városnegyed, a századfordulót 
éppen megúszta. Az első tőrdöfést akkor kapta, 
amikor 1939-ben elkezdődött az Árpád híd építé-
se. Akkor szakadt ketté. Északi fele máig valahogy 
megvan. A déli félen az 1960-as években végigjár-
tamkor itt egy valóságos Tabán-utódot véltem fel-
fedezni. Emlékszem, sok földszintes ház bejárata 
mellett ott állt a tábla: „Tiszta udvar, rendes ház”. 
De aztán Óbuda halálra ítéltetett, mert közel volt a 
városközponthoz. Jöttek a buldózerek, és felépültek 
a panelszörnyetegek. Egyelőre meghagytak egy pár 
házacskát pihenőül, vagy kantinnak az építőmun-
kásoknak. Ilyen volt a Híd vendéglő is. Aztán jött az 
ízlésváltás, és a Korona tér környékén megmaradt 

egy kis műemléknegyed. A Krúdy-házból múzeum 
lett, a Hídból a patinás Kéhli vendéglő – a jobb ol-
dali kis belső szobájának falait az én óbudai rajzaim 
díszítik.

Van személyes kötődése is a városrészhez?

Hát persze! A panelrengeteg mellett, Békásmegyer 
Ófaluban lakott haláláig unokatestvérem, az ország 
egyik első olajmérnöke, aki évekig Líbiában profesz-
szorként működött. De talán személyesebb kapcso-
lat fűz Kiss Imréhez, a Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum igazgatójához, aki már háromszor 
adott kiállítási lehetőséget a rajzaimhoz. Először a 
világpanorámát mutattuk be csaknem száz rajzom-
mal, majd az Úton – útszélen című könyvem bemu-
tatója volt itt. Nemrég pedig a portréimból rendez-
tek tárlatot Elesettek címmel. Ennek előzménye, 
hogy jó pár éve mondta nekem Makovecz Imre: 
menj vidékre, majd meglátod, hogy másféle embe-
rek is vannak. Megtaláltam ezeket az embereket 
itthon és külföldön is. Azt hiszem, az egyéniség, 
az emberi értékek rangját kellene visszaadni, és az 
emberrel kell többet törődni – ilyesmiről beszéltem 
annak a kiállításnak a képeivel is, amelyet két éve 
Bonnban rendeztünk Minoritates Mundi címmel. 
És nagyjából ezt a kiállítást láthatták az érdeklődők 
itt Óbudán Elesettek címmel.

SZÁNTÓ ANDRÁS

Az utóbbi években a magyar és nemzetközi 
avantgárd kutatásban két, egymást megvilágító jelen-
ség került az érdeklődés középpontjába: a hálózat és 
a folyóirat kérdésköre. A Kassák Múzeumban látható 
Aktív ábrák: Kapcsolatépítési stratégiák az avantgárd 
hálózatokban című kiállítás e két témát köti össze 
az 1920-as évekbeli avantgárd folyóiratok kapcsola-
tait szemléltető hálózati ábrák elemzésével. A lapok 
egymás közötti kommunikációjában ezek az ábrák 
elsősorban arra mutatnak rá, hogy az avantgárd moz-
galom szereplői hogyan pozícionálták magukat nem-
zetközileg, és kiket tekintettek referenciának a háló-
zatban. A folyóiratok kapcsolatrendszerének e sajátos 
vizualizációja az avantgárd lapok egyik jellegzetes 
elemévé vált, amely nemcsak az egymás közötti vi-
szonyok dinamikus változásairól tudósított szemléle-
tesen, hanem valóságkonstrukcióként is működött: új 
kapcsolatokat generált, aktívan formálta a kulturális 
és társadalmi tereket Európában és világszerte.

A kiállítás abból a megfigyelésből indul ki, hogy 
az avantgárd más művészegyéniségeihez hasonló-
an Kassák Lajos az egyik úttörője volt annak a ma is 
aktuális gondolkodásmódnak, amely a művészi te-
vékenységet nem kizárólag az esztétikai határokon 
belül képzeli el, hanem a művésznek társadalom-
formáló szerepet is tulajdonít. Kassák életművének 
múzeumi bemutatásában az elmúlt évtizedek során 
képzőművészeti munkássága került fókuszba, de fel-
merült a kérdés, hogy a 2010-es években vajon Kassák 
képzőművészeti tevékenysége-e a legérdekesebb. 
Hiszen van az életműnek és a korszaknak egy másik, 

a kortárs művészet, illetve e kortárs elméleti diskur-
zusok szempontjából nézve jóval aktuálisabb része is: 
Kassák szerkesztői tevékenysége, társadalmi aktivitá-
sa, mozgalomszervező és hálózatépítő tevékenysége.

Avantgárd folyóiratok a Kassák Múzeumban

A Kassák Múzeum egyik fontos célja, hogy a múze-
umi archívumot a történeti és kortárs kiállításokon 
kiemelje korábbi háttérszerepéből annak a művé-
szettörténeti szemléletváltásnak a jegyében, amely 
szerint a művészet, különösen a modern művészet 
nem csupán az esztétikai törvények belső, imma-
nens logikája szerint értelmezhető. A feladat ennél 
sokkal bonyolultabb: széles társadalmi kontextus-
ban kell gondolkodni róla. Ennek a szerteágazó és 
összetett munkának az egyik fontos bázisa az ar-
chívum, amely a kutatás és gyűjtés szempontjainak 
összekapcsolásával új lehetőségekkel kecsegtet. 
A Kassák Múzeum történeti és kortárs kiállítása-
in az elmúlt években Kassák életművének kapcsán 
az avantgárd történeti, társadalmi és művészi ösz-
szefüggései, szociális háttere kerültek fókuszba. 
Történeti kiállításainkon – ahol Kassák életművé-
nek egy-egy fontos területét, illetve a kelet-euró-
pai avantgárd párhuzamos jelenségeit vizsgáljuk 
– az avantgárd folyóiratok problematikája kapta a 
legnagyobb hangsúlyt. Ugyanis ebből, a korábban 
múzeumi háttéranyagként funkcionáló dokumen-
tumtípusból bontakozik ki az avantgárd mozgalom 

D O B Ó  G Á B O R ,  S A S VÁ R I  E D I T,  S Z E R E D I  M E R S E  P Á L :  A K T Í V  Á B R Á K

K a p c s o l a t é p í t é s i  s t r a t é g i á k  a z  a v a n t g á r d  h á l ó z a t o k b a n

Dámosy Géza. Foto: Franz F ischer



mú zeum

60
mú zeum

61

azonban többnyire csak marginális pozíciót tu-
dott kivívni magának, különösen Kelet- és Közép-
Európában. Az első világháború utáni tabula 
rasa más értelmiségi csoportokhoz hasonlóan az 
avantgárd mozgalmakat is arra ösztönözte, hogy 
a megváltozott társadalmi és kulturális környe-
zetben szerepüket újragondolják. A húszas évek-
től kommunikációjuk főként lapjaikon keresztül, 
transznacionális térben zajlott, amit nevezhetünk 
virtuálisnak is, hiszen a szereplők személyesen 
csak ritkán találkoztak. Mégis intenzív párbeszéd-
ben, cserekapcsolatban álltak egymással, vitáztak, 

versengtek, mindemellett referenciaként tekintet-
tek a másikra. Az avantgárd lapok jellegzetes mű-
faja, a hálózati ábra ezt a dinamikus, folytonosan 
változó viszonyrendszert jeleníti meg, ami minden 
lapnál más jelentést és funkciót nyert. A bemutatott 
újságok tartalmával, politikai és kulturális beágya-
zottságával összevetve kiderül, hogy a hálózati áb-
rák különböző koncepciók alapján épülnek fel: hol 
a folyóiratok közötti hierarchiát, hol egyenrangúsá-
gukat tükrözik, esetenként tökéletes összhangban 
állnak az adott lap művészeti programjával, más-
kor viszont ellentmondanak annak.

szellemi háttere, az irányzatok versengése, a művé-
szettel kapcsolatos aktuális ideológiák széles tárhá-
za. Mindezt elsőként a múzeum új állandó kiállí-
tásán tematizáltuk 2011 tavaszán, amikor Kassák 
lapjait állítottuk a középpontba.

Az avantgárd lapok hazai és külföldi kiállítási 
prezentációjában hagyományosan a borítók kapták 
a főszerepet, amelyek vizuális erejükkel műtárgy-
ként hatottak a kiállítótérben. Az avantgárd mozga-
lom radikális szellemi médiumai azonban szemmel 
láthatóan feszengenek ebben az esztétikai aurában. 
Ezt felismerve a fő kérdés az volt számunkra, hogy 
a folyóiratokat hogyan lehet kinyitni (szó szerint és 
átvitt értelemben is) egy kiállítási szituációban, ho-
gyan lehet érzékletesen bemutatni azt a történeti, 
társadalmi és művészeti kontextust, az avantgárd-
ban zajló vitákat, a különböző irányok és platfor-
mok küzdelmét, amelyek egyébként vakfoltra esnek 
az avantgárd művészet esztétikai prezentációjá-
ban. A Kassák Múzeum e témában megrendezett 
korábbi kiállításai – és az Aktív ábrák is – a folyó-
irat-tanulmányok (periodical studies) által ihletett 

kutatásokra és a történeti avantgárddal kapcsolatos 
újabb kiállítások tapasztalataira épülnek.

Hálózati ábrák és kontextusok

A kiállításon szereplő dokumentumok szemlélete-
sen demonstrálják az avantgárd lapok hálózataiban 
működő marketingstratégiákat is. A modern művé-
szet terjesztésére specializálódott könyvkereskedé-
sek kirakata sokszor maga is műalkotás, installáció 
volt, amelyet gyakran művészek terveztek. Az avant-
gárd folyóiratok réteglapok voltak, de visszaemléke-
zésekből tudjuk, hogy gyakran éppen az újságok ki-
vitelezése vagy a kirakatdizájn radikális esztétikája 
tudott megszólítani egy szélesebb közönséget.

Az avantgárd mozgalmak internacionális ka-
rakterük ellenére az első világháború alatt döntően 
saját nemzeti kultúrájuk viszonylatában határozták 
meg magukat. Lapjaik többségét nemzeti nyelven 
írták, és ebben a keretben kerestek maguknak nyil-
vánosságot. A nemzeti kultúrákban az avantgárd 

az előtérben a HET OVERzicht (az áttekintés) 1923. május-júniusi száma. fotók: kassák múzeum

A Ma 1922-es őszi számának címlapja
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Aktív ábrák

A kiállításon tíz avantgárd lapot mutatunk be rész-
letesen, felfejtve a hálózati ábrák mögött álló mű-
vészeti elveket, gazdasági meghatározottságokat, 
politikai feltételeket. Az összehasonlítások egyik 
tanulsága, hogy ezek a lapok különbözőképpen vol-
tak egyformák. Első ránézésre rendkívüli módon 
hasonlítottak egymásra, ami a radikális tipográfiai 

megoldásokat, jellegzetesen avantgárd vizualitást és 
persze a vissza-visszatérő címeket és műveket ille-
ti. A kiállítás azonban azt is bemutatja, hogy ezek a 
szempontok mindig változtak, esetről esetre másho-
gyan nyilvánultak meg, és jelentésük is változott az 
egyes folyóiratok szűkebb kontextusában.

Vegyük például Kassák Lajos Ma című folyó-
iratát, amely 1916-tól egy évtizeden át a magyar 
avantgárd meghatározó fóruma volt. Története két 

markánsan különböző periódusból állt: a budapesti 
és bécsi időszakból. A lap 1919-ig Budapesten jelent 
meg, ez idő alatt Kassák folyamatosan bővítette 
portfólióját: a Ma könyvkiadót, képzőművészeti ga-
lériát üzemeltetett, előadóesteket szervezett. Ezzel 
szemben a Tanácsköztársaság bukását követő bé-
csi emigráció éveiben, 1920 és 1925 között Kassák 
lehetőségei jelentősen beszűkültek. Mivel folyó-
iratát kitiltották Magyarországról, a Ma kiszakadt 
korábbi kulturális közegéből, ugyanakkor a bécsi 
magyar politikai emigrációban sem találta a helyét. 
Támogatói nem voltak, de a szűkös anyagi körül-
mények ellenére Kassák és későbbi felesége, Simon 
Jolán önerőből folytatták a Ma kiadását. A bécsi 
évek fő kihívása az volt, hogy Kassák és folyóirata 
ki tud-e törni elszigeteltségéből.

1922-től Kassák már nem egyszerűen csak egyik 
szereplője volt az avantgárd hálózatnak, hanem for-
málója, alakítója is. A Ma 1922-es őszi számának hát-
só borítóján megjelent hálózati ábra nemzetközileg 
is mintája lett a kapcsolatok szemléletes megjelení-
tésének. Kassáknál is több olyan ábrát láthatunk, 
amelyen az adott pillanatban a lapja számára fontos 
kapcsolatok tűnnek fel, valamint a kurrens nyugati 
lapok mellett mindig ott találjuk a kelet-közép-euró-
pai folyóiratokat is. A Ma 1922 és 1924 között meg-
jelent hálózati ábráin megfigyelhető a lapok állandó 
változása: születésük és megszűnésük dinamikája. 
A rövid életű dadaista újságok vezető szerepét egy 
idő után a konstruktivista és a Bauhaus elveit hirdető 
funkcionalista lapok vették át. A Ma kapcsolatai a fo-
lyóirat 1925-ös megszűnését követően is megmarad-
tak, Kassák Budapestre visszatérve aktivizálni tudta 
ezeket az 1926-ban megalapított Dokumentumban.

Sok tekintetben hasonlított a Mához az Európa 
másik sarkában, Belgiumban kiadott Het Overzicht 
(Az áttekintés) – nem véletlen, hogy hirdették, rek-
lámozták is egymást. Az antwerpeni székhelyű fo-
lyóirat Fernant Berckelaers (alias Michel Seuphor) 
költő és Jozef Peeters festő szerkesztésében jelent 
meg. A Het Overzicht 1921–1922-ben, működésé-
nek első szakaszában főleg az avantgárd helyi kér-
déseivel foglalkozott, de 1922 és 1925 között már az 
avantgárd mozgalom nemzetközi súlyú szereplője 
lett. A lapot saját forrásból tartották fenn, miután a 
főszerkesztő, Michel Seuphor eladta magánkönyv-
tárát a nyomda- és terjesztési költségek fedezésére, 

ami nagy szabadságot adott a szerkesztőknek. 
Hollandul írt cikkeikben baloldali elkötelezettség-
gel támogatták a Flandria politikai, nyelvi és kul-
turális autonómiájáért küzdő Flamand Mozgalmat. 
A szerkesztők nagyhatású nemzetközi művészeti 
találkozókat szerveztek Antwerpenben. A konst-
ruktivizmus eszméit propagáló Második Modern 
Művészeti Kongresszus 1922-ben a lapot és a vá-
rost egyaránt az irányzat fontos szereplőjévé tet-
te. Kapcsolatot építettek Nyugat- és Kelet-Európa 
legfontosabb avantgárd folyóirataival, többek kö-
zött Kassák és Moholy-Nagy László munkáit is 
közölték a Het Overzicht 1924 januári számában. 
A hálózat (Het Netwerk) című, kiáltványszerű lis-
tájukon Bécstől Rómán át Brazíliáig az új művészet 
szempontjából fontos városokat, országokat és sze-
replőket tüntették fel. A felsorolásban ugyanakkor 
érdekes módon nem találjuk meg a lap holland ri-
válisát, a hasonló nevű művészeti mozgalom lap-
ját, a De Stijlt.

Az 1920-as évekbeli európai avantgárd folyóira-
tok szövevényes kapcsolatait bemutató kiállításunk 
egyaránt számot tart a huszadik század művészete 
iránt érdeklődők figyelmére és azokéra is, akik kí-
váncsiak a magyar művészek nemzetközi mozgá-
saira. A kiállításhoz számos tárlatvezetést, múze-
umpedagógiai foglalkozást, angol és magyar 
nyelvű szakmai napot szervezünk az Óbudáról és 
máshonnan érkező látogatóinknak. 

Az Aktív Ábrák című kiállítás a Kassák Múzeumban 
2019. március 31-ig látogatható.

A kiállítás létrejöttét Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata – Bús Balázs polgármester 
és a Flamand Kormány Képviselete támo-
gatta. A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum 
– Kassák Múzeum Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Hivatal – NKFIH, K-120779 
számú, Kassák Lajos avantgárd folyóiratai 
interdiszciplináris megközelítésben (1915–
1928) című kutatási projektjéhez kapcsoló-
dóan készült. A kiállítás kurátorai: Balázs 
Eszter, Dobó Gábor, Sasvári Edit és Szeredi 
Merse Pál; a dizájnt Rudas Klára készítette.

A Ma 1922-es őszi számának hátsó borítóján megjelent hálózati ábra
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képezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása, ezért nemzetközi művészek alkotá-
sai is láthatók. Munkamódszerük különlegessé-
ge, hogy a kiállítások rendezését maguk a tagok 
végzik el, lehetőséget adva a közös és organikus 
szerveződésnek és munkafolyamatoknak.

A Vasarely Múzeum két nagy termében ötven 
meghívott művész munkája kap helyet. Az inter-
aktív művek között vannak digitális, mechanikus, 
op-artos és zenei darabok is. Az egyik interaktív 
mű Viktor Hulík pozsonyi művész munkája: a fe-
hér, fekete és szürke mozgatható elemeket forgatva 
a néző tetszés szerint komponálhat. Ilyetén módon 
a látogató is részesévé válik a műalkotás folya-
matának. Igazán látványos eleme a térnek Orosz 
Klára pécsi szobrászművész platóni teste, ami egy 
térbeli sokszög, egy játék inspirálta képzőművé-
szeti alkotás. Saxon-Szász János Poliuniverzum 
nevű, mértani testek csúcsánál azonos színnel 
összeillesztős és Nemes Judith sík-geometrikus 
játéka összetettsége révén válik igazán emlékeze-
tessé, míg Sztruhár Zsuzsa Harmonográfja, amit 
működésbe hozva zenei hangközöket ábrázoló raj-
zokat lehet létrehozni, meditatív és transzba ejtő. 

Mengyán András fényművészeti alkotásainak 
formáit „fejben” kell kiegészíteni. Nagy kihívás, 
mert csupán egy megoldás van, bár részsikereket 
mindenképpen el lehet érni.

A zenei élményt a Rimóczi István vezette 
Bélaműhely Sound Art biztosítja. A Bélaműhely 
számára fontos a szemléletmód, hogy minél keve-
sebbet vásároljanak. Hangszereiket és hangkeltő 
eszközeiket olyan anyagokból, tárgyakból készí-
tik, amelyek a környezetünkben is megtalálható-
ak. Céljük, hogy a zene tényleg mindenkié legyen, 
az alkotás öröméhez mindenki hozzájuthasson. 
Sokan tartnak attól, ha hangszer kerül a kezük 
ügyébe, azt nem tudják megszólaltatni, kudarcot 
vallanak. Ezzel szemben a Bélaműhely hangszere-
it ki merik próbálni, és könnyen sikerélményt sze-
rezhetnek, mert senki sem kéri számon a klasszi-
kus zenei műveltséget, mivel minden létező 
hangot zenei hangnak tartanak. A Bélaműhely 
hangszerei most először jelennek meg kiállítótéri 
kontextusba helyezve, műtárgyként más művek-
kel, játékokkal együtt, amelyek közül kiemelten 
szórakoztató és monumentális Terebessy Tóbiás 
üvegorgonája. 

A Vasarely Múzeum új időszaki kiállítása, mely 
a kortárs művészetet játékkal és interaktivitással 
lopja be a látogatók szívébe, 2019. február 28-ig lá-
togatható. Az OSAS művészei és egyben kurátorai, 
Haász Katalin és Benedek Barna az épülő kiállítá-
son vezetett körbe.

A Vasarely Múzeum rendszeresen ad otthont 
az egyesület geometrikus absztrakció témakörét 
feldolgozó kiállításainak, amelyeknek fontos ré-
szei a kísérő zenei és ismeretterjesztő programok.

A GameOmetry tulajdonképpen már egy to-
vábbfejlesztett verziója a tavaly októberben az Off-
Biennálé (melynek mottója a Gaudiopolis, Sztéhlo 
Gábor holokauszt idején végzett gyermekmentő 
tevékenysége volt) keretében a játékon keresztül 
megközelített, Három Hét Galériában megrende-
zett Minta-Játéktervek című kiállításnak. Azzal, 
hogy játékos és interaktív műveket mutatnak be, 
a kurátorok ellenszegülnek annak a sztereotípiá-
nak, hogy a kortárs művészet megközelíthetetlen 
és érthetetlen.

Az Open Structures Art Society (OSAS), magya-
rul Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület egy kö-
rülbelül tizenkét éves múlttal rendelkező művészeti 
egyesület. A geometrikus, konkrét művészet jegyé-
ben alkotó képzőművészek: Gáyor Tibor, Harasztÿ 
István, Hetey Katalin, Konok Tamás, Maurer Dóra, 
Molnár Vera, Nádler István, Nemes Judit, vala-
mint műpártolók, műgyűjtők, művészettörténé-
szek: Dr. Dornbach Alajos, Szöllősi-Nagy András, 
N. Mészáros Júlia és Prosek Zoltán alapították.

Az OSAS teljesen önfenntartó, ám megnyug-
tatóan biztos hátteret nyújt a működéséhez a 
Szépművészeti Múzeum filiáléintézete, a Vasarely 
Múzeum. Az OSAS működésének fontos részét 
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Kiállító művészek: BÁLVÁNYOS Levente, 
Max BILL (CH), BOLYGÓ Bálint (H/GB), 
CZEIZEL Balázs, DOBÁNY Sándor, EPERJESI 
Ágnes, ERDÉLY Dániel, FISCHER Judit, GÁYOR 
Tibor, GYÖRGY Katalin, GYŐRFI Gábor 
(GB/H), HAÁSZ István, HALMI-HORVÁTH 
István, HARASZTŸ István, HETEY Katalin, 
HORVÁTH Richárd, Viktor HULÍK (SK), 
JOVANOVICS Tamás, KELLE Antal, Viacheslav 
KOLEICHUK (RU), KÓRÓDI Zsuzsanna, LÁBAS 
Zoltán, MAURER Dóra, MENGYÁN András, 
MILASOVSZKY László, Vera MOLNÁR 
(H/F), NAGY Barbara, NAGY Zsófia, NEMES 
Judit, Andrzej Jakub OLEJNICZAK (PL/US), 
OROSZ Klára, PLESZNIVY Ákos POROSZLAI 
Eszter, Franz RIEDL (A), RIMÓCZI István, 
SALAMON Pál, SAXON-SZÁSZ János, Esther 
STOCKER (I/A), SZABÓ Klára Petra, SZEGEDY-
MASZÁK Zoltán, SZÍJ Kamilla, SZTRUHÁR 
Zsuzsa, SZVET Tamás, TARR Hajnalka, 
TEREBESSY Tóbiás, Sofie THORSEN (DK/A), 
Margherita TUREWICZ LAFRANCHI (PL/CH), 
Victor VASARELY (H/F), WOLSKY András, 
ZALAVÁRI József.
Kurátorok: HAÁSZ Katalin, BENEDEK Barna

Terebessy Tóbiás üvegorgonájával. fotó: Doh i gabriella
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A magyar jogszabályok szerint a földben, vízben 
talált régészeti korú tárgyak az államot illetik meg, 
ennek ellenére sokan saját egyedi gyűjteményeiket 
igyekeznek gyarapítani ezekkel a leletekkel, illet-
ve a műkincspiacra dolgoznak. Maga a fémkereső 
műszer nagyon hasznos eszköz, a modern ásatások 
fontos kelléke, amelynek segítségével az apró föld-
rögökhöz tapadt tárgyak is megtalálhatóvá válnak 
a sokszor feszített tempójú munkák során.

Bár a főváros sűrű beépítettsége nem igazán 
kedvez a kincskeresőknek, a 2000-es évekre egyre 
több helyen találtunk Óbudán is a fentiekhez ha-
sonló nyomokat. A koncepcionális problémakeze-
lés tekintetében a végső lökést 2005 nyara adta, ek-
kor fémkeresősöket értünk tetten Aquincum római 
kori polgárvárosának beépítetlen, nyugati felében. 
Részben ezek a negatív hatások adták meg az im-
pulzust ahhoz, hogy ezzel a problémával foglalkoz-
ni kell, illetve az ötletet, hogy érdemes lenne a va-
lóban helytörténeti érdeklődésű, amatőr kutatókat 
bevonni önkéntesként a régészeti munkákba.

Kutatás a baseball pálya alatt

Az első nagyobb, önkéntesekkel együtt folytatott 
munka a polgárváros nyugati elővárosában egy új 
baseball pálya kialakításához kapcsolódva kezdődött 
meg 2012-ben. Itt, mivel a sportlétesítmény kialakítása 
csak kevés ponton bolygatta meg a régészeti korú ré-
tegeket, és több helyen inkább feltöltötték a területet, 

több mint 12 ezer m2 felszín műszeres vizsgálatára ke-
rült sor több szakaszban az elmúlt években.

Szerencsés módon a baseball pályát is ma-
gába foglalta az Osztrák Régészeti Intézet és az 
Aquincumi Múzeum közös, 2011-ben végzett geofi-
zikai felmérése, így a talajban lévő anyagok eltérő 
mágnességén alapuló vizsgálatok alapján pontos 
térképünk volt arról, hogy hol és milyen kőépüle-
tek húzódnak meg a felszín alatt.

A műszeres kutatások során több mint 400, jó-
részt római kori fémtárgy került elő. Minden lelet 
pozícióját pontosan bemértük. A talált leletek kon-
centrációjából és a felszíni megfigyelésekből arra 
következtettünk, hogy a hosszú, keskeny római 
épületek a kelet-nyugati főútvonal két oldalára kon-
centrálódtak. Dél felé valószínűleg a terep is lejthe-
tett, és a talált emlékek száma is erőteljesen csökkent.

A sportpályán 2017-ig összesen mintegy 70 ró-
mai kori érmet, nagy mennységű viseleti tárgyat, 
bútordíszt, kulcsokat, ládikaveretet találtunk. Ezek 
és a településtörténeti adatok alapján jól megrajzol-
ható, hogy a területet a Kr. u. I. századtól a III. szá-
zad elejéig használták intenzíven, és az itt található 
épületek a Kr. u. III. században, talán egy barbár 
támadás következtében elpusztultak.

Az utóbbira utal egy szintén a fémkeresős kuta-
tásnak köszönhetően megtalált, földbe rejtett, négy 
darabos, egy épület hátsó helyiségében elásott, me-
zőgazdasági vas szerszámokból (két kapából, egy 
baltából és egy ásóból) álló leletegyüttes, amely fe-
lett az agyagréteg átégett. Közvetlenül a szerszámok 
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mellett, egy földbe mélyített tárolóedény alján egy 
különleges, két darabból összeilleszthető színházi 
maszkos díszítésű bronzmécses fele volt, amely-
hez hasonló példányt alig féltucatnyit ismerünk 
a Római Birodalom területéről. Szintén egyedi le-
letnek számít egy nagyon jó állapotban megtalált, 
kisebb méretű, vésett növény díszű, ovális, bronz 
tálka, amely 2017-ben került napvilágra.

Fémkeresővel a polgárváros szívében

A másik nagyobb műszeres kutatási projekt 
a polgárváros beépítetlen, nyugati felét érintette, 
ahol évek óta számos alkalommal észleltük kincs-
keresők bolygatását. Az Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatásával 2013 és 2014 között végeztünk 
Zsidi Paula, a múzeum egykori igazgatója szakmai 
 koordinációjával lelőhelyrekonstrukciós munkákat, 
amikhez kapcsolódtak fémkeresős bejárások is.

Ezek során – amelyet a terület szemétlerakás-
sal és növényzettel nem érintett részén tudtunk 
elvégezni – több száz fémtárgy került elő. Ezek 
nagyobb része a római korból származott, né-
hány népvándorlás kori és újkori tárgy mellett. 
A területre szintén rendelkezésre álltak az Osztrák 
Régészeti Intézet geofizikai felmérései, így itt is 
pontos képünk volt arról, hogy a település milyen 
épületeihez köthetők a pontosan bemért tárgyak.

A terület fémkeresős vizsgálata és két kisebb 
ásatás során összesen 74 római kori érmet találtunk, 
amelyek markáns többsége a Kr. u. II–III. századra 
keltezhető. A viseleti tárgyak között 38 fibula (ru-
hakapcsoló tű) található, amelyekkel a köpenyeket, 
ruhákat a vállrészen összefogták. Nagy számban 
fordultak elő övveretek és szíjdíszek. Háztartási 
felszerelések közé tartoznak a különböző bútordí-
szek, hengeres bronzfogantyúk, bútorveretek, több 
bronz ládikaveret, ládikafül és egy fémmécses is.  
Kiemelkedő lelet egy katonai diploma töredéke, 
amely Marcus Aurelius és Lucius Verus társuralko-
dásának korára, azon belül Kr. u. 163 és 165 közé, 
esetleg tágabban 166 vége közé keltezhetünk, ame-
lyet az Óbudai Anziksz 2016. őszi számában már 
bemutattam.

2015 nyarán, a hitelesítő kutatás alkalmával 
egy további zárt fémegyüttes került elő a területen, 

amely vastárgyakat, elsősorban láda- és bútorvere-
teket, továbbá egy vasból készült kardkoptatót, va-
lamint egy lovak betöréséhez használt, úgynevezett 
szorítózablát tartalmazott. A tárgyakat valószínűleg 
újrahasznosítás céljából gyűjtötték össze és ásták el 
egy sekély gödörbe a Kr. u. III. század folyamán.

Az itt talált fémtárgyak többsége a polgárváros 
Kr. u. II–III. századi virágkorából származik. Az 
ennél korábbi leletek, elsősorban érmek kis száma 
természetesen magyarázható azzal is – ahogyan azt 
a korábbi feltárások is mutatták –, hogy az időben 
korábbi rétegek akár több méter mélyen is húzód-
hatnak. A Kr. u. IV. századi tárgyak, érmek ugyan-
akkor csak minimális mennyiségben találhatóak az 
eddig feldolgozott anyagban, ami megerősíti azt a 
feltételezést, hogy a polgárvárosban már a Kr. u. IV. 
század első harmada után megszűnt a városi élet.

A múzeum munkáját az elmúlt tíz évben mint-
egy tucatnyi önkéntes segítette új lelőhelyek beje-
lentésével, megtalált leletek leadásával. A múzeum 
emellett több fémkereső műszert vásárolt, amelye-
ket a régészek és technikusok használhatnak a fel-
tárásokon elsősorban bontó munkáknál és a kiter-
melt föld átnézésére, továbbá 2014 óta megbízással 
alkalmazunk műszeres leletkutatásra profi szak-
embereket is a legjobb gépekkel. Mindennek ered-
ményeképpen az elmúlt években több ezer jól do-
kumentált régészeti korú fémtárggyal gazdagodott 
az intézmény gyűjteménye. 

(A szerző régész, muzeológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa)

vésett növény díszű, ovális, bronz tálka
fotó: aquincumi múzeum
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Számos jótékonysági intézmény létrehozásá-
ban is közreműködött kezdeményezőként vagy 
pártfogóként. Az ő nevéhez fűződik a crikvenicai 
László főherceg otthon (László menhely) alapítása, 
melyben beteg gyermekeket üdültettek. Szintén 
a horvát tengerparti városban vásárolta meg a 
Frangepán-kolostort honvédtisztek gyógy- és üdü-
lőhelyéül. A Budapesti Poliklinikai Egyesületnek 
és a József Szanatóriumnak is védnöke volt. 1896-
ban a budapesti, 1897-ben a kolozsvári egyetem 
tiszteletbeli doktora lett. Jelentős részt vállalt a ma-
gyar tűzoltóság megszervezésében. Megindította 
Az Osztrák-Magyar Monarchia Irásban és Képben 
című földrajzi és néprajzi kiadványt, amelynek 21 
kötetéből 7 foglalkozik a korabeli Magyarországgal. 
Palatinus Jóska a XIX. századi Magyarországon a 
legrokonszenvesebb Habsburgként joggal nyerte 
el a magyarok szimpátiáját, megelőzve Erzsébet 

királynét és Rudolf trónörököst. A palatinus szó 
latinul nádort jelent: a Székesfővárosi Közmunkák 
Tanácsától köztulajdonba vett Margit-szigetért cse-
rébe kapott telkeken állnak azok a házak (ma XIII. 
kerület), amelyek a nevet így őrizték meg.

A sziget „keresztapja”

József főherceg számtalan társadalmi és kulturális 
tevékenységei közül is kiemelkedik a Margit-sziget 
üdülőhelyként való kiépítése. A Fürdőszigeten már 
az 1850-es években találtak hőforrásokat. Igazán nép-
szerűvé azonban akkor vált a sziget, amikor 1867-ben 
József főherceg megörökölte, és megindította nyaraló-
teleppé való kiépítését, amelyet a polgárok számára 
is nyitott pihenőhellyé kívánt alakítani. Ybl Miklóst 
bízta meg a fürdőtelep terveinek elkészítésével. Ybl 
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Tudják-e a kedves olvasók, ki volt a magyar hon-
védség főparancsnoka, az országos tűzoltóság 
védnöke, az MTA tagja, a londoni Japan Society 
tiszteletbeli tagja, többek között az Aranygyapjas 
és a Szent István rend tulajdonosa, az első cigány 
szótár írója, valamint népmesegyűjtő, esztergályos, 
rózsakertész és mezei gazda egy személyben? Nem 
más, mint az osztrák arisztokrata, a legmagyarabb 
Habsburg, Palatinus Jóska, azaz Habsburg József 
Károly Lajos főherceg.

József Károly lovassági tábornok nemcsak kato-
nai érdemei miatt volt népszerű Magyarországon, 
hanem mert a társadalmi és kulturális élet min-
den megnyilvánulásában kimutatta, hogy a ma-
gyarokkal érez. Alig volt olyan nemzeti ügy vagy 
társadalmi mozgalom, amelynek pártját ne fogta 
volna. Szeretettel idézte meg személyét Krúdy 
Gyula is A tegnapok ködlovagjai című művében. 
A makrapipás, sujtásos, dohányzacskós pusztafit, 
a sáros csizmás kertészlegényt, aki még franciául 
sem beszélt.

Osztrák vér, magyar szív

Édesapja, József nádor két feleségének elvesztése 
után harmadszor is megnősült. Mária Dorottyát, 
Lajos württembergi fejedelem leányát vette fele-
ségül. Ebből a házasságból született József Károly 
1833. március 2-án Pozsonyban. Az alcsúti kastély-
ban töltötte boldog gyermekkorát, ahol később élete 

nagyobb részét is leélte. 1845 májusában, tizenhá-
rom éves korában neve már a tizenkettes jászkun 
huszárok közt szerepelt, ahová maga a nádor ve-
zényelte hadapródnak. 1848-ban a bécsi udvar fé-
lelmében István nádort (féltestvérét) száműzetésbe 
kényszerítette, Józsefet az osztrák hadseregbe so-
roztatta. Katonai pályafutása alatt számos helyen 
állomásozott a Monarchia területén, és több ütkö-
zetben is kitűnt bátorságával, például a königgrätzi 
csatában. Nagy erőfeszítések árán 1872-ben meg-
szervezte a Ludovika Akadémiát, az első hazai ka-
tonatisztképző iskolát, amelynek működését maga 
a király is kénytelen volt jóváhagyni. 1873-ban, már 
a Magyar Honvédség főparancsnokaként a Szent 
György téren álló Teleki palotába költöztette az új 
Főparancsnokság hivatalait. Később megvásárolta, 
és 1902-ben historizáló stílusban átépítette és kibő-
vítette Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján.

1864-ben vezette oltár elé Klotild hercegkisasz-
szonyt, Ágost Lajos szász-coburg-gothai herceg leá-
nyát, Lajos Fülöp francia király unokáját. Különösen 
érdeklődött a természet iránt – ezen belül is a nö-
vénytan érdekelte –, erről 1892-ben megjelent írása 
is tanúskodik, amelyben az alcsúti arborétum növé-
nyeit mutatja be. Nem csoda, hiszen botanika tanára 
Rómer Flóris volt. Csodájára jártak kisjenői és alcsúti 
mintagazdaságainak és kertészeteinek. 1881-ben 
Fiuméban megvásárolta az Adriai-tenger partján 
fekvő, később Villa Giuseppe néven emlegetett kas-
télyt, ahol az elkövetkezendő években jelentős átala-
kításokba kezdett, és gyönyörű parkot alakíttatott ki.

Balról jobbra: József Ágost, Klotild Mária Adél Amália hercegnő, Mária Dorottya Amália, László Fülöp Mária Vince,
József Károly főherceg, Margit Klementina Mária 1879-ben a Margitszigeten. Fotó: Koller Károly, forrás: Vasárnapi újság
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második tervében a sziget északi részére helyezte az 
épületegyüttest. Dél felé épült fel a T alaprajzú, há-
rom bazilikális hajóból álló Fürdőház, középen nyolc-
szög alaprajzú kupolával fedve. A sziget keleti részén 
emelkedett az eredetileg kétemeletes, kéttraktusos, 
téglalap alaprajzú Nagyszálló, amelyet a hosszanti 
oldalakon 3–3 rizalit tagolt. A 162 szobás szállóban 
a szobák pompás berendezése, a fürdőszobákba be-
vezetett gyógyvíz, a földszinten a ragyogó „társal-
gó-terem”, a könyvtár, az orvosi rendelő az akkori 
idők minden kényelmét biztosította. A sziget északi 
csúcsánál helyezkedett el az egyemeletes Kisszálló, 
mely az előbbihez hasonló elrendezésű volt. Az észa-
ki részen állt árkádos, faszerkezetű verandájával a 
Felsőszigeti vendéglő. Ettől délre létesült a mosó- és 

gépház, amelynek karcsú kéményét kettős vakárká-
dokkal tagolt pártázat zárta. Ybl az artézi víz Dunába 
való visszavezetését egy mesterséges vízesés építésé-
vel oldotta meg. A déli oldalon épült fel a Nagyven-
déglő (később Casino), az udvar északi oldalán álló 
épületből reprezentatív nyári lak létesült – kelet felé 
istálló, nyugat felé a kertészlak helyezkedett el.

Sajnos a gyönyörű épületek többsége elpusz-
tult, ma már csak a felismerhetetlenségig átalakí-
tott Nagyszálló és a Nagyvendéglő áll. A fürdőla-
kást József Károly csak alkalmilag használta, az a 
vadászkastélyával együtt többnyire írók és művé-
szek menedékhelyéül szolgált. A „vendégek” közül 
legtöbben Jókai Mór pártfogoltjai, művésztársai 
voltak: Arany János, Salamon Ödön, Törs Kálmán, 

később Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Krúdy Gyula, 
Szép Ernő és még sokan mások.

A parkosítási feladatokat a főherceg kertésze, 
Magyar György látta el, számos növényritkaságot be-
ültetve, a csodás rózsakertet pedig a palatinus maga 
gondozta. 1871-ben ő építtette meg a szigeti lóvasutat, 
amely utolsó útját 1928 áprilisában tette meg. A főher-
ceg nevéhez köthető a margitszigeti új kápolna építé-
se is 1903-ban, amelyet fiatalon elhunyt lánya, Klotild 
Mária emlékére készíttetett. A millennium kora előtti 
években a sziget főleg a középosztály számára, még 
csak jótékony ünnepek megrendezésére szolgált, de 
a századfordulóra, mikor is a Margit híd kishídját, 
amely lejárást biztosít a szigetre, a forgalomnak átad-
ták (1900. augusztus 19.), már az egész főváros nagy-
közönségét várta. József főherceg jelentős részt vállalt 
a szárnyhíd megépítésének költségeiből is.

A cigányok tiszteletbeli királya

A főherceg cigányokkal kapcsolatos tevékenysé-
ge szorosan kötődik a magyar néprajztudomány 

kialakulásához. Még fiatal korában a Wasa gyalog-
ezred tisztjeként cigány katonáitól megtanulta a 
nyelvüket, és ettől kezdve behatóan foglalkozott a ci-
gány nyelvvel és folklórral. (Már ekkor tisztában volt 
a cigány nyelv indiai eredetével, hiszen több keleti 
nyelv közt a szanszkrittal is foglalkozott.) Rendsze-
resen gyűjtötte a cigány szavakat, több hetet töltött 
egy cigánykaraván társaságában, kisebb cikkeiben 

lóvonat a Margitszigeten, 1902
i llusztrációk: a szerző gyűjteménye 

a margit híd 1900 augusztus 19-én átadott kishídja

a Margitszigeti Nagyszálló a pesti Duna-partról nézve. A felvétel 1880–1890 között készült
forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL .XV.19 .d .1 .06.037
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életmódjukra, szokásaikra utaló adalékokkal szol-
gált. Az Akadémia további munkára biztatta a szer-
zőt, és megbízta Ponori Thewrewk Emil nyelvészt, 
hogy kiadvánnyá szerkesztésében, valamint a köny-
vészeti rész elkészítésében működjék közre. Ilyen 
előzmények után jelent meg 1888-ban a Czigány 
nyelvtan, a cigányokról szóló mindmáig legátfogóbb 
mű. Szerzőjének személyes erénye, hogy rendelke-
zett az amatőr tudósoknál oly ritka mértéktartással 
és kritikai érzékkel. Bevezetőjében ez olvasható: „... 
e nyelvtan nem egyszerű tankönyv, mely a czigány 
nyelv meg-tanulására akar szolgálni, hanem tudós-
nak szóló mű...” József főherceg szógyűjteménye 
mintegy 1200 egységet tartalmaz, és azok igen sok 
saját és ragasztott alakot tartalmaznak. Ugyancsak 
a főherceg költségén jelent meg 1885-ben Györffy 
Endre Magyar és czigány szótár című gyűjteménye 
és Nagyidai Sztojka Ferenc „Tománé alává” szótára.

Tudományos érdemei elismeréséül az MTA 1881-
ben az igazgatótanács tagjává, 1888-ban tiszteleti 
taggá választotta, majd a Philologiai Társaságnak is 
tiszteletbeli tagja lett. A Románo Csibakero Sziklaribe 

megjelenésekor a neves pesti cigányprímások testüle-
tileg keresték fel Jókait, hogy közvetítésével mondja-
nak köszönetet a főhercegnek. A cigányok letelepíté-
sét célzó 1893. évi összeírás az akkori Magyarország 
területén 200.000 cigányt talált. A „cigányok királya” 
titulust azonban nemcsak tudományos, illetve tu-
dományszervező munkájával érdemelte ki, hanem 
azzal a gyakorlati tevékenységgel, amely a cigányok 
gyógyításától a kormányt ostromló beadványok szer-
kesztéséig terjedt, s a cigányok letelepítési kísérletei-
ben teljesedett ki. Magyar és cigány nyelven országos 
felhívást tett közzé, melynek hatására hamarosan 150 
főre duzzadt az oltalmat keresők száma. Birtokaira 
– Alcsút és Bánkút – telepítette le a cigányokat, akik 
számára állandó megélhetést, gyermekeiknek iskolai 
oktatást nyújtott.

Habsburg Józsefet fiumei birtokán érte utol a 
halál 1905. június 13-án. Zala György által készített 
síremléke megtekinthető a Budavári Palota Nádori 
kriptájában. Még életében legenda lett, s anekdoták 
tucatjai keringtek róla, s mint igaz magyar ember, 
több mint elegendőt tett – már csak ezért sem sza-
bad végleg elfelejteni őt –, hogy nevét hálás kegye-
lettel emlegessék. Legyen hát szobra Budapesten, a 
Margit-szigeten!

Jókai Mór: Szüreti mulatság Alcsúton (részlet)

„– Aztán majd szüretkor én magam készítem el a 
gulyáshúst! Ezzel a szóval biztatott fel József fő-
herceg őfensége, mikor legutóbb Alcsúton voltam 
a »Romano csibakéro sziklaribe« dolgában. Nem is 
felejtkezett meg az ígéretéről, egy patriarkális táv-
iratban meginvitálva a mai szüreti mulatságra: »na-
gyon jól fogunk mulatni.« (Erre pedig ugyan nagy 
szükségem van, mert a válaszfelirati vita mulatság-
nak nemigen jó mulatság.)

Kilenc óra volt, mikor a vasútról odarepített a 
négy kisjenői sárkány. Már akkor a két kis főherceg 
Holdházy apátkanonokkal együtt indulásra készen 
várt rám, József herceg botot is faragott a számom-
ra, hogy könnyebben essék a gyaloglás. László meg 
előrefutott, »ott van már a papa a szőlőben, látja a 
konyhája füstjét, ideérzik a jó szaga!«

Azzal megindult a karaván a közeli szőlő-
be. Csányi Pista felcsúti bandája már messziről 

rákezdte a Rákóczi-indulót, mikor észrevett ben-
nünket. A gyepes udvaron nagyban folyt már ak-
kor a munka. Az alacsony nádfedelű présház előtt 
őrölték a mustot, az ökrös szekér ott várt rá a lajttal. 
A szőlőlugasban egy katonaviselt ember gömböly-
getett a tenyerei között nagyszerű tésztagalacsi-
nokat, egy másik ezüst érdemrendes honvéd egy 
hosszú asztalon aprította szeletekre a kétféle húst; 
azokat Farkas honvéd alezredes húzogatta nyárs-
ra, szalonnával, veres hagymával sorakoztatva; 
meg más katonák krumplit hámoztak, káposztát 
aprítottak; csak maga a főherceg volt civilben, kék 
kötény kötve a derekára. Két nagy katlanban égett 
már a tűz, azok is tábori szokás szerint a partba vol-
tak ásva; mind a kettő fölött egy-egy roppant réz-
üst fortyogott, az egyikben főtt már a gulyáshús, 
a másikban meg a »cakumpakk«, egy melléktűzön 
csendesen sistergett a bakagombóchoz való hagy-
más zsír – mindenkinek tele volt a keze dologgal. 
»Hát nekem nem lehetne valami hasznomat ven-
ni?« – »Dehogynem, a gulyáshúst segíthet keverni, 
legalább nem lesz kozmás, mint tavaly volt.«

S aztán megmagyarázta a főherceg, hogy mi min-
den lesz a mai lakomán. Így szólt a »szüreti menázsi« 
1894. október 16-án: Marhahús paprikás krumplival. 
(No, ezt már ismerem.) Azután »bakagombóc«. (Ez 

tésztából készül, olyan egyfontos golyóformára, sza-
lonnával megspékelik, azután egy óra hosszat főzik 
bugyborékoló vízben, míg megpuhul, akkor zsírba 
rakják, hol újra megkeményedik, hogy lőni lehet vele.) 
Azután lesz »cakumpakk« (ebben van paszuly, bur-
gonya, rizs, káposzta, közbevegyített bőrös pecsenye-
darabokkal, feleresztve rántáslével, paprika a tetejé-
be), azután jön cigánypecsenye meg zsiványpecsenye 
(ezt nyárson fogják sütni: áll marhahúsból és sertés-
húsból), azután kapunk »granatéros marschot«. (Hát 
ez mi? Túrós csusza, de túró helyett hagymás krump-
lival keverve; hol vennék a táborban a túrót?) Aztán 
még jön a »visokai sütemény«, ezt az a horvát honvéd 
tudja készíteni, akinek ezüst vitézségi rendje van.

Mind elkészült ez annak idejére, megérkeztek a 
kastély tündérei, a magas úrhölgyek, az ilyes gu-
lyáshús lecsalogatná még az Olympot is. 
Hevenyészett asztal lett terítve, a főhercegnőnek át-
adatott a magyarul írt »menázsi«, s arra a honvédek 
elkezdték körülhordani a hatalmas bográcsokat 
egymás után, s senkinek sem kellett kínálás. A ki-
sebbik professzora a főhercegfiaknak kitanult fény-
képész, odaállított egy fotográfműhelyt, s pillanat-
nyi fölvétel után megörökíté a lakomázó társaságot: 
a főherceget a kanállal a szájában; én szerencsére 
nem látszom a pohártól, amiből éppen iszom.” 

Balatonmelléki szüret, 1912

A cigány nyelvtan első kiadásának címlapja, 1888
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Császári étkészlet

A Jász utcai gyárban kezdték el gyártani 
Ferenc József megrendelésére az ún. császári por-
celánokat is. A Honi Ipar Újság 1904. december 
15-én így számolt be a jeles eseményről: „A kirá-
lyi várlak felépítése, illetve megnagyobbítása az 
egyes berendezési czikkek kiegészítését is szük-
ségessé tette. Megelégedéssel konstatálhatjuk, 
hogy a szükségletek legnagyobb részét hazai for-
rásból fedezték. Így a napokban alkalmunk volt 
látni a királyi várlak számára készült uj porczel-
lánkészletet, mely hírneves porczellán-cégünk, 
Hüttl Tivadar budapesti porczellángyárában 
készült. A szállított porczellánok arany babérko-
szoruval, legfelsőbb monogrammal és a magyar 
koronával vannak díszítve s a Hüttl cég e mun-
kája élénk bizonysága ez iparágban való nagy 
haladásunknak és versenyképességünknek. Ez 
a gyönyörű, néhány ezer darabból álló készlet 

BENYÓNÉ DR. MOJZSIS DÓRA: a Császári asztaltól a panel vitrinig

Ma már kevesen tudják, hogy több mint száz évig 
Óbudán működött a Hüttl Tivadar által alapított eu-
rópai hírű porcelángyár. Az itt készített termékeket 
használták Ferenc József ebédlőjében, főrendi és nagy-
polgári házakban, nagykövetségeken és a Magyar 
Parlamentben is. A gyárat fénykorában a herendi és 
a pécsi porcelánüzemekkel egyenrangúnak tekintet-
ték. Az államosítás után 1991-ig gyártottak finoman 
megmunkált törékeny dísztárgyakat az egykori Hüttl 
gyár utódjában, az Aquincum Porcelángyárban.

A római katolikus családból származó Hüttl 
Tivadar szüleivel és testvérével együtt érkezett 
Elbogenből Magyarországra, 13 éves korában. 
Tivadar szülei, Hüttl Ede (1811–1872) és felesége, 
Bayer Mária Katalin (1813–1893) 1854-ben alapí-
tottak porcelánüzletet Pesten. Hüttl Ede pékmes-
ter és porcelánfestő szakmát tanult Elbogenben 
(ma a csehországi Loket), és az ottani porcelán-
gyárban dolgozott. 1834-ben vette feleségül Bayer 
Katalint. Fiaik is Elbogenben születtek: Ede 1836-
ban, Tivadar 1841-ben. Amikor a helyi, Haidinger 
testvérek által vezetett porcelángyár terjeszkedni 
akart, a vállalkozó szellemű házaspár jelentkezett 
egy magyarországi lerakat létesítésére. Kezdetben 
az elbogeni, illetve neves angol, bajor, francia cégek 
termékeit forgalmazták, később, 1858-tól már festet-
len (főleg cseh) porcelánokat is vásároltak, és ezeket 
megfestve értékesítették. Ede fia, Tivadar (néme-
tül Theodor, ezt fordították többször is magyarul 
Tódorra) kezdetben kereskedősegédként dolgozott 
a családi üzletben, majd 1865-ben átvette a cég 

irányítását. Eleinte csak értékesítéssel és festéssel 
foglalkoztak, 1883-tól egy kisebb gyári részleget is 
kialakítottak a VI. kerületi Aradi utca 57. szám alatt 
működő festőműhelyükben, amely saját házuk-
ban volt. Abban az évben nyerte el Hüttl Tivadar a 
„Császári és királyi Udvari Szállító” címet is gyö-
nyörűen festett porcelánjaiért. A külföldről beho-
zott és a saját üzemben készített termékeket nagy 
tételben árusították, ehhez kereskedelmi utazókat 
alkalmaztak Szerbiában és Magyarországon. Volt 
olyan év, amikor 40–50 vagon árut is eladtak.

„Porczellángyár” Pesten

1903-tól kezdődött el a kisszériás termékek gyártá-
sa a VI. kerület, Jász utca 33.-ban létesített gyárban. 
A Magyar Üveg- és Agyagipar elnevezésű újság 
1903-ban lelkesen üdvözölte az új, magyar por-
celángyár létrejöttét: „Örömmel értesülünk, hogy 
Hüttl Tivadar, egyesületünk díszelnöke, a hazai 
porczellánkereskedők mentora porczellángyá-
rat épít Budapesten. … Értesülésünk szerint az új 
porczellángyár csak a legfinomabb czikkek gyár-
tását fogja űzni, a modern technikák és a magas 
tüzü színek kihasználására. A Hüttl Tivadarnak az 
Aradi-utczában levő porczellánfestészete teljes fel-
szereléssel már az új gyár épületébe (Angyalföld, 
Jász-utcza) hurczolkodott. Ősz elején megkezdik a 
gyártást és így karácsony táján új magyar porczel-
lánnal bővül a hazai ipari termés.”

Hüttl Tivadar, a gyáralapító. forrás: családi archívum

Ferenc József kávéskészlet. (Óbudai Múzeum tulajdona), fotók: Sárospataki Györgyi
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nemcsak Hüttl Tivadar, de a magyar ipar büsz-
kesége is lehet.”

Ferenc József először Fischer Mór herendi por-
celángyárától rendelt meg egy több ezer darabos 
étkészletet a királyi család és vendégei, valamint a 
tisztikar és az udvari személyzet részére, 1870-től. 
A császár és családja számára készített darabok 
– Ferenc József személyes kérésére – finom, fehér 
porcelánból készültek, jellegzetességük az egysze-
rű, arany babérleveles dekoráció. Oldalukon arany-
nyal díszített „I. F. J.” monogram, valamint lila, 
zöld, kék és vörös színekkel festett Szent Korona 
látható. A tisztek részére készült Waldstein por-
celánok ún. „pur-pur” (bíborlila) színű virágmin-
tával és koronás „F. J.” monogrammal díszítettek, 
míg a személyzeti étkészlet egyszerűbb mintájú, 
lila színű, perem alatt körbefutó sávban ferdén 
rovátkolt mintával és szintén koronával, monog-
rammal készült. A herendi és a Hüttl-féle Ferenc 
József-készlet darabjai nagyon hasonlóak, csupán 
a magyar korona formájában és a császári monog-
ram színezésében van eltérés. A Hüttl-cég gyár-
totta számos osztrák–magyar (később magyar) 
követség teljes étkészletét és az ún. „parlamenti” 
készletet is. Ez utóbbi fehér porcelánok szélén, 
a perem alatt arany színű sáv fut körbe, szintén 
arany színű koronás magyar címer díszítéssel.

Hüttl Tivadar cége mindig szem előtt tartotta a 
vásárlók igényeit, ízlését, és maximálisan igyeke-
zett azoknak eleget tenni. Nem volt tömegtermelés, 
megrendelésre egyedi darabokat, például bármi-
lyen monogramos, emblémás vagy címeres por-
celán tárgyat elkészítettek, összeállítottak meny-
asszonyi kelengyéhez tartozó készleteket, és az új 
termékek mellett vállalták a törött étkészlet-dara-
bok pótlását is.

AZ ÓBUDAI PORCELÁNGYÁR

A nagy kereslet miatt valószínűleg már egy-két 
éven belül kicsinek bizonyult a Jász utcai gyár, és 
ezért vásárolta meg Hüttl Tivadar 1906-ban az óbu-
dai Filatori dűlőben (ma Zay utca 35.), az egykori 
lőporgyár területén azt a telket, amelyen koráb-
ban Prohászka György petralit- és robbanószer-
gyáros üzeme működött, de sajnos egy baleset 

következtében az épületek felrobbantak. Hüttl 
Tivadar itt építette fel végleges porcelángyárát. Az 
óbudai gyár kemencéje visszacsapó lángú kerek ke-
mence volt. Ezek a kemencék a XIX. század végétől 
terjedtek el a finomkerámiaiparban, s kezdetben 
fa-, később széntüzelésűek voltak. A kemence fe-
nekén lévő nyílások a falban elhelyezett füstcsator-
nákba torkolltak. A láng és a képződött füstgázok 
a kemence boltozatánál visszafordultak, és a füst-
csatornákon át a kemence emeleti részébe, majd a 
kéménybe jutottak. (Ezt a kemencét az államosítás 
után az Aquincum Porcelángyár még az 1980-as 
években is használta.)

A Filatori dűlőben lévő gyár nem volt nagy 
– egy-két korongost, 10–15 festőt foglalkoztat-
tak –, de a legkorszerűbb technikával szerelték 
fel. A porcelángyártás alapanyagát, a kaolint 
Csehországban vásárolták, a masszát 1350 fokon 
égették ki. Az ebből készült tálak, csészék, tányé-
rok, kannák vékony falúak, átlátszóak, simák, 
kiváló minőségűek voltak. Az óbudai gyárban is 
folytatódott a Ferenc József-porcelánok készítése a 
királyi udvartartás számára. A gyár területén fel-
épített hat-nyolc házban helyezték el a dolgozókat 
és családjaikat. Nagyrészt saját képzésű szakem-
bereket, valamint külföldi és magyar iparművé-
szeket foglalkoztattak, de alkalmaztak bécsi és 
cseh porcelánfestőket is. Fajansz és porcelánedé-
nyeket festettek meg meisseni, altwien és magya-
ros stílusban, de keleties, a későbbiekben pedig 
szecessziós elemekkel is találkozhatunk. 

Naturalisztikus, változatos virágmintáik is 
lenyűgözőek. A gazdag mintakincs arannyal ke-
retezett medalionjai a megrendelők magasabb 
művészi igényeit is kielégítették aprólékosan ki-
dolgozott rajzolatukkal. Gyártottak étkészleteket 
kávéházak, szállodák részére is. Nagy példány-
számban kiadott, művészi kivitelű katalógusaik-
ban kínálták „Állandó dús raktár”-uk készleteit.

A raktárat és az üzletet Tivadar a Zrínyi utcából 
(ahol a lakása is volt) az ún. Lloyd-palotába költöz-
tette át, a Kereskedők Székházába. A Hild József 
által tervezett és 1828–1830 között elkészült épület 
a Lánchíd pesti hídfőjénél, az egykori Kirakodó tér 
(„Rakpiac”, később Ferenc József tér) és a Dorottya 
utca sarkán állt, pontos címe Dorottya utca 14. 
volt. (Napjainkban, 2011-ig Roosevelt tér, majd 
Széchenyi István tér.) A porcelánbolt és -raktár he-
lyén korábban a Lloyd-kávéház működött, 1873-ig. 
Nagyon sok újsághirdetésben, továbbá katalógusa-
iban is reklámozta Hüttl Tivadar a Dorottya utcai 
porcelánüzletet. (A palotát 1945-ben bombatalálat 
érte, 1948-ban lebontották.) Az üzlet gyorsan nép-
szerű lett, és nagy forgalmat bonyolított le. Vásárlói 
között a királyi család tagjai is megfordultak. 
A Fővárosi Lapok 1877. évi 12. számában olvashat-
juk például, hogy „Klotild főhercegasszony, Nyáry 
bárónő udvarhölgye kíséretében három napot 

töltött a fővárosban. Tegnapelőtt reggel utazott 
vissza Alcsuthra. Itt tartózkodása alatt sokat vásá-
rolt össze karácsonyfája számára: Kuglernél süte-
ményeket, Kertésznél díszműárukat, a Hüttl Tódor 
Dorottya utcai boltjában porcellánt.”

1898. december 18-án a Budapesti Hírlap így mél-
tatta Hüttl Tivadart és termékeit: „A finom rumhoz, 
a francia konyakhoz, a kínai teához való természete-
sen a szerviz is. S ezt megtaláljuk, ha ellátogatunk az 
egész kontinensen ismert Hüttl Tivadar nagyszerű 
porcellán-raktárába (Dorottya-utca 14.). Itt gazdag 
a választék, itt ízlés nyilatkozik a kivitelben s itt 
szinte hagyomány a szíves, előzékeny kiszolgálás, 
ami egyébként már legfelső helyen is elismerésre és 
méltatásra talált. Ma az egész világ tudja már, hogy 
Hüttl Tivadar az ő kitűnő hírét mind a külföldön, 
mind nálunk idehaza nem csak becsületes és tisz-
tességes üzleti elveinek köszönheti, hanem e mellett 
első sorban annak a körülménynek, hogy éppúgy 
számol azoknak kívánságaival, akik egyszerű hasz-
nálati cikkeket keresnek nála, mint ahogy szolgál 
annak, akinek finomult műízlése valami extrát kí-
ván. Bájos kis olajfestmények porcellánon, amelyek 
a legelőkelőbb szalonnak is díszére válnak, pompás 
tányérok, amik az ebédlőt szépítik… Aki egyszerű 
és tartós, pazarul díszített és ízléses asztali, kávé- 
és tea-készletet keres, legyen ez bármilyen nemű 

kávés- és süteményes készlet. (magántulajdon)

Hüttl Tivadar gyára, 1910-es évek. forrás: családi archívum
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és eredetű, aki akármilyen áru és stílusú gyönyörű 
vázákat akar, bizonyára megleli ebben a nagyszerű 
áruraktárban mindazt, amire szíve áhítozik.”

A gondoskodó üzletember

Hüttl Tivadar a XIX. század végének jellegzetes 
polgári alakja volt. Az erősödő kereskedelem és 
nagyipar érdekeinek védelmére különböző társu-
lásokat szervezett, jótékonysági és közművelődési 
intézményeket alapított. Saját magát élete végéig 
– szerényen – csak kereskedőnek vallotta. 1865-
ben – a családi porcelánüzlet átvételekor – egyúttal 
belépett a Kereskedelmi Testületbe is. Termékeivel 
számos kiállításon vett részt, a millenniumi kiállí-
táson érdemrendet kapott. 1872-ben beválasztották 
a főváros törvényhatósági bizottságába. Évtizede-
ken át volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnöke, az Osztrák-Magyar Bank váltóbírálója, a 
Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótörvény-
szék kereskedelmi ülnöke, számos pénzügyi és 
iparvállalat alapítója, később igazgatósági tagja.

Hüttl Tivadar 1896-ban egyesítette a Pesti 
Polgári Kereskedelmi Testületet és a Budapesti 
Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulatát, és 
az egyesített testület elnöki székét mintegy 15 
évig töltötte be. A „Ferenc József-rend koronás 
arany érdemkeresztje” kitüntetést 1879-ben, a 
„Ferenc József-rend Lovagkeresztjét” pedig 1882-
ben kapta meg. Elnyerte a spanyol Izabella-rend 
Lovagkeresztjét, valamint a Vaskorona-rend III. 
osztályának rendjelét is.

Fontosnak tartotta, hogy a testület nagy gon-
dot fordítson jótékonysági és művelődési intéz-
mények alapítására. Neki köszönhető a Budapesti 
Kereskedelmi Betegsegélyező pénztár létrehozása. 
A korabeli Bethlen téren kórházat alapított, annak 
építtetése és berendezése is az ő nevéhez fűződik. 
Az 1894-ben átadott kórházat Ferenc József császár 
is felkereste, s engedélyezte, hogy azt róla nevezzék 
el, továbbá anyagi támogatást is felajánlott a kórház-
nak. Hüttl Tivadarnak fontos szerepe volt a Budapesti 
Kereskedők Menházának megalapításában is.

Hüttl Tivadar népes családjával a Dorottya utca 
14. szám alatti porcelánüzlet és -raktár fölött lakott. 
Fennmaradt családi fényképeken látható a lakás bie-
dermeier berendezése, műkincsekkel „dekorálva”.  
A családnak villája is volt Balatonlellén. A szecesszi-
ós jellegű nyaraló ma is megvan, külseje nagyjából 
változatlan. Hüttl Tivadar kétszer házasodott. Első 
feleségétől, Bayer Fannytól született Ernő nevű fia. 
Második felesége Steudemann Erzsébet („Namika”) 
volt. Öt gyermekük született: Tivadar, Elza, Artúr, 
Margit és Károly. Tivadar nevű fia sebészorvos lett, 
és az ő leszármazottai is az orvosi pályára léptek.

A második generáció és családi viharok

A gyáralapító felvette a cégbe testvérének, Hüttl 
Edének fiát, Frigyest (1869–1939), aki Magyarorszá-
gon és Elbogenben is tanult. Frigyes jól értett a keres-
kedéshez, és érdekelte a porcelánkészítés, -festés is. 
Szeretett kísérletezni. 1899-ben már cégvezetője volt 
nagybátyja vállalkozásának, 1908-ban pedig társtag 
lett a cégben, amely közkereseti társasággá alakult. 

Az 1900-as évek elejétől cégvezetése alatt a gyár 
különlegessége volt, hogy az alapanyagul szolgá-
ló masszát kobalt-oxiddal kékesszürkére, továbbá 

kezdetben arany-vegyülettel, majd a későbbi kí-
sérletek eredményeképpen már arany felhaszná-
lása nélkül is rózsaszínre festették. Hüttl Frigyes 
sokféle színt próbált ki (a későbbiekben is, amikor 
már nem volt a Hüttl-cég vezetője), és készültek a 
gyárban változatos színekben kávés- és teáskész-
letek. A porcelánok szép, áttetsző, ragyogó felülete 
változatlanul kiválóan érvényesült. Az új eljáráshoz 
igénybe vették Petrik Lajos szakértői segítségét, aki 
a Zsolnay gyárnak is dolgozott. Ezekből a termé-
kekből aránylag kevés készült, ma is nagyon ritkán 
bukkannak fel a piacon. Hüttl Frigyes nagyon sokat 
kísérletezett, hogy a megfelelő rózsaszín árnyala-
tot elérje. Végül sikerült a porcelán alapmasszát – 
arany felhasználása nélkül – rózsaszínre színezni. 
Ezt a magas hőfokú porcelánfestési eljárást a Hüttl-
cég „couleur rosé Hüttl” néven szabadalmaztatta, 
és a fenékjegyeken is alkalmazta.

Szintén Hüttl Frigyesnek köszönhető a másik 
korszakalkotó magyar porcelándíszítő eljárás, az 
ezüstzománc sikeres alkalmazásának feltalálása 
is (galvanoplasztikai eljárás). Ez is hosszas kísér-
letezés eredménye volt. Sokszor előfordult, hogy 
egy ezüstöt tartalmazó zománcból magas hőfokon 
az ezüst kiolvadt. Végül sikerült egy olyan fém-
alapot előállítania, amelyik az égetés közben az 
alapanyaggal jól egybeforrt, és a porcelánnak ezüst 

színt kölcsönzött. Ezt az eljárást szintén szabadal-
maztatta a Hüttl-cég. A Hüttl gyár igazi virágko-
ra az első világháborúig tartott, bár a későbbi év-
tizedekben is készültek remekmívű porcelánok. 
A cseh kaolin drágulása miatt rosszabb minőségű 
alapanyagot használtak. Az ebből készült edények 
a korábbi 3% helyett már 6%-kal zsugorodtak az 
égetésnél, és nem voltak annyira simák, áttetszőek, 
mint a régi masszából készült tárgyak.

Hüttl Tivadar 1910-es halála után özvegye, 
Steudemann Erzsébet és gyermekei beleegyezésé-
vel Frigyes vezette tovább a céget. Frigyes 1907-ben 
vette feleségül a nála 18 évvel fiatalabb unokahú-
gát, Hüttl Margitot (1887–1925), Tivadar nagybátyja 
leányát. 1918-ban Tivadar fiának, Artúrnak – aki 
már korábban is a cégben dolgozott – szintén beje-
gyezték cégvezetői jogosultságát a porcelánüzletbe. 
Sajnos 1927-ben családi viszály jött létre Frigyes, 
valamint Tivadar özvegye és gyermekei között. 
Pereskedésre is sor került, amelynek eredménye-
képpen megszüntették Frigyes cégbirtokosi jogo-
sultságát, és özvegy Hüttl Tivadarné lett egyedüli 
birtokosa az Artúrral mint cégvezetővel együtt be-
téti társasággá alakult cégnek. A gyár és az üzlet 
neve változatlanul „HÜTTL TIVADAR” maradt. Az 
özvegy 1937-ben meghalt, ettől kezdve Artúr egye-
dül vezette a céget.

A saját gyártmányú porcelánok jegye 1907 és 
1927 között máz alatti zöld színben a „HÜTTL 
BUDAPEST” volt. A kiterjesztett szárnyú 
sassal, „AQUINCUM” és HT-monogrammal 
kiegészített, „HÜTTL TIVADAR” felirattal 
ellátott jelzést pedig 1927-től egészen az ál-
lamosításig használták. 1880 előtt kurzív 
írással szerepel a porcelánokon a „HÜTTL 
TIVADAR” jelzés. A keretbe foglalt Lánchi-
das jelzést – felül „BUDAPEST”, alul, a Du-
nát jelképező hullámos részben a „HÜTTL 
TIVADAR” felirattal – 1899. április 24-én je-
gyeztették be a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamaránál.

Hüttl Frigyes 1900 körül. forrás: családi archívum

1927-től az államosításig használt porcelánjegy 
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Háború és államosítás

1945-ben a bombázások miatt a Hüttl Porcelángyár 
üzlete és raktára is szinte teljesen megsemmisült. 
Artúr a Veres Pálné utca 8. szám alatti ház kapu-
aljában nyitott egy kis üzletet, ott árulta a raktár-
ból kimentett porcelánokat. Lakása ekkortól a gyár 
területén volt, mivel otthonát is megsemmisítették 
a bombák. 1951-ben Hüttl Tivadar Porcelángyárát 
államosították. 1953. június 1-én Artúrt levélben ér-
tesítették, hogy boltjának árukészletét és berende-
zéseit köteles felajánlani a Vas- és Edénybolt Válla-
latnak. Kereskedői igazolványát is bevonták – csak 
arra kapott engedélyt, hogy a gyár területén álló 
munkáslakások egyikében élhessen tovább, ahol 
egyébként már 1945 óta lakott. Itt élt 1969-ben bekö-
vetkezett haláláig. Az Óbudai temetőben nyugszik 
közös sírban Graepel Ella nevű unokahúgával és 
annak férjével, id. Trócsányi Lászlóval.

Hüttl Frigyes – miután bírósági ítélet folytán 
ki kellett lépnie a Hüttl-cégből – 1927. október 16-
án betársult Bán Ignác és Mihalik Géza 1913-ban 
alapított „üveg- és porcellán árukkal kereskedő” 
üzletébe, amely a Vörösmarty tér 1. szám alatt mű-
ködött. Ettől fogva ennek a cégnek a neve „HÜTTL, 
BÁN ÉS MIHALIK”-ra változott. Ilyen jelzésű 
porcelánokkal is találkozhatunk (ritkábban, mint 

a Hüttl Tivadar-jelzésűekkel). Hüttl Frigyes 1939-
ben meghalt; egyedüli örököse lánya, Hüttl Margit 
(később dr. Móra Mihályné) volt, akit apja helyett 
jegyeztek be társtagnak a cégbe. Budapest ostro-
makor a Vörösmarty téri Haas-palota – ahol Hüttl 
Frigyes üzlete is volt – bombatalálatot kapott, még 
a pincében lévő raktárban is elégett a porcelánok 
nagy része. 1947-ben Hüttl Margit régi cégtársá-
val, Mihalikkal új üzletet nyitott a Mária Valéria 
u. 5. szám alatt (ma Apáczai Csere János utca), és 
itt árulták a leégett raktárból kimentett darabokat. 
1949-ben családi tanácsra felszámolták az üzletet, 
így a megmaradt árut meg tudták menteni az álla-
mosítástól. 1952. augusztus 16-án az V. ker. Tanács 
Végrehajtó Bizottsága igazolást adott ki arról, hogy 
„dr. Móra Mihályné, szül. Hüttl Margit üveg- és 
porcelánáru kereskedés iparának megszüntetését 
bejelentette és iparigazolványát beszolgáltatta”. 
Hüttl Margit lányai és unokái gondosan megőrizték 
és gondozzák a porcelángyáros ük- és dédszülők 
emlékét, hagyatékát, akárcsak a gyáralapító Hüttl 
Tivadar hasonló nevű orvos fiának leszármazottai.

A szocialista vállalat

Az 1951-es államosítás után Hüttl Tivadar egykori 
porcelángyára először a Fővárosi Porcelánedény-
gyár nevet kapta. A gyártelep helyrajzi száma ek-
kor már 18820, Filatori dűlő volt. 1957-től a Fővárosi 
Művészi Kézműves Vállalat Aquincumi Porcelán-
üzeme néven működött tovább, jelentős profilvál-
tással. Eleinte felhasználták a régi, Hüttl-féle gipsz 
öntőformákat is, de az állami tulajdonba került 
gyárban a termékpaletta és egyúttal a célközönség 
is megváltozott. Étkészleteket már nem gyártottak, 
legfeljebb néhány kávéskészletet. Főleg kisplasz-
tikákat állítottak elő a kor „modern szellemének” 
jegyében, kis szériában. Ez volt a „nipp-korszak” 
növényekkel, állatokkal, mesefigurákkal, emléktár-
gyakkal, aktokkal. A 9 részlegből álló gyárat 1969-
ig Mászlay Gyula, majd Gombkötő Irén vezette. 
A gyárnak tanműhelye is volt az Üllői úton, sokan 
itt szereztek szakmunkás bizonyítványt. A por-
celángyárhoz tartozott egy restaurátor műhely is 
a Veres Pálné utcában, amely a lakossági igények 
kiszolgálására jött létre.

A műhely ma is működik, az egykor az aquincu-
mi gyárban dolgozó, ma már neves festő- és kerami-
kusművész, Vaja László a tulajdonosa. Híres ipar-
művészek is dolgoztak a gyárnak, például Brinzik 
László, Demjén Imre, Eőry Miklós, Farkas László, 
Fogarasi Roland, Garbera Klára, Hanzély Jenő, 
Káldor Aurél, Schrammel Imre, Szávoszt Katalin, 
Zumpfe Klára és mások. A gyár vezető tervezője 
1966-tól 1993-ig Ősz Szabó Antónia volt, aki eleinte 
az Astra Bábegyüttes számára tervezett bábokat. 
Bájosan naiv porcelán figuráin máz alatti fém-
sós színezést alkalmazott. Ezek az ún. „aquazur” 
technikával készült, kék vagy barna színárnyalatú 
alkotások nagyon kedveltek voltak az Aquincum 
Porcelángyár működése alatt. A porcelánok jelzé-
sére, „fenékjegyként” a Hüttl Tivadar cégjelzései 
közül átvett, kiterjesztett szárnyú római légiós sast 
használták „BUDAPEST, AQUINCUM” felirattal. 
A gyár dolgozóinak létszáma a kezdeti 20–30 főről 
az 1970-es, 1980-as évekre 100–120 főre növekedett. 
Nagyon sokan jártak dolgozni Budapest vonzáskör-
zetéből, például Pilisvörösvárról – sokszor egész 
családok dolgoztak a gyárban –, de Herendről is ér-
keztek porcelánfestők. Az 1980-as években vidékre 
(Jászkisérre, Jászapátiba) is szállítottak alapmázas 
porcelánokat, ahol a helybeliek bérmunkában vé-
gezték el a dekorfestést. Külföldi megrendelésekre 

is dolgozott a gyár, például nagyon sok akt szobrot 
készítettek Amerikába.

A gyártelep épületei az évek során új üzemré-
szekkel is bővültek. 1985-ben helyeztek üzembe 
egy gázégetésű kemencét. A kemence első égeté-
séből származó kávéscsészéken aranyozott felirat 
jelezte az emlékezetes eseményt. A festett porcelá-
nok végső színeiket elektromos dekorégető ke-
mencében nyerték el. A fejlesztések ellenére a gyár 
veszteségesen működött; privatizációja, majd fel-
számolása 1990-ben kezdődött meg. A gyártelepet 
és az épületeket először bérbe adták, majd értékesí-
tették. Az Aquincum Porcelángyár 1991. április 30-
án szűnt meg. Az égető kemencéket lebontották, a 
gipszmintákat, öntőformákat összetörték. Bár az 
épületek ma is állnak, a belső tereket teljesen átala-
kították. Az ott dolgozók talán nem is tudják, hogy 
egy nagy hírű, több mint száz éves porcelángyár 
falai veszik őket körül.

Hüttl Tivadar egykori gyárának emléke méltat-
lanul feledésbe merült. Ennek a gyárnak a történe-
tét, a Hüttl családot, a gyártás technológiáját és a 
változatos színű, formájú és mintájú porcelánokat 
mutatja be az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítá-
sa, amely 2019. szeptember 30-ig látogatható.

(A szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)

dísztál, ezüstözött, kézzel festett, 1900 körül
(Óbudai Múzeum tulajdona) Hófehérke és a hét törpe, 1985.  (Magántulajdon), Tervező: Ősz Szabó Antónia
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Életútjának rendkívül fontos és tartós állomá-
sa az igazságügyi szakértéshez kapcsolódik: az 
Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet állandó 
igazságügyi szakértője volt. A 2010-es életrajza 
megemlíti, hogy addig mintegy négyezer ügyben 
készített igazságügyi szakértői véleményt, jórészt 
az általa kidolgozott, Személy- és tárgy-azonosító 
eljárás képek és filmek című eljárás alkalmazásával. 
Ezzel voltak kapcsolatosak a Budapesti Igazságügyi 
Szakértői Kamarában betöltött funkciói is: meg-
alakulásától vezette a Villamos Elektronikai és 
Infokommunikációs Szakosztályt, és éveken át volt 
tagja az Etikai Bizottságnak. Elnökölte az Ezredesek 
Klubját, amely a legalább ezer elfogadott szakértői 
véleményt készített igazságügyi szakértők elit szer-
vezete volt. Saját maga által kidolgozott tantárgyat 
tanított tíz éven át villamosmérnök hallgatóknak, 
előadóként dolgozott hat évig szakmérnöki tan-
folyamon, oktatott az Óbudai Egyetem Neumann 
Karán és a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Deák Ferenc Továbbképző Intézetében, utób-
biban kriminalisztikai szakjogász hallgatókat. 
Szakújságíróként több mint 40 évet dolgozott, a kö-
zelmúltig mint a Rendezvény Rádió és Televízió tu-
lajdonos-szerkesztője. Alelnöke volt a Tudományos 
és Üzemi Lapok Újságírói Egyesületének.

1964-től tevékenykedett feltalálóként is, 2009-
ben a Genius Európa Kiállításon is bemutatta 

találmányait. Az utolsó időkben a napsugárzás 
hasznosítására szolgáló, kémiai alapú és a besu-
gárzás hatásfokát javító optikai eljáráson dolgozott. 
Tudományos kutatóként hazánkban elsők között a 
káoszelméletet megelőlegező témákkal foglalko-
zott, publikációi az 1960-as évek második felében 
a BME Periodica Polytechnica című kiadványában 
jelentek meg. Készített vérgáz vizsgálat eredmé-
nyét kiértékelő programot, melyet a nyolc meghí-
vott európai előadó egyikeként 1975-ben a Klinikai 
Kémikusok Világkongresszusán is bemutatott.

Így foglalható össze életműve a BME hivatalos 
életrajza alapján, ez azonban kiegészítésre szorul a 
személyi számítógépek hazai elterjesztésében betöl-
tött szerepe kapcsán. Az iTF összeállítása már utal 
rá, hogy a Művelődésügyi Minisztérium iskolaszá-
mítógép-pályázatán saját konstrukciójú mikroszá-
mítógéppel indult, a számítógép azonban prototí-
pus maradt, mivel a pályázatot a Híradástechnika 
Szövetkezet HT–1080/Z modellje nyerte meg.

Az NJSZT tagja volt, a hazai számítógép-építők 
(HCC) klub vezetője. Ő alapította meg „Tokió és 
Berlin közt” az első számítógép-építő HCC klubot. 
Az NJSZT által kiadott Mikroszámítógép Magazin 
szerkesztőségében is fontos szerepet töltött be.

Bevezetés Simonyi Endre világába

Életútját e források (BME, NJSZT iTF) alapján is-
merheti a tudománytörténet iránt érdeklődő nagy-
közönség, ám szeretnék néhány általam szüksé-
gesnek tartott kiegészítést tenni, megvilágítva, 
hogy miért tartjuk őt a személyi számítógép hazai 
úttörőjének, és miért tartjuk a HCC klubot infor-
matikatörténeti mérföldkőnek. E kiegészítéseknek 
talán az is hitelt ad, hogy élete utolsó 15 évében – ha 
nem is álltunk napi kapcsolatban, de – személyesen 
ismertem, halála előtt nem sokkal pedig felkeres-
tem betegágyánál. A kórház parkjában ülve dikta-
fonra mondta nekem néhány emlékét. Ez a találko-
zás maradandó élmény számomra. Eredetileg az 
NJSZT Informatikatörténeti Fórumának vezetőségi 
ülésén vetettem fel, hogy videoportréban örökítsük 
meg a mikroszámítógépes mozgalom nagy alakját. 
Betegsége miatt döntöttünk úgy, hogy nem fáraszt-
juk hivatalos videofelvétel készítésével.

K é p e s  G á b o r :  É p í t s ü n k  s z á m í t ó g é p e t !

S i m o n y i  E n d r e  (1 9 3 7– 2 0 1 8 )  é s  k o r a

2018. november 27-én a fél évszázados jubileumát 
ünneplő Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (NJSZT) – immár hagyományosnak mond-
ható keretek között, a Gellért Szállóban tizenkettedik 
alkalommal megrendezett Digitális Esélyegyenlőség 
konferenciáján – öt Életműdíjat adott át azon idősebb 
informatikusoknak, akik egész pályájukkal példát 
mutatnak, hatásuk a patinás szervezet és az egész 
társadalom számára jelentős. Az Életműdíjasok kö-
zött volt Dr. Simonyi Endre is, de ő már nem lehetett 
jelen, özvegye, Dr. Simonyi Endréné és fia, Simonyi 
Márton vették át az elismerést Alföldi Istvántól, a Tár-
saság ügyvezető igazgatójától és dr. Beck Györgytől, 
az NJSZT elnökétől. Megható pillanat volt, s ekkor 
hangzott el a laudáció, melyet most szó szerint idézek:

„Az augusztus 27-én elhunyt Simonyi Endre 
vegyészmérnök, folyamatszabályozási szakmér-
nök, 1968-tól a Budapesti Műszaki Egyetem egye-
temi doktora, igazságügyi szakértő. A személyi 
számítástechnika egyik hazai úttörője, aki első 
számítógépét az 1970-es évek közepén építette 
meg. A személyi számítógépek elterjesztésében és 
megismertetésében kiemelkedő munkát végzett. 
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján amerikai 
mintára megalapította – Közép-Európában úttö-
rő módon – a számítógép-építők klubját, a HCC-t, 
melyet a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság felkarolt, és szakmai közösségévé tett. 
A HCC az 1980-as évek közepére több ezer taggal 
működött. Újságíróként az NJSZT által kiadott 
Mikroszámítógép Magazin egyik legismertebb 

személyisége volt. Posztumusz elismerése egyben 
a mikroszámítógépes tömegmozgalom elismerése 
is, az NJSZT ezúton is köszöni mindazok munkáját, 
akik a személyi számítógépek hazai kultúrájának 
kialakításában részt vettek. Ebben társaságunk 
is történelmi szerepet vállalt, nem kis részben 
Simonyi Endrének köszönhetően.”

Tanulmányomban részletesebben bemutatom 
Simonyi Endre életútját és azt a mozgalmat, amely-
nek úttörője volt.

A hivatalos életrajz(ok)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Szenátusa 2010-ben Aranydiplomával 
ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. A BME 
ekkor közölt életrajzot  róla, melyet később forrásul 
használt az NJSZT Informatikatörténeti Fórumá-
nak (iTF) adattára is, rövid kiegészítésekkel a szá-
mítógép-építő közösségről, már csak a Társasággal 
való szoros kapcsolat okán is .

Simonyi Endre 1937-ben született. Először ve-
gyészmérnöki oklevelet szerzett, majd a BME 
Villamos mérnöki Karán folyamatszabályozási szak-
mérnöki diplomát szerzett 1964-ben. Ez utóbbi dip-
lomamunkája alapján egyetemi doktori címet kapott 
1968-ban. Munkahelyei közül az MTA Automatizálási 
Kutatóintézet a kiemelkedő, ahol kutatóként dolgo-
zott, illetve a ME Vegyészmérnöki Kar, melynek ad-
junktusa volt.

Simonyi Endre az Egyesült Államokban,
feltehetően egyik első látogatása alkalmával
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Utólag be kell vallanom, hetekig halogattam 
az interjú felvételét, ezzel akár az elkészültét is ve-
szélyeztetve. Szorongtam a haldokló beteggel való 
találkozás miatt, hiszen ekkor már betegségének 
ténye az informatikusok körében ismert volt. Végül 
mégis sor került a találkozásra: és Endre minden 
szorongásomat eloszlatta. Bár állapota miatt hetek 
óta a kórházban töltötte idejét, kamaszosan csillogó 
tekintettel fogadott. Életörömét azzal magyarázta, 
hogy több mint hatvan éven keresztül jógázott. Az 
agg, krónikus betegek között Simonyi Endre lap-
toppal az ágyánál dolgozott az utolsó pillanatig. 
Hiszen igazságügyi szakértői tudására szükség 
volt, az élet nem áll meg akkor sem – ha megáll.

Jelen tanulmányomban e szóbeli közlést és né-
hány nyomtatott és online forrást, valamint a család 
által rendelkezésemre bocsátott dokumentumot 
használok.

A kezdetek

Simonyi Endre első, a számítástechnikához vezető 
élményét 1953-ra datálta. Édesapja, Simonyi Márton 
ekkor az Irodagéptechnikai Vállalatnál dolgozott, 
és az IBM statisztikai feldolgozásra használt lyuk-
kártyás Hollerith-gépének  lemásolását határozták 
el. A csoport különböző részeredményeket produ-
kált, ezek már az akkori kamaszfiú érdeklődését is 
felkeltették. Később, már negyedéves műegyetemi 
hallgatóként mérés és automatizálási részt dolgo-
zott ki egy gyártervhez: élete alkonyán is úgy látta, 
valószínűleg az országban elsőként vagy elsők kö-
zött akart ipari célra számítógépet használni.

A hatvanas évek közepén már több könyve, il-
letve jegyzete megjelent vegyipari, folyamatirányí-
tási témákban. Ezek közül az Automatizálás soro-
zat 33. köteteként (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1966) napvilágot látott, Vegyipari folyamatok sza-
bályozásának alapjai című könyvben az analóg, 
digitális és hibrid „számológépeket” is ismertette 
vegyipari alkalmazásuk alapján. A fejezetcímben 
(Számítógépek és vegyipari alkalmazásuk) már 
az új terminológiát, a Münnich Antal által beve-
zetett számítógép szót alkalmazta, a belső részek-
ben azonban az URAL–1 digitális típusra is még 
számológépként hivatkozott. A kötetben széles 

nemzetközi ismeretekről tanúságot téve, számos 
példát hozott fel a számítógépek vegyipari automa-
tizálásban betöltött szerepére.

Egy évre rá ugyanezen sorozat 44. kötetében 
(Számítógépek ipari alkalmazásai) felkészült és ala-
pos áttekintést adott az elektronikus, digitális szá-
mítóberendezések szerepéről az ipari folyamatok 
automatizálásában. Az ipar 4.0 világától, a teljesen 
robotizált üzemektől még messze vagyunk, de köny-
ve bárkit meggyőz arról, hogy az acélművek henger-
sorának irányításától a földgáz átalakítást szolgáló 
üzem kísérleti optimalizálásán át, a szódagyártáson 
és a papíriparon keresztül az energiatermelésig és 
-elosztásig egy sor területen már fontos feladatok 
hárultak a számítástechnikára a hatvanas években 
is. A kötetet egyébként az első magyar számítógépet 
(M–3) építő MTA Kibernetikai Kutatócsoport egyik 
úttörő munkatársa, a kibernetikai irodalomban 
klasszikusnak számító Út a kibernetikához című kö-
tet szerzője, Németh Pál lektorálta.

A PC-világ hajnala

1973-tól került az Igazságügyi Műszaki Szakértő 
Intézethez, ahol már valóban számítógép-közelben 
tudott dolgozni (egy négy kilobájt RAM memóriá-
val rendelkezdő géppel). 1974-ben kidolgozott egy 
mérési adatfeldolgozó programot, amely rendkí-
vül eredményesnek bizonyult – és híre az Egyesült 

Államokba is eljutott, ezzel kapcsolatban az Inter-
face Age című magazinban cikke is megjelent.

Személyesen először 1980-ban jutott ki az 
Egyesült Államokba – szenvedélyes utazóként és 
szakmai újságíróként még több tucatszor eljutott 
Amerikába –, ekkor kereste föl az 1975 márciu-
sában megalakult Homebrew Computer Clubot. 
A HCC informatikatörténeti jelentősége felbecsül-
hetetlen: e klub világából indult Steve Jobs és Steve 
Wozniak Apple cége, valamint Bill Gates és Paul 
Allen Microsoftja is. Theodore Roszak egyfajta ellen-
kultúrához hasonlítja a HCC-t, amely úgy feszítette 
szét a hagyományos számítógépipar kereteit, mint a 
beat, majd a punk a populáris kultúrát.  A kaliforniai 
klubra Simonyi a Byte című lapban megjelent cikke-
ken keresztül figyelt föl. Természetesen nagy megle-
petést okozott azzal, hogy Európa közepén, ráadásul 
a keleti blokkban számítógépet épít az otthonában.

Első gépét 1975-ben kezdte el építeni (abban az 
évben, amikor az USA-ban az első népszerű otthoni 
számítógépet, a MITS Altairt elkezdték forgalmazni 
– és abban az évben, amikor Wozniak belekezdett az 
Apple I konstruálásába). Motorola 6800 mikropro-
cesszor köré épült az édesapjával, Simonyi Mártonnal 
és Székely Lajossal együtt összeállított készlet. A szá-
mítógép 4 Kilobájt RAM memóriával rendelkezett, 
a Simonyi Endre által fejlesztett BASIC-nyelvjárást 
8 perc alatt töltötte be magnetofonkazettáról. A gép 
mintegy két és fél év alatt érte el végállapotát, majd 
újabb, Motorola alapú gép fejlesztésébe kezdett 
SIMON68 néven. Makacsul a Motorola híve volt, pe-
dig az Intellel egész különleges kapcsolat fűzte össze: 
a cég legendás igazgatója, Andy Grove (Gróf András) 
ugyanis padtársa volt az elemi iskola 3–4. évében.

A magyar iskolai és otthoni számítógépek jóval 
később, az 1980-as évek első felében jelentek meg, 
a külföldi házi számítógépek tömeges importja (és 
csempészése) pedig az 1980-as évtized közepének 
jellemző jelensége. A Művelődésügyi Minisztérium 
1981-ben kezdte meg az iskolaszámítógép prog-
ram kidolgozását, a Tudományszervezési és 
Informatikai Intézetet bízta meg a végrehajtással.

1982 januárjában pályázatot írtak ki magyar is-
kolaszámítógép gyártására, melyen az ekkor már 
SIMON68 fantázianevű, Motorola mikroprocesz-
szor köré épített számítógépével Simonyi Endre 
is indult. A pályázaton végül a Híradástechnikai 

Szövetkezet HT–1080/Z gépe nyert, Simonyi pedig 
bátor és meglehetősen indulatos levélben hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a sok szempontból már megje-
lenésekor elavult HT-féle licencgép nem is egészen 
felelt meg a pályázati kiírásnak.

Simonyi Endre nemcsak az iskolaszámítógép 
piacra kívánt betörni – mondhatjuk azt, hogy egy 
jelentős politikai hátszéllel rendelkező szövetke-
zethez képest „magányos harcosként” –, de a kü-
lönböző munkahelyek informatizálásában is elsők 
között látott fantáziát. A család által megőrzött, 
írógépelt levél tanúsítja, hogy 1980. december 2-án 
levélben fordult Pomezanski György szerkesztőhöz 
(Magyar Televízió), e levélben a Felkínálom című 
műsor figyelmébe ajánlja, hogy iskolák által össze-
állítandó számítógépről szóló javaslatát elfogadta a 
Művelődésügyi Minisztérium, azonban az összeál-
lítandó részegységekhez nem talált gyártót. Olyan 
egységcsomagok forgalmazását javasolta, amelyek 
alapján „csináld magad” számítógéphez juthatnának 
a hazai iparvállalatok, szövetkezetek, kutatóintéze-
tek is. „Így azok is számítógéphez juthatnának, akik 
számára a jelenlegi, sokmilliós árú gépek elérhetet-
lenek vagy nem gazdaságosak. Természetesen ezek 
a gépek kisebb teljesítőképességűek, mint a jelenleg 
kaphatók, azonban gépkocsiknál sincs mindenkinek 
szüksége nagy kocsira, sokaknak a Trabant is elég.”

Úgy tűnik, néhány évvel megelőzte a korát, 
még nem érkezett el az idő ahhoz, hogy a Magyar 
Népköztársaságban egy ilyen kit-számítógépet sike-
ressé tehessen. Magát a számítógép-építést viszont 
mint hobbitevékenységet, sikeressé tudta tenni.

A magyar HCC

A hazai klubot 1980-ban alakította meg, az Ötödik 
sebesség című műsorban harangozta be, és első al-
kalommal 18 alapító taggal és 2 géppel a Jókai Klub-
ban gyűltek össze. Később a főleg lelkes elektromér-
nökökből álló társaság havonta kétszer találkozott a 
Tungsram újpesti gyárában. 1981 márciusában felvet-
ték a kapcsolatot a TIT Stúdióval (XI. kerület, Bocskai 
út 37.), ahol rendezett körülmények között folytatód-
hattak a találkozók. Az államszocializmus körülmé-
nyei között mindenképp újszerű, alulról szerveződő, 
bürokráciamentes HCC klub 1982 januárjában már 

A Simonyi-féle számítógép konfigurációja, billentyűzetnek 
használt írógéppel. Fotó: a Mikroszámítógép Magazin 1984/2-es számából
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száz tagot számlált, ez 1983-ra megtriplázódott , majd 
az 1980-as évek középére érte el tetőpontját mint-
egy 2000 taggal. Simonyi Endre gondolatait idézve: 
„A klubnak bárki tagja lehet kortól, foglalkozástól és 
iskolai végzettségtől függetlenül. A legtöbben termé-
szetesen főfoglalkozásban is valamilyen szakirányú 
munkát végeznek, de szép számban vannak azok is, 
akik csak a klubon keresztül ismerkedtek meg a szá-
mítástechnikával. Van köztük gimnazista, mérnök, 
de professzor is. A közös érdeklődési terület, a számí-
tástechnika hozta össze őket .”

A budapesti klub hírére Szolnokon, Szegeden, 
Szombathelyen és más városokban is alakult klub. 
A saját számítógép-építéshez minden szakmai se-
gítséget megadott Simonyi Endre tapasztalt csa-
pata, valamint az alkatrészek beszerzésében is 
segíteni igyekeztek, például hozzájuttatva a tago-
kat vállalatok által kiselejtezett anyagokhoz. Az 
évek folyamán egyre erősebben differencializáló-
dott a HCC: külön géporientált körök jöttek létre a 
Sinclair, az Apple, a Commodore VC–20 számítógé-
pek, a Motorola 6800 processzor köré épülő gépek 
számára.

Felkarolta a klub egy sziporkázóan tehetséges 
magyar testvérpár, Lukács József és Lukács Endre 
munkáját is, sokat segítettek nekik az általuk ter-
vezett Homelab számítógép elterjesztésében  – és 
természetesen a Homelab  (majd Aircomp néven is 
gyártott) gép hívei is saját szekcióba szerveződtek.

A taglétszám radikális növekedéséhez és a társa-
dalmi elfogadottsághoz kellett az is, hogy 1982 már-
ciusában a klub felvette a kapcsolatot a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társasággal. A klub 
törekvései nagymértékben egyeztek az akkoriban 
Vámos Tibor elnök és Kovács Győző főtitkár által 
vezetett NJSZT küldetésével, ezért az NJSZT infra-
struktúrát és közéleti-gazdasági védőernyőt bizto-
sított a szervezetnek. A HCC bemutatkozhatott az 
NJSZT népszerű „SzM–SzM” („A számítástechnika 
mindenkié, a számítástechnika mindenkiért”) kiál-
lításain, továbbá állandó helyiséget biztosítottak a 
klub számára, ahol a rendezvények mellett a szá-
mítógép-építéshez szükséges mechanikai munkák 
és bemérési műveletek elvégzésére is volt lehetőség. 
Egy későbbi cikk jellemzése szerint: „Ebben a szer-
vezetben minden tevékenység, segítség, valameny-
nyi tanfolyam ingyenes. A légkör is felszabadult, 

hiszen itt semmi sem kötelező, senkinek sincs elő-
írva, mivel foglalkozzon, s a valóban demokratikus 
módon választott vezetők sem erőszakolják rá a tag-
ságra működési és szakmai elgondolásaikat. Ennek 
ellenére (vagy talán éppen ezért?) a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság HCC klubja olyan 
jól működik, hogy még külföldről is gyakran felke-
resik őket, kutatva a jó klubmozgalom titkait. ”

Az NJSZT az 1980-as években a társadalom in-
formatizálásának katalizátora lett Magyarországon. 
Főleg a tudományos ismeretterjesztés és népsze-
rűsítés iránt fogékony Kovács Győző ambícióival 
egyezett, hogy a társaság az 1980-as évek folya-
mán a diákoknak is szóló lap (Mikroszámítógép 
Magazin, 1983–1990), a távoktatás (TV–BASIC), az 
iskolaszámítógépek terjesztése, az informatikai 
diákversenyek (Garay-verseny, Nemes Tihamér 
Verseny) mellett a klubéletet is magáénak érezte.

A Mikroszámítógép Magazin 1983-ban jelent 
meg, ez volt hazánk első, nagyközönségnek, laiku-
soknak is szóló számítástechnikai lapja. Az NJSZT 
által kiadott magazin eleinte a Tudományszervezési 
és Informatikai Intézettel együttműködve készült, 
a szerkesztőbizottság elnöke Kovács Győző, a fe-
lelős szerkesztő Könyves Tóth Pál volt. A munka-
társak között a klub rovat vezetőjeként már az első 
számban ott találjuk Simonyi Endrét, aki egészen 
az 1989/7. számig a szerkesztőbizottság munkatár-
sa maradt. 

A Mikroszámítógép Magazin méltó lehetősé-
get adott arra is, hogy saját számítógép-építő tevé-
kenységét, a gépépítés fortélyait 1984–1985-ben egy 
cikksorozatban mutassa be Építsünk számítógépet! 
címmel – ezzel nemcsak dokumentálva azt, de hasz-
nos segítséget adva mindazoknak, akik követni sze-
retnék példáját.

A nyolcvanas évek második felében – az e té-
ren Magyarországhoz képest lemaradásban lévő – 
Bulgáriában és a Szovjetunióban (!) is járt Simonyi 
Endre, és saját tapasztalatait is átadta ottani munka-
társainak. Saját korfestő és érdekes tapasztalatairól 
– például a Burgaszban nyílt háromszintes klubépü-
letről, amelyben 31, javarészt díjmentesen használ-
ható számítógépet helyeztek el – a Mikroszámítógép 
Magazin hasábjain is beszámolt.

Az 1980-as évtized folyamán valóban tömegek-
hez jutott el a számítástechnika, tízezrekhez, majd 

százezrekhez, sőt a Magyar Televízió és a Magyar 
Rádió műsorai révén akár milliókhoz is, még ha 
ezek a milliók a mindennapi életükben még nem is 
érezték az egyelőre csíráiban megjelenő információs 
társadalom hatásait. Az irodákban még írógépeken 
kopácsoltak (esetleg Rosytext vagy KODEX típusú, 
magyar gyártású szövegszerkesztő célszámítógépe-
ken), és az állampolgárok éveket vártak a vezetékes 
telefon bevezetésére. Az 1980-as évek végére, 1990-es 
évek elejére az ekkor már százezrével beömlő, tömeg-
gyártású házi számítógépek, majd az egyre inkább 
az otthonokban is megjelenő IBM PC-kompatibilis 
személyi számítógépek mellett a HCC-hez hasonló 
kezdeményezések lassan kissé idejétmúlttá váltak: a 
számítógépek és perifériák barkácsolása és a BASIC 
programozás tanulása helyett egyre inkább alkal-
mazói ismeretekre volt szüksége a tömegeknek. Az 
Egyesült Államokban a mintaszervezet, a Homebrew 
Computer Club már 1985-ben feloszlott. Hazánkban 
1989-ben még Commodore, Sinclair, Atari, IBM, 
Apple, Primo, Enterprise, Homelab és 68XX szekciók 
várták a HCC fővárosi hálózatát felkeresőket. A házi 

számítógépek és a klubok világa az 1990-es évek első 
felében áldozott le véglegesen.

Epilógus

Az IBM PC-klónok és az infokommunikáció szél-
sebes terjedése viszont új utakat nyitott. Ez a fel-
használók számát tekintve újabb nagyságrendi 
ugrást jelent. A megújuló NJSZT 1997-től – ekkor 
már Alföldi István vezetésével – erre is készen 
állt: hogy felkészítse a lakosságot az információs 
társadalomban való érvényesülésre, többek kö-
zött a digitális írástudás terjesztésével. Az NJSZT 
új meghirdetett küldetése 1997-től: „Megőrizni a 
múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez és befo-
lyásolni a jövőt.”

Simonyi Endre mozgalma lassan a múzeum-
ba került. Szó szerint is: a múlt értékévé vált, s az 
NJSZT 2013-ban megnyílt – a világ legnagyobbjai 
közé tartozó – informatikatörténeti állandó kiállítá-
sában, a Jövő múltja című tárlaton is emléket kíván-
tunk állítani neki. A Lukács testvérek által tervezett 
Homelab számítógépek – a dombóvári Color Ipari 
Szövetkezetben készített – példányaival rendelke-
zünk ugyan, de Simonyi Endre eredeti gépeit nem 
sikerült megszerezni. Ugyanis a középiskola, mely-
nek első épített gépét és más informatikatörténeti 
emlékeit is ajándékozta, nem tudta felmérni azok 
muzeális értékét  – és leselejtezte, kidobta azokat.

2018-ban, már Simonyi Endre halála után si-
került felvenni a kapcsolatot Rétallér Istvánnal, 
a HCC klub egykori alapító titkárával, aki a saját, 
1980-as évek elején épített TRS-80 klón számítógé-
pét nekünk ajándékozta. Így legalább egy – igaz, 
nem Motorola, hanem Zilog mikroprocesszor köré 
épített – gép látható a korai HCC-alkotások közül. 
Az NJSZT első fél évszázadát bemutató, NJSZT50 
című vándorkiállításon ez a számítógép szimboli-
zálja azt a szép, a szó legszebb értelmében mozgal-
mi munkát, amelyet Simonyi Endre neve fémjelez.
Építsünk valami újat; ne féljünk a kihívásoktól; osz-
szuk meg egymással ismereteinket, hogy a közös 
tudásból minél többen részesülhessenek – ez a 
szemlélet maradandóbb is, mint bármilyen gép, 
amit büszkén kiállíthatnánk. 

(A szerző az NJSZT főmunkatársa)

A Mikroszámítógép Magazin első számának borítóján 
a Híradástechnika Szövetkezet HT-1080Z iskolaszámítógépe
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Honnan ered az Óbuda iránti elkötelezettségük?

Szinetár Miklós: A feleségem ős rómaifürdői, én 
csak amolyan betelepült vagyok. Nagyon megsze-
rettem a kerületet, a sajátomnak érzem. Korábban 
laktunk az Emőd utcában, jó ideje Csillaghegy az 
otthonunk. Szeretek sétálni a Duna-parton, imá-
dom a sok zöld területet Csillaghegyen, Rómaifür-
dőn, amit óvni és védeni kellene. És nagyon jólesik 
időnként elhajtani a Sinkovits Imre utcán. Sinkovits 
Imre nagyon jó barátom volt.
Hámori Ildikó: A születésem óta Rómaifürdőn lak-
tam, az egész ifjúságom a Duna-parton telt. Három 
generáció élt együtt, a szüleim, a nagymamám és 
mi ketten a bátyámmal. Aztán az idő múlásával 
ketten maradtunk a nagy házban Miklóssal – to-
vább kellett lépni, és elköltöztünk Budakalászra 
egy kisebb házba, de kis idő múlva visszahúzott a 
szívünk Óbudára, pontosabban Csillaghegyre.

A hűség, a stabilitás meghatározza az életüket. 
Ez a titka az ideális szövetségnek, házasságnak?

Sz. M.: Azt szoktam mondani erre, hogy az ember 
természetes hőmérséklete 36 fok körül van – ha 
annál több, akkor lázas, ha kevesebb, akkor beteg. 
Mindig meg kell keresni a dolgok élő közepét, le-
gyen szó kapcsolatról, munkáról, művészetről, és 
ahhoz hűségesnek maradni.
H. I.: Az én életem is a hűségről szól, akár kettőnk 
kapcsolatát nézem Miklóssal, akár a színházzal 
való kapcsolatomat. Szeretjük a változatosságot is, 
de az alapértékeink stabilak.
Sz. M.: Fontos dolognak tartom, hogy bármi tör-
ténik, ezer százalékig számíthatunk egymásra 
Ildikóval. Ez mindkettőnknek biztonságot ad. Plusz 
előny a házasságunkban, hogy a világ más és más 
dolgaihoz értünk, vagyis kiegészítjük egymást.

Melyiküknek mi az erőssége?

Sz. M.: Ildikó a praktikusabb. Ami az otthonun-
kat illeti, a ház felépítésétől kezdve a fenntartásán 
át a napi ügyekig, a kert gondozásáig mindenben 
Ildikónak van teljes szabad keze. Az utazások, az 
életünk anyagi részének a megoldása pedig inkább 
az én feladatom.

H. I.: A szüleimnek kifinomult, jó ízlése volt az 
otthonteremtésben, így én ebben nőttem fel. Ami-
kor megismerkedtünk Miklóssal, és elkezdett 
hozzánk járni, nagyon tetszett neki a család han-
gulata, az, ahogy viszonyulunk egymáshoz, ren-
dezzük az életünket, megosztjuk a teendőket. Azt 
hiszem, ez már hiányzik a mai családokban, hi-
szen nem laknak együtt generációk. Pedig enélkül 
nehéz megoldani az életet mind a fiatalok, mind 
az idősebbek számára.

Kiben volt erősebb a vágy a többgenerációs 
együttéléshez?

H. I.: Közös akarat volt. A fiatalok egy ponton túl 
szeretnek a maguk feje után menni, megpróbálják 
másként, külön, önállóan. Dóri is megpróbálta, 
nem is sikertelenül, de évekkel ezelőtt közös aka-
rattal mégis úgy döntöttünk, hogy mindenkinek 
jobb, ha együtt vagyunk. Ez most már valóban 
működik. Emlékszem, amikor a budakalászi házat 
árultuk, és szerettünk volna venni egy másikat, az 
ingatlanosok egyszerűen nem értették a helyzetet. 
Mesélték, hogy ők csak olyanokkal találkoztak, 
akik szét akarnak költözni. Nekünk több éve be-
vált a közös élet.
Sz. M.: Gyakran azért menekülnek a fiatalok, mert 
az időseket tehernek élik meg, nálunk viszont az 
idősek segítséget jelentenek a fiataloknak.

Az unokáik három eltérő korosztályt képvisel-
nek, ezáltal a nagyszülőség is jó hosszan kitoló-
dik a huszonévestől a karonülőig. Mennyire ve-
szik ki a részüket az unokák nevelésében?

Sz. M.: A kicsi gyerekekkel egyáltalán nem tudok 
mit kezdeni, kiesnének a kezemből, Ildikó viszont 
nagyszerűen bánik velük. Az unokák nyolc-tíz éves 
koráig tulajdonképpen használhatatlan vagyok 
nagyapaként, ám onnantól rettentően jó a kapcso-
latom velük.
H. I.: Amikor már beszélgetni lehet a gyerekekkel, 
ülnek egymással szemben, mint felnőtt a felnőttel, 
Miklós akkor van elemében.
Sz. M.: Nagyon különbözőek az unokáink. Az 
a közös bennük, hogy Dóri mindhármukkal 
rengeteg energiával, szeretettel törődik. Marci 

H á r o m  g e n e r á c i ó  e g y ü t t  ó b u d á n  

B e s z é l g e t é s  H á m o r i  I l d i k ó v a l  é s  S z i n e t á r  M i k l ó s s a l

Óbuda a neves művészházaspár szűkebb pátriája, akik nemrég ünnepelték házasságuk 45. évfordulóját. A többgenerá-
ciós együttélés mintájával is szolgálnak, hiszen egy házban laknak lányukkal, Szinetár Dórával és az unokákkal. Állan-
dóságról, hűségről, otthonteremtésről és persze a hivatásukhoz való hozzáállásról is beszélgettünk.

Fotó: Oláh Gergely Máté
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unokánk nemrég töltötte be a 21. életévét, nyu-
godt, megfontolt lény. A 11 éves lányunokánk, 
Zorka nagyon izgatott természet, rendkívül kí-
váncsi, mozgékony, gyors. Az 1 éves Benjamin 
borzasztóan érdeklődő, a kis szeme folyton ott 
csüng mindenen, mindennel és mindenkivel kap-
csolatot keres és talál.
H. I.: Benjáminnak van egy tekintete, amikor az 
ember úgy érzi, hogy a lelkébe is belelát. Kutató te-
kintettel, pontosan felmér mindenkit.

Ildikó, a klasszikus nagymama szerepkört viszi?

H. I.: Azt hiszem, igen. Dóri például nem szeret va-
salni, én viszont nagy szeretettel vasalok. Segítek 
a főzésben is, vagy ő segít nekem, sokszor együtt 
hozzuk össze az ebédet. Többnyire nálunk eszünk, 
a szüleinktől örökölt nagy asztalnál.

Amikor összekerültek, a kezdetektől tudták, hogy 
milyen életvitelt szeretnének megvalósítani?

H. I.: Mindez közben alakult ki. Miklósnak már 
volt tapasztalata két válás után, és elképzelése is 
arról, hogyan lehetne harmonikusan együtt élni. 
Nekem ez az első házasságom, még együttélésben 
sem volt részem.

Az Egy szerelem három éjszakája főiskolás előa-
dásán ismerték meg egymást az Ódry Színpadon. 
Mikor dőlt el, hogy egymáshoz tartoznak?

Sz. M.: A kapcsolatunk kezdetén elhívtam Ildikót 
evezni, mert volt egy csónakom a Dunán. Várt rám 
a lakásban, szendvicseket csomagolt az útra. Ak-
kor megéreztem, hogy olyasvalakire találtam, aki 
gondoskodik. Édesanyám révén hozzászoktam a 
gondoskodáshoz, soha semmilyen házimunkát 
nem végeztem. Az hittem, hogy egy főiskolai szí-
nészpalántával, „csajocskával” randevúzom, de ő 
egyáltalán nem úgy viselkedett, hanem gondosko-
dó társként. Ez mellbe vágott.
H. I.: A szüleim példáján keresztül láttam, hogy 
milyen egy feleség és férj, akik számíthatnak egy-
másra. Azt a bizonyos jóban-rosszbant, amire há-
zasságkötéskor esküszünk. Ami pedig Miklóst il-
leti, ő egyáltalán nem úgy viselkedett velem, mint 

egy országos hírű, Kossuth-díjas rendező, főisko-
lai tanár. Ilyen szempontból mindketten meglep-
tük egymást.

Tudatosan törekedtek arra, hogy ne dolgozzanak 
együtt színésznő – rendező felállásban?

H. I.: Nem tartottuk volna ildomosnak.
Sz. M.: Akkor még úgynevezett erkölcsös világ 
volt. Manapság megszokott dolog, hogy családon 
belül osztják a szerepeket a rendezők. Én még na-
gyon vigyáztam rá, hogy az én produkcióimban 
minél kevesebbet szerepeljen Ildikó. Egy kézen 
meg lehet számolni, hogy a közös pályánk alatt 
hányszor játszott Ildikó a rendezésemben, akkor 
is csak olyan szerepeket, amikre a kapcsolatunk-
tól függetlenül ő volt a legmegfelelőbb. A lányo-
mat is csak egyszer rendeztem, még kislányként 
A nyomorultakban. Sok évvel ezelőtt felajánlottam 
Dórinak egy táncos komika szerepet a budapesti 
Operaház műsorán jelenleg is futó A denevérben, 
mire azt felelte, hogy csak nem képzeled, hogy a te 
rendezésedben játszom.
H. I.: Még az sem fordult elő 45 év alatt, hogy Miklós 
bejöjjön a színházba a főpróbahéten, és megnézze, 
hogyan készülök én vagy Dóri az előadásra. Sze-
rencsére elkerült minket a családi betegség, hogy a 
rendező nézi a feleségét, a gyerekét.

A szakmát teljesen igyekeznek kiszűrni a magán-
életükből, vagy azért adódik olyan helyzet, ami-
kor óhatatlanul is beszűrődik?

Sz. M.: Természetesen beszélgetünk a szakmáról, 
de a saját produkcióinkról a szakmai témák ele-
nyésző töredékében esik szó.

Ildikót 40 év hűség fűzi a Hevesi Sándor téri szín-
házhoz, a volt Nemzetihez, a jelenlegi Pesti Ma-
gyar Színházhoz. Hogy érzi, mennyiben változott 
a színészek megbecsültsége?

H. I.: Köszönőviszonyban sincs a színészek mai 
helyzete, társadalmi megbecsültsége azzal, ami-
lyen régen volt. Amikor elkezdtem a pályát, még 
biztos egzisztenciát, társadalmi megbecsülést jelen-
tett a színészet.

Sz. M.: Lehet, hogy az öregember beszél belőlem, 
de mára csak annyi maradt meg, hogy jó esetben 
örömet okoz a színésznek, ha este héttől tízig a 
színpadon van. Kialakult például az a nevetséges 
helyzet a budapesti színházakban, hogy miután 
komoly munkával hetekig próbálnak egy darabot, 
egy hónapban csak egyszer vagy kétszer játsszák. 
Nemrég egy ünnepségsorozatot tartottak a Csen-
getett, Mylord? angol tévésorozat apropóján, amit 
én hoztam be Magyarországra. Ott is elmondtam, 
hogy régen még kizárólag színészek szinkronizál-
tak, ma meg az esetek többségében az ún. „szink-
ronbetyárok” korát éljük. Manapság a kultúrában 
folyton az olcsóságról van szó.

Miklós sok időt töltött vezető funkcióban színhá-
zaknál, az Operaházban, a televíziónál mint mű-
vészeti vezető, főigazgató, alelnök. Sikerült elérnie 
azt, hogy a pozíció ne deformálja a személyiségét?

Sz. M: Azt hiszem, azért tudtam több mint negy-
ven évig mindenféle intézményt vezetni, mert szá-
momra sohasem a pozíció volt a fontos. Mindig úgy 
gondoltam, legfeljebb holnaptól nem leszek vezető. 
Sokszor rossz fiúnak számítottam a minisztériu-
mi főnökeim szemében, mert mindig utáltam az 
olcsóságot, a spórolást. Kiharcoltam, elköltöttem, 
amennyit lehetett, soha nem voltam olcsójános. 
A hivatallal járó hatalom nem érdekelt, nem oko-
zott örömet. Ehelyett akinek csak tudtam, használ-
tam, igyekeztem jobb munkakörülményeket terem-
teni. Kerültem a felesleges konfliktusokat, a vezetés 
nálam soha nem járt zajjal. Mindig az adott feladat 
érdekelt, nem pedig az, hogy igazam legyen. A te-
levíziós vezető koromban megfogalmazott tételhez 
tartottam magam, miszerint borzasztóan fontos 
egy vezetőnek, hogy állandóan ébren tartsa a saját 
jelentéktelenségtudatát. Aki azt hiszi, hogy ő vala-
ki, annak vége van.

Együtt a család. Fotó: Családi Archívum
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Ildikó, gyakran úgy fogalmazott, hogy a család 
a legfontosabb, a pálya csak ráadás. Mindenkor 
alárendelte a pályát a családnak?

H. I.: Ez annyiban igaz, hogy soha nem vállaltam 
egyszerre sok filmes, televíziós, színházi munkát. 
Szoktam mondani, hogy én esti színésznő vagyok, 
este 7-től 10-ig, vagy amikor próbálok, reggel 10–14-
ig. Bizonyára azért alakult ez így, mert amikor a 
pályán olyan pillanathoz érkeztem, amiről azt gon-
doltam, hogy számomra nagyon fontos, a családom 
is megértette, tudomásul vette, és segített benne. 
Egy ilyen hosszú pálya során az ember nem mindig 
gondolja úgy, hogy amit csinál, az mindennél fon-
tosabb. Tizenöt-húsz szerepemre mondhatom ezt a 
több mint száz közül.
Sz. M.: A színház, a hivatásunk csak egy szeletét 
teszi ki az életünknek. Rendkívül fontos számunk-
ra az egymással való kapcsolat, a lakásunk, a gye-
rekünk, az unokáink, az utazásainak. Igyekeztünk 
mindig alkalmazkodni egymás elfoglaltságához. 
Úgy gondolom, mindketten elég jó szakemberek 
vagyunk, ezzel együtt nem jellemző ránk, hogy 
csak a hivatásunk az életünk.

Ildikó mostani szerepei között érdekes színfolt 
az Alföld Róbert rendezte Chicago az Átriumban, 
ahol egy félszeg vidéki tanárnő stílusában ironi-
kusan megformált konferansziét alakít.

H. I.: Régóta ismerem Robit, még főiskolásként 
Valért játszotta Molière Tartuffe című előadásában a 
Várszínházban. Aztán eltelt majd’ harminc év, nem 
találkoztunk sem színpadon, sem televízióban, de 
most meghívott erre a szerepre. Pontosan tudta, 
mit akar, nemcsak velem, hanem a többi szereppel 
kapcsolatban is. Nagyon érdekes és tanulságos volt 
a próbafolyamat. A végeredmény pedig igazolja őt, 
nagy sikere van az előadásnak, és benne nekem is.
Sz. M.: El voltam ragadtatva Ildikó alakításától. 
Ennek kapcsán eszembe jutott Kállai Ferenc ala-
kítása Wesker A konyha című darabjában. Ami-
kor felment a függöny, a közönség megállás nél-
kül ordító színészeket látott. Majd bejött Kállai, 
aki halkan beszélt, és óriási sikere volt. A Chica-
góban is mindenki megállás nélkül alpári stílus-
ban ordít. És amikor bejön Ildikó decens, elegáns 

nőként, hirtelen megáll a levegő. Nézőként mon-
dom, hogy nagyon kevesen tudnak ma magyar 
színpadon finomnak, decensnek, elegánsnak len-
ni, Ildikót leszámítva.

Úgy hírlik, Miklós régóta készül A víg özvegy 
megfilmesítésére. Miért pont operettfilmben gon-
dolkodik?

Sz. M.: A víg özvegy a rendezői pályám meghatá-
rozó állomása. Megrendeztem a budapesti Operett-
színházban, jártuk vele a világot, Japánban közel 
százszor eljátszottuk. Azt követően megrendez-
tem Szentpéterváron, ahol már tizenegyedik éve 
műsoron van. Veszprémben, sőt Alma Atában is 
színpadra állítottam. Az operettirodalomban nincs 
még egy darab, ami ennyire vállaltan szólna arról, 
hogy szép az élet.

Ildikó legutóbb néma szerepben tűnt fel az X 
A rendszerből törölve című filmben. Miben lát-
hatjuk a közeljövőben?

H. I.: Szabó Magda Pilátus című regényének női 
főszerepét játszom Dombrovszky Linda friss 
Oscar-jelölt rendező tévéfilmjében. Egy idős asz-
szonyt, aki a férje halála után keresi az élete értelmét.

Nagy utazó hírében állnak. A világ felfedezése 
tekinthető a hobbijuknak?

H. I.: Imádjuk a tengert. Fiatalon rengeteget gya-
logoltunk, túráztunk, róttuk a kilométereket ide-
gen városokban és földrészeken is. Ma viszont már 
jólesik, ha kiszolgálnak, olyan helyekre megyünk, 
ahol főképpen pihenni tudunk.
Sz. M.: Szerencsés emberként szinte a teljes vilá-
got bejártam. Elég öreg vagyok, ebből kifolyólag 
mindent, amit az élettől kapok, ajándéknak, rá-
adásnak fogok fel.

SZENTGYÖRGYI RITA

A  K É P M U TATÁ S O M N A K  A  T E H E R B Í R Á S O M  S Z A B  H ATÁ R T

B e s z é l g e t é s  M a r k o v i c s  F e r e n c  f o t ó m ű v é s s z e l

82 éves. Fotóművész, fotóriporter, szerkesztő és újságíró. Szakkönyvei közül talán a legjelentősebb a Fények és tények, ami a 
magyar fotográfusok „ki kicsodájának” tekinthető. Közel húsz évig dolgozott a MAFILM standfotósaként. Szakmai bizottsá-
gok tagja, zsüror és tanár. Többek között Balázs Béla-díjas, Érdemes és Kiváló Művész. Feleségével Csillaghegyen él.

Fotó: Hernád Géza
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Miért esett a választása Csillaghegyre?

Cegléden születtem, kertes családi házban csepe-
redtem, és a későbbiekben, amikor már Budapesten 
laktam, ez a gyerekkori környezet, az emlékei to-
vább éltek bennem. Nagyon kellemes volt Budán a 
Derék utcai élet, társasházban laktunk a nejemmel, 
de szerettem volna nagyobb lakást, a képeim és a 
könyveim már dagasztották a falakat. Magam elé 
húztam a térképet: Nagykovácsi vagy Csillaghegy 
legyen? Aztán egy újsághirdetésben megtaláltam 
az új otthonunkat. Eredetileg hétvégi ház volt, 
1910-ben épült. Átalakítottuk, hozzáépítettünk. Az 
itteni jó levegő is szempont volt a kiválasztásnál, és 
már elfértek a képeim és a könyveim is. Akkor még.

Ha már szó esett a gyerekkoráról: mikor készítet-
te az első felvételeit?

Cegléden jártam általános iskolába, gimnáziumba. 
Apám amatőr módon űzte a fotográfiát, kiskorom-
ban már laboráltam a képeit. Gimnazista koromban 
beléptem a helyi fotószakkörbe. Pályázatokon is 
részt vettem, és a Fotóújság, aminek Bencze Pál re-
kord ideig, 1954-től 34 évig volt a főszerkesztője, kö-
zölte a díjnyertes zsengéimet. Apámnak jogi dokto-
rátusa volt, anyám tanítónő volt, értelmiségiek, akik 
Horthy alatt végezték tanulmányaikat – akkoriban 
ennek a fele is elég lett volna, hogy ne vegyenek föl 
egyetemre. Jelesen érettségiztem, novellapályázato-
kat nyertem, de mindez nem volt elegendő.

Hogyan folytatta?

1957 tavaszán behívtak katonának. Mindenki cso-
dálkozására a határőrséghez, ami ugye egy belügyi 
alakulat volt.

Mitől lett hirtelen az osztályidegen szülők gyer-
meke a fiatal Kádár-rendszer megbízható embere?

Gimnáziumi nyári szünetben egy rádiós táborban 
vettem részt, ahol voltaképpen már a katonaéletre 
próbáltak előkészíteni minket. Nagyon jól megta-
nultam morzézni, ezt a seregnél tudták, és amikor a 
fotós múltamra is fény derült, a Határőr újság szer-
kesztőségébe vezényeltek.

Gondolom, a bajtársai irigyelték, és nemcsak 
azért, mert a fényképezőgép lényegesen köny-
nyebb, mint a puska.

Minden reggel kijöhettem Adyligetről, a híradós lak-
tanyából, és mentem a Határőr szerkesztőségébe, ami 
a Nyugati tér sarkán volt. Akkoriban 2 év 3 hónap 
volt a katonaidő, ami nekem nagyon jó tanulóidőnek 
bizonyult. Mint fotóriporter, bejártam az országot, és 
olyan helyekre jutottam el, ahova még úgynevezett 
határsáv belépőkkel sem mehettek be. Hamar rájöt-
tek, hogy én amolyan díszkatona vagyok, aki ugyan 
fotózni tud, de nem igazán alkalmas másra.

Ezt hogy érti?

Azt akarták, hogy propaganda jellegű anyagokat 
is írjak az újságba, ami nekem nem ment. Később 
elkezdtem novellákat írni, és ebből úgy gondolták, 
hogy cikkezhetek a kultúrelőadásokról, amiket 
szép számban tartottak a határszélen. És sportese-
ményekről, belügyi bajnokságokról is tudósítottam.

Olvastam, hogy tíz évig maradt a Határőrnél.

Abban az időben volt egy faramuci helyzet, hogy 
Budapesten annak lehetett lakása, aki már öt éve 
itt lakott. Ez egy agyrém, mert hát mi volt előbb, a 
tyúk vagy a tojás?

Az albérlet beszámított?

Igen. Én be voltam jelentve, albérletben laktam 
huzamosabb ideig az Üllői úton, tehát a lakásra jo-
gosultság érdekében szerencsés volt a Határőrnél 
maradnom. Az Üllői úton azért is szerettem lakni, 
mert focimeccsekre jártam hétvégéken a Fradi régi, 
még első stadionjába. A küzdőtérre is érvényes pá-
lyabelépővel rendelkeztem, ami azt jelentette, hogy 
a kapu mellett ültem a fotós felszerelésemmel, és 
amíg a túlsó térfélen folyt a játék, Albert Flórival 
beszélgettem. Amúgy vele később sokszor összefu-
tottam a csillaghegyi HÉV-megállóban, a közelében 
lakott, és ott folytattuk, ahol abbahagytuk.

A Fradi pályára járt fotózni, de a csapat nem a bel-
ügyi bajnokságban játszott...

Mint nőtlen, szerettem vasárnap meccsre járni, és a 
Határőr részére kértem belépőt. Néha azért adtam 
le képet. A válogatott mérkőzéseken meg a kapus 
Grosics Gyulával beszélgettem. Született egy fel-
vételem, ami az egyik albumomban is szerepel, 
1961-ben a magyar-osztrák mérkőzésen készült a 
Gyusziról, akit Hanappi – nem szándékosan – ágyé-
kon rúgott, és szegénykém ott fetrengett üvöltve.

Egy fotós a kötelező munkái mellett megkeresi 
az őt érdeklő témákat, mint ön is a focit, és ha 
úgy tetszik, saját magának örökíti meg. Gondo-
lom, számos képe született úgy, hogy csak ment, 
mendegélt, és a téma egyszer csak szembejött.

Egy ilyen öregembernél már mindenre van példa. 
1965-ben Szombathelyen egy TSZ-riport készítése 
közben a Felhő és vonat című képem így készült, 
hogy úgy mondjam, véletlenül hullott az ölembe. És 
kerestem is a témákat. Még Cegléden tanultam meg 
a jazz szeretetét a szomszéd barátomtól, aki dobolt, 

és eljártam a nálunk fellépő világsztárokat – Louis 
Armstrongot, Ella Fitzgerardot, Oscar Petersont – 
fotózni. Előfordult az is, hogy gép nélkül jártam va-
lahol, és utána visszatértem a kiszemelt tájat, épü-
letet vagy eseményt megörökíteni. Aztán – kicsit 
előre szaladok most az időben – a Csontváryt for-
gattuk Sopronbánfalván, egy valamikor szerzetes-
rendi, hatalmas házban, amit magas kőfalak vettek 
körül. Állt még ott egy kis kápolna, ami el volt zár-
va a nyilvánosság elől, és egyszer jött a Huszárik, 
hogy menjek vele, mutat valamit. Mentünk fel a 
kápolnában egy sötét lépcsőn, és egyszer csak ott 
volt előttünk egy freskó. Egy bibliai jelenet, és a kép 
sarkába egy ördög volt rajzolva, ami Sztálin port-
réja volt. A freskó így maradt meg, és az eldugott 
helyről csak néhány beavatott tudott. Huszárik ké-
résére fotózni kezdtem, megjegyezve, ha ezt a ké-
pet meglátják nálunk, felkoncolnak. Csak csináld 
meg, mondta. Elkészítettem, aztán odaadtam neki 
a negatívot is, hogy őrizze ő.

Hogyan került a MAFILM-hez a belügyes laptól?

Lőrincz József barátom, akivel együtt kosaraztunk 
a gimnáziumban, kitűnő operatőr lett. Sokszor 
találkoztunk, és folyamatosan kapacitált, hogy 
menjek el a filmgyárba standfotósnak. Törtem a 
fejem, hogy alkalmas leszek-e arra, mert az egy 
nagyon speciális feladat. Ő biztatott, hogy köny-
nyűszerrel bele fogok jönni. Néha elmentem film-
forgatásokra, például 1966-ban az Aranysárkány 
című Ranódy-film felvételeire, és ott csináltam 
Bara Margitról portrét a pasaréti stúdióban. Elkö-
vetkezett 1968 nyara, amikor bevonultunk Cseh-
szlovákiába, én pedig megírtam a Határőrnek a 
leszerelési kérelmemet.

Nem kezdtek el gyanakodni, hogy akkor ön még-
sem egy megbízható ember?

De igen. Azzal indokoltam, hogy az újságban hasz-
nálatos fekete-fehér képek készítése helyett szeret-
nék színesben dolgozni. És ez igaz is volt. Végül is 
csak a következő év nyarán engedtek el. Addig ren-
desen dolgoztam tovább, közben még megnyertem 
egy fegyveres testületi fotópályázatot. 1969-ben 
léptem be a filmgyárba.

Intermezzo, 1961.  fotók: Markovics
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A fotóriporteri munkája után nem érezte furcsán 
magát? Hogy a kreativitási lehetőségei beszűkül-
tek azzal, hogy az operatőr és a rendező beállítot-
ta jelenetekkel kellett dolgoznia?

Ez nagyon érdekes dolog volt. A standfotósnak 
az jelentette az önállóságot, hogy mondjuk egy 
másfél perces jelenetből melyik pillanatot kéri. Az 
ősidőkben nem lehetett a jelentbe belefotózni, mert 
a kattanás behallatszott. Az operatőrök egy része 
megkövetelte, hogy a standfotós felvétel közben 
szinte tapassza hozzá a gépét a kamera objektív-
védőjéhez, úgy kövesse az eseményeket, lássa, mi 
lesz majd a vásznon. A jelenet sikeres felvételének 
elkészülte után jöhetett a standfotós, a kérésére 
beállított pillanatról megcsinálhatta a képet.

Kőbe vésték, hogy nem lehet eltérni az operatőr 
látószögétől...

Igen, de néhány operatőr tudta, hogy a fotó szempont-
jából nem az a fontos, ami folyamatában zajlott le a je-
lenetben. A fotós be tudja sűríteni egy képbe, ami a je-
lenetben történt. Azért alakult a dolog másképpen is. 
Az első munkámban, a Bűbájosokban Lőrincz József 
operatőr mellett tulajdonképpen azt csináltam, amit 
jónak láttam. Utána a Krebsz, az Isten című tévéfilm-
ben is eltértem a kötelezőtől. A főszerepet Kállai 
Ferenc játszotta egy még soha nem látott tonzúrával, 
tehát fölül körbe volt nyírva a feje, én pedig otthagy-
va a helyemet, hátulról fényképeztem a színészt, amit 
ugye nem lehetett kiadni standfotónak. A kötelezők 
mellett csináltam más szabadon választottat is: ol-
dalról, ahogy a fürdőruhás lányok szaladnak Kállai 
mellett, akinek az arcélén látszik, hogy az ő. Leadtam 
az úgynevezett gyári albumot, amibe körülbelül 200 
képet kellett tenni, fekete-fehéret és színest vegyesen, 
és a kötelezők mellett benne voltak a szabadon válasz-
tottjaim is. Eléggé féltem, mert tudtam, hogy milyen 
jeleneteket rendeztek már operatőrök, ha a fotós eltért 
az általuk megálmodottól. A rendező, Rényi lapoz-
gatta, odaért a szabadon választotthoz, na, mondom, 
most kapok a fejemre egy taslit. Ránézett az operatőr 
Herczenikre, és azt mondta: te, ez az ember gondolko-
dik! Azért ez jólesett, mert azt jelentette, hogy tetszik 
nekik. A következő munkáim során már kaptam bá-
torítást, hogy kötelező mellett lehet saját ötlet is, és én 

éltem is ezzel. Azért olykor egy-egy operatőr részéről 
elhangzott, hogy Ferikém, ez egy másik film.

Ön volt az első, saját elképzeléseket megvalósító 
standfotós?

Nem állítom, hogy ebből a szempontból én úttörő 
voltam, de talán az elsők között, már az elején csi-
náltam.

Gondolom, az igazi szabadsága a színészportrék 
készítésében volt.

Forgatáson három kötelezőt kellet teljesítenie a 
standfotósnak. Jelenetfotók, amik ugye kötöttek. 
A másik kettő már önállóbb. Színészképek: meg-
tiltotta Aczél György, hogy ezeket sztárfotóknak 
nevezzük Magyarországon, mert a szó, a sztár, ka-
pitalista csökevény. Aztán a werkfotók, amik a for-
gatáson, munka közben mutatják a stáb tagjait.

A színészkép vagy portré készítésekor elvárták, 
hogy az kapcsolódjon a filmbeli karakterhez?

Nem feltétlenül, lehetett teljesen önálló is. Példá-
ul a Csárdáskirálynőben Anna Moffóval nagyon 
jóban lettem, bár nem úgy indult. Hozott magával 
két német standfotóst, akik a filmgyárba lépésétől 
szinte minden mozdulatát fényképezték. Úgy tíz 
nap múlva Moffo váratlanul hozzám fordult, hogy 
megmutatnám-e neki, amiket eddig csináltam. Min-
dig magamnál tartottam egy dobozban az addig el-
készültekből képanyagot, mert a rendező, Szinetár 
Miklós kérhetett fotót visszamenőleg, segítségül a 
munkájához. Nézte Moffo a képeket, és azt kérdezte, 
kaphatne-e ezekből. Mondom, természetesen, bár-
melyiket. Másnap eltűnt a két német fotós, onnantól 
nagyon jól együttműködtünk a színésznővel. Csinál-
tunk külön fotós napot. Lementünk a Balatonhoz, 
kaptam egy komplett cigányzenekart, egy lovassze-
keret kelléknek... a végén odaadtam neki egy zsák-
ban az exponált filmeket, amiket kivittek NSZK-ba, 
mert kellett a színésznőnek a propagandához.

A közismert filmes fotóit nagy számuk miatt felso-
rolni lehetetlen, a leghíresebbek talán a Szerelem, 
a Macskajáték és a Csontváry jelenetképei, Darvas 
Lili és Dajka Margit színészképei, Huszárik 
Zoltán sárral „sminkelt” arca, a szivarfüstben tű-
nődő Bárdy György és Fábri Zoltán portréja.

Hadd mondjam el, hogy a fekete-fehér színészképe-
ket, portrékat én laboráltam itthon, a színeseket be 
kellett adnom az MTI laborjába. És egy számomra 
kedves érdekesség: a Szerelem fekete-fehér film volt. 
A forgatáson magánszorgalomból csináltam színes 
felvételeket is, főleg diára, egy másik géppel. A vé-
gén ezeket megmutattam Makk Károly rendezőnek 
és Tóth Janó operatőrnek, mire Makk így szólt Janó-
hoz: na, ezért lesz a Macskajáték színes! És színes is 
lett. Még a Szerelem forgatása előtt Makk kérésére 
készítettem a három főszereplőről portrékat. Leül-
tettem őket külön-külön, sorozatokat készítettem 
annak szellemében, hogy a filmben mind a hár-
man várakoznak. Darvas Iván, hogy szabaduljon 
ki, Darvas Lilike, hogy jöjjön haza a fia Amerikából, 
Törőcsik Mari is vár, mert a férje börtönben van. Saj-
nos a képek nem fértek bele a gyári albumba.

Darvas Lili,  1970

Szinetár Miklós és Anna Moffo
A csárdáskirálynő forgatásán, 1971

A Köszönöm, megvagyunk!  forgatásán. 
Baldóczi Csaba felvétele, 1979
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A munkája során kialakultak barátságok színé-
szekkel?

Márkus Lászlóval nagyon jóban voltam, Darvas 
Ivánnal állandó sakkpartnerek is voltunk. Az elején 
megkérdezte, hogy csipkelődésre sértődős vagyok-e, 
mondtam, én olyan sakkozótársaságban nevelked-
tem, ahol folyamatosan ez folyt. Na, onnantól kezd-
ve Darvas beindult. Megtolta a figuráját, és dumált: 
Ferikém, én tudom, hogy ez a lépés nem méltó a te 
zsenialitásodhoz, de erre telik nekem. Vagy: te tudod, 
Ferikém, hogy eddig a Nimzoindiai védelmet játszot-
tam, de most jön a Darvas-féle eltérés. Ne aggódjál, 
csak tudj róla, hogy akik ellen én ezt megjátszottam, 
azoknak parcellája van a Kerepesi temetőben! A kö-
rülöttünk álló stábtagok végig dőltek a nevetéstől.

Gondolom, Márkus is tudott hasonlóan vidám 
perceket szerezni...

Laci egyfolytában bolondozott, ő reggeltől estig szí-
nész volt. Talán még álmában is. Mostarban forgat-
tuk az öreg hídnál a Csontváryt. Velünk dolgozott 
a Jadran Filmtől egy felvételvezető. Na, most ennyi-
re kancsal embert én még nem láttam életemben! 
Egyszer csak jön Márkus falfehéren, és rémülten 
magyaráz a kamera mellett álló Huszáriknak, hogy 
Zoli, ez szörnyű... ez borzalmas! Huszárik bedőlt, 
és ijedten kérdezte, hogy mi a baj. Márkus a távolba 
mutatott, hogy nézd, ott az a pasas, háttal áll nekem 
és fixíroz. De még rajtuk kívül is nagyon sok jó kap-
csolatom alakult ki a filmgyárban.

Jó kapcsolatba került képzőművészekkel is.

A hetvenes évek első felében több időt töltöttem 
képzőművészek körében, mint fotósok között. Egy 
újságíró barátom interjúkat készített Baska Józseffel, 
Csík Istvánnal, Aczél Ilonával, Óvári Lászlóval, és 
engem hívott, hogy csináljak illusztrációkat róluk. 
Aztán a művészek megkérdezték, hogy készítek-e 
színes diákat is. Mondtam, hogy persze. Két külföl-
dön élő barátom rendszeresen küldött nekem Agfa 
és Kodak anyagokat, amik színhelyesek voltak.

Szemben az idehaza kapható Forte és Orwo anya-
gokkal...

Igen. Aztán a festők kézről-kézre „adogattak”. Ki-
állítás katalógusokba készítettem illusztrációkat, 
fotókat. Gerzson Pálnak komplett kiállítási anyago-
kat. Itthon a szobáink falait a tőlük ajándékba kapott 
alkotások díszítik. Minden festőművész filozófus. 
Velük éjszakákat vitatkoztunk át, no meg kortyol-
gattunk, megvallom. Nem tartották előttem a nyel-
vüket, mondták a magukét, nagyon jókat mulattunk.

A jó kapcsolatok létrehozása aztán egy teljesen 
más közegben folytatódott.

Igen, a Baba utcai házban. 25 évig jártam oda, a lég-
zéskárosult fiatalok otthonába.

Hogyan jött az ötlet?

A Tükör című hetilapban olvastam egy cikket László 
Anna dokumentarista írótól, aki egy éven át járt fel 
a rózsadombi Baba utcába éjszakánként, beszélgetni 
a légzésbénultakkal. Ők a gyermekparalízis járvá-
nyok legsúlyosabb áldozatai, illetve túlélői voltak, 

mert az orvosok eleinte nem is tudtak mit csinálni 
velük, két-három évet jósoltak nekik. Miután a gyó-
gyászatban megjelent a vastüdő, javultak a túlélési 
esélyeik, és megkapták a Baba utcai házat. 27-en lak-
ták akkoriban. A cikkhez nem volt fotó, csak két száj-
jal-lábbal festő képei. Elkezdtem vizsgálni magam, 
hogy ennek a témának a kuriozitása érdekel engem, 
vagy valami mélyebben is? Egy évig rakosgattam a 
cikket magam előtt jobbra-balra, és tűnődtem, végül 
azt mondtam, igen. Felhívtam László Annát, aki fel-
sikoltott: uram, ez nem fotótéma!

Akkor nem fényképezőgéppel a kezében látogat-
ta meg őket először.

Két szájjal-lábbal festő fiúnak kiállítást rendeztek, 
elmentem a megnyitójára. Megismerkedtünk, és 
gép nélkül elkezdtem feljárni hozzájuk. Az igazga-
tónő barátsággal fogadott, eleinte figyelt, káderezett, 
hogy beengedhet-e engem az ő „gyerekei” életébe. 
Beengedett. Sokat beszélgettem a társasággal, volt 

vastüdős, volt gégemetszett lélegeztetőgépen, zúg-
tak, ziháltak ezek a masinák, ez először nagyon fura 
volt. Nem szerették, ha betegnek emlegették őket, 
mondván, hogy ők csak betegek voltak, és élnek, 
ahogy tudnak. Az egyik sráccal jó barátságba kerül-
tem. Amikor megtudta, hogy fotós vagyok, így szólt: 
csinálj rólam egy képet! Aztán a többiekről is készí-
tettem felvételeket, és gyűltek a fotók.

Mihez kezdett a képekkel?

Megmagyaráztam nekik, hogy elképzelhető, hogy 
segítene a helyzetükön, ha megismerné a külvilág 
az életüket. Aztán egyszer csak mindenki áldását 
adta rá, hogy közreadjam a fotókat. Az első fotó-
kiállítás a Műegyetem R. klubjában volt, az egye-
temisták nagyon nyitottan és lelkesen teleírták a 
vendégkönyvet. Ez nagy biztatást adott. Megjelent 
A Baba utcai ház című fotóalbumom. A fiatalok-
hoz különböző adományok érkeztek, minden szo-
bába televíziót kaptak.

Huszárik Zoltán filmrendező, 1979
Fazekasné Erdélyi Ilona, szájjalfestő, 2001
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Közben 1986-ban elhagyta a filmgyárat. Miért?

A nyolcvanas évek közepén már megéreztük, 
hogy egyre kevesebb film lesz. Fogytak a témák, 
a nemzetközi stúdió sem hozott produkciókat, 
a Magyar Televízió kezdett önállósodni. Illés 
Gyuri bácsi azt mondta, készüljetek arra, hogy 
előbb-utóbb be fog zárni a fotóosztály. Ekkor 
kaptam a Film Színház Muzsikától ajánlatot, mű-
vészeti és képszerkesztőnek hívtak. Vállaltam. 
1991-ben húztuk le a rolót a hetilapnál, majd pár 
év szabadúszást követően a Reform magazinnál 
lettem képszerkesztő másfél évig. Közben még 
visszajártam a filmgyárba egy-egy munkára, pél-
dául Makk Karcsi filmjében, A játékosban dol-
goztam. 1996-ban mentem nyugdíjba.

Ami nem jelentette azt, hogy nyugalomba is vonult.

A Népszabadság működtetett egy fotósiskolát a 
Bécsi úton, ahol 12 tanítványommal dolgoztam. 
2001-től 2006-ig a Sajtófotó Alapítvány kuratóriu-
mának voltam az elnöke. Keleti Éva kolléganőm-
mel olyan műfajt helyeztünk előtérbe, ami nagyon 
munkaigényes. Mert nem csak az van, hogy jössz, 
mész, kattintasz néhányat, és a legjobbat beadod. 
Ez a munkaigényes műfaj a fotóesszé. A pályázatok 
értékelésekor nagyon sok kiváló pályaművel talál-
koztunk. Sokáig tartottam még előadásokat, pél-
dául az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, 
óraadó tanárként. Hordtam magammal a könyve-
ket, a fotóalbumokat. Az volt a mondásom, hogy a 
képmutatásomnak a teherbíró képességem szab ha-
tárt. Két bőrönddel mentem az előadásokra. Szeren-
csére egy busszal oda tudtam menni, vagy autóval 
pár perc alatt, nem volt akkora távolság, hiszen itt 
van a Szentendrei úton a gimi. Azokra a könyvek-
re, amiket én illusztrációnak használtam, most már 
nincs szükség.

A digitális átállás a fotózásban hogyan érintette?

Van egy-két analóg gépem, de egyre inkább hasz-
nálaton kívül. Majdnem mindent meg tudok már 
csinálni a digitálissal. És ha villámgyorsan kell 
egy képem valahol, és el kell küldeni, akkor már 
nem várnak. Én nem szenvedek a digitális átállás 

tudatától – megtanultam. Egyébként nagyon sok 
ideje már foglalkoztam az elektronikus képrögzí-
téssel, illetve még előtte a mágneses képrögzítés-
sel. 1966 óta tagja vagyok az Amerikai Fotószövet-
ségnek, és a lapjuk szakcikkeit én adtam le magyar 
újságoknak, lefordítva. 2000 táján már sejtettük, 
hogy a digitális fel fogja váltani az analógot. El-
mentünk Hemző Karcsival, Korniss Péterrel és 
más ismert fotósokkal egy tájékoztatóra, amit a Ko-
dak tartott. Az előadáson mindent megmutattak, 
használhattuk a gépeket, átírtunk, digitalizáltunk, 
nyomtattunk. A végén megállapítottuk, hogy most 
már kimerítettük a tárházat, majd búcsúzóul ösz-
szenéztünk a kijáratnál, és azt mondtuk: hát, egy 
picit még várhatunk.

De tényleg csak picit várhattak...

A beépített szekrényeim tele vannak képekkel, ne-
gatívokkal, színes diákkal – mindent megőriztem, 
jó néhányat digitalizáltam már. A szekrényekben 
őrzött gyűjteményem darabszáma közben picit 
megfogyatkozott, mert az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet tulajdonába átadtam 
11 500 fotót, negatívot, diapozitívet, és sok ezret a 
Semmelweis Egészségügyi Múzeumnak ajándé-
koztam. Persze az itthoni mennyiség most is jelen-
tős – ha kiállításra válogatok, csak töredéke kerül 
ki, mint például legutóbb az Esernyős falára.

Manapság is fotózik?

Nagyon ritkán. Van egy laza tervem, ami nem kö-
tődik határidőhöz. Cigány művészeket, zenészeket, 
képzőművészeket keresek fel. Hogy mi sül ki belő-
le, képsor, album, kiállítás, még nem tudom.

2011-ben a 75. születésnapja alkalmából életmű 
kiállítást rendeztek a Mai Manó Házban.

75 kiállított képembe próbáltam belesűríteni a 
pályámat. A kiállítás kapcsán megjelent szerzői 
kiadásban egy fotókkal illusztrált albumom Rög-
zítőshow címmel. Összegzés, számvetés képekben 
és szövegben. Számot tarthat-e érdeklődésre egy 
fotográfus élete és munkássága? – tettem fel a kér-
dést a könyv előszószában.

Az albumban ráleltem kedvenc Markovics-ké-
pemre, amit Louis Armstrong budapesti koncert-
jén készített. Elmesélné, hogyan jutott a maestro 
közelébe?

1965. június 9-én a Népstadionban lépett fel. A pá-
lya közepére épített emelvényen zenéltek, körbe a 
füvön is ült a közönség. Oldalról felkapaszkodtam 
az emelvényre, és a két könyökömön támaszkodva 
lógtam a levegőben. Miközben a többiek szólóztak, 
Armstrong néha hátrament a színpad végébe, és 
egy odakészített fotelben cigizett. Én ott lógtam, 
szememen a gép... nézzél már hátra! Végre egyszer 
hátranézett, és kedvesen kiöltötte rám a nyelvét. 
Abban a minutában hátulról két acélmarok le-
rántott a földre, és úgy nyomtam meg az exponá-
lógombot, hogy nem tudtam, sikerült-e a felvétel. 
A biztonsági őr, egy kivénhedt díjbirkózó hangját 
hallottam: sporikám, ne zavarjuk a művészt! Mivel 
nem voltam benne biztos, hogy lett kép, ezért éjfél 
után, amikor a százezer ember már hazament, még 
ott maradtam, és fölmentem Armstrong öltözőjébe.

De hogy? Csak úgy simán fölsétált?

Senki az utamat nem állta, akadálytalanul fölme-
hettem. A felesége kicsomagolta nekem a platina-
trombitát, miközben Armstrong interjút adott a 
Magyar Rádiónak. Az interjú után bemutatkoz-
tunk, és megkértem, hogy álljon be nekem. Ja, 
még közbevetném, hogy Armstrongnak nincs 
olyan lemezborító fotója, amin belefúj a trombi-
tájába, csak imitálja. Ő nyilván abból indult ki, 
hogy a fotón úgysem látszik a hang. Na, most 
néhány felvétel után azt mondtam, hogy legyen 
kedves, és fújjon is bele. Hátrahőkölt, elnevette 
magát, és belefújt.

És más lett ez a kép, mint az imitáltak?

Picit más lett az arca. A Fotóriporter című lapnak 
volt egy jazzkiadása, abban mind a két variációt le-
közöltük.

KABAI JÓZSEF

Markovics Ferenc Huszárik Zoltán sárral „sminkelt” arcú fotósorozatával. fotó: hernád géza
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sorozatának, az Illuminációknak, amely fejekből 
áll, kivágta a dúcát, egy konstruktivista dúcot, amit 
ő ezerféleképpen kiszínezett. A dúcot nekem adta, 
és én egy indigóval és egy hártyapapírral forgattam 
rajta a saját belső elképzelésemet az ő szellemében, 
illetve az én szellememben. Jártam föl hozzá na-
gyon sokat, és én rajzoltam meg, ami egy különös 
csoda, hogy az én kezem munkája Korniss Dezső 
által is alá van írva.

Már nem volt elég az írás, és rengeteg időt for-
dítottam a rajzolásra külföldi útjaim során és itthon 
is, úgyhogy nekem sok ezer rajzom van. Korábban 
egzisztencialista rajzokat csináltam meg filozofikus 
rajzokat. Az Ördöglakat (2010 – a szerk.) az egyik 
könyvem, amely az ilyen rajzok gyűjteménye. Ezek 
a fejek a legújabb fejlemény. Annyit olvastam eze-
ket a szerzőket, hogy hirtelen átcsaptam rajzolásba. 
Mándy, Csehov, Ottlik és Simenon.”

A kötet három rajzolt fejezetből és néhány 
gépelt szövegből áll. A gépelt szövegek mintha 

kényszerűségből születtek volna, hogy ne csak raj-
zok legyenek. „De ez a sok duma cucc: ellenemre van. 
(…) Holott úgy lenne jó. Egy egész könyv egy árva szó 
nélk.” (178. oldal)

Az első fejezet címe Egyik rész rosttal, a máso-
diké Másik rész krétával. A harmadik fejezetben 
szövegek és rajzok váltakoznak, de „Rajzok: mégis 
a tietek az utolsó szó.” (180. oldal) Mintegy epilógus-
ként megjelennek Georges Simenon Maigret-regé-
nyeinek szereplői. 

Nincs beszédülés. Nincs beszéd. Ülés van. 
(Három éve nem mozdul ki otthonról.) Szédülés. 
Szobafog  ság. Fotel. Olvasás: „Csehov összes drá-
máját elolvastam az év elején, júniusig. 2018 júniu-
sában készültek az első rajzok.” Rajzolás. 
Prózarajzolás, prózarajzás. Rajzanak a fejek, regé-
nyülnek. Ez is regény. Regényekből műfordított fe-
jekből áll össze az új regény. A sok regényt megidé-
ző fejek, mondatok, utalások és a „kelletlen” 
szövegek önálló regénnyé állnak össze. 

A .  Hor vát h  A ndr á s:  Ta nd or i  Ninc s  be s zéd ül é s  című  kön y v ér ől

2018. december 8-án volt Tandori Dezső nyolcvan 
éves. Születésnapjára a Tiszatáj Alapítvány kiadá-
sában és Tóth Ákos gondozásában jelent meg Nincs 
beszédülés című kötete, mely rajzokat tartalmaz, 
fejrajzokat. „Prózarajzolás, prózarajzás” – írja már az 
első rajzokhoz az író-rajzoló (9. oldal). 

Kedves írói és „irodalmi szereplőim” (7. oldal) je-
lennek meg a rajzokon: Mándy Iván, Ottlik Géza, 
Anton Csehov, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, 
Balzac, Stendhal, Goncsarov, Maupassant, 
Alexandre Dumas, Virginia Woolf, Samuel Beckett 
és Georges Simenon – és egy kakukktojás: a „kisasz-
szonyok rue Avignon madámmal és Picassóval” (78. ol-
dal). Még olvasok! – mondja Tandori, és olvasmány-
élményei jelennek meg a fejekben: „Ha tetszik, rajzba 
műfordítva” (8. oldal).

A fejrajzok füzetlapokra készültek, sűrűn, egy la-
pon két-három sorban 3–5 fej, egy oldalon hat-tizen-
öt fej is elfér. A rajzokon nevek, szavak, mondatok, 
utalások, kiemelt szereplők és néhány gépelt szöveg 
a rajzok között, a kötet vége felé. „Nyilván megdöbben 
Tóth Ákos, aki elsőül látja együtt ezt így, és talán viszony-
lag sokan fogják még látni, és csodálkoznak kissé” – írja 
Vannak. Jajz (183. oldal) című szövegében. 

És a használati utasítást megalapozó vallomás 
(174. oldal): 
Csak majd
Ennek a cuccnak engem nem zavaró megjelentetése csak 
„holtom” után lehetne. („Mit képzel, ennyi fej” stb.)
Addig is: nevek futnak végig e képoldalakon – így él tuda-
tunkban pl. az irodalom. Igen.

Elemien és járulékosan (így szólna egy elvárt bölcs fogal-
mazás, ha-ha!).
Vagy: jó újra látni az ugyanazt-és-mégse-ugyanazt. 
Szervesség az egész.
(Tudok én nagyon konstruktívan.)
Lényeg: sok száz fej a kedvencem itt. 

És a mellette lévő oldalon (175.) Picasso és az 
Avignoni kisasszonyok a rue Avignonból:
Az „Avignon”: bűvszó. Így merem sorolni Picassót. 
(Másképp: térdre, én, le… mint Weöres írja.)
Jó együtt lenni ezzel a sok fejjel, még ha „naná, hogy 
egyiktől alig látom a másikat”.
De nekem ma se látás, se beszéd, se olvasás, se írás, se (jaj, 
zene) hallgatás, 
se és se. Sok!
Ha nekem a minimalizmusban a sok kellett.
S ha ezt a szöveg duma cuccot is nem hajítom az akármibe.
Hajítom; ah, enyhén hagyom, oda.

Picasso képe, az Avignoni kisasszonyok határkő. 
Az avantgárd és a kubizmus szimbolikus kezdete-
ként rögzült az európai kultúrában. Annak kezdete-
ként, amikor a dolgok belső szerkezetének ábrázolá-
sa megjelenik, s kiegészíti a látott valóság utánzását. 
Vö. regények szereplői, látott (?) képzelt (?) valóság 
(?): a két Opra, Szeredy, Aljosa, Holmann Endre stb.

Tandori évtizedek óta rajzol, azóta vannak 
kiállításai, illusztrálja saját köteteit is, és rajzolja 
könyveit. Arra a kérdésre, mikor kezdődött nála a 
rajzolás, a következőket mondja:

„1976 körül Korniss Dezső festőművésszel csi-
náltam több száz közös alkotást úgy, hogy egy híres 

A kötet első és hátsó borítója. T iszatáj Alapítvány, 2018



olva s s!

105
olva s s!

104

Tandori Dezső az Óbudai Anziksz olvasóinak rajzo-
kat és szövegeket küldött, s egy rövid bevezetőt írt, 
mintegy folytatva könyve – az előző oldalon is látha-
tó – utolsó rajzát:

„Kinéznek belőlem az arcok”

Ha nem is képmások; ó, nem. Egy telített irodal-
mias tudat szabadulgat így: hol Csehov, hol Ottlik, 
hol Mándy, hol Dosztojevszkij, hol számosan má-
sok örvén. Betegségem alig enged kimozdulni a 
lakásból, nincs egyensúlyom a járáshoz, még a 
lakásban is alig. Kiváló írónk talán hasonló baját 
(arteriosclerosis a fejben?) a legkiválóbb professzo-
rok is „3-an 4-féleképp” diagnosztizálták. (Németh 
László) Magam így plusz sajnálom az időt a kivizs-
gálásra. De idehaza (tornázó igyekezetek és fotel-
rabság mellett) mit csinálok? Sokat olvasok! Sze-
lektíven például legkedvesebb Maigret-könyveim 
közül 10–12-t favorizálok; mindet (evidens élmé-
nyül!) már vagy 8-szor, 10-szer végigvettem; egy-
egy részletüket még többször. A rajzok, mondom, 
csak kitekintések, nem hű portrék. Jellegek. Magá-
nyom oldói. Tartozásom lerovói; a sok ló, mackó, 
madár után: emberek. Izgalmas nekem. 

Pletykának: melyek is a kedvenc Maigret-dolgaim? 
Remekművek:

• Maigret és a magányos férfi
• Maigret és a titokzatos lány
• Maigret habozik
• Maigret türelmes
• Maigret osztálytársa
• Maigret és a becsületes emberek (óriási!)
• Maigret és a lusta betörő (csúcs)
• Maigret és a padon üldögélő
• Maigret és a törpe
• Maigret és a borkereskedő
• Maigret és a csapodár közjegyző (!)

Ez 40–50 kötetből. Kell-e kommentár?
Ilyen vagyok tehát.

Jeligém a születésnapomra: több és fél

*

Az utolsó számjegy után: nyolcvanel éves vagyok

*

Elmúlt. Megvolt. 
Elmúlt? Megvolt.  
Elmúlt. Megvolt? 
Elmúlt? Megvolt? 

Megvolt? Elmúlt? 
Megvolt. Elmúlt?  
Megvolt? Elmúlt.  
Megvolt. Elmúlt. 

*

Arany és Schwitters jegyében
Schwitters és Arany jegyében.
Arany és jegyében Schwitters.
Schwitters és jegyében Arany.

*

Kis abszurd (Kovács Ákosnak, életműgyűjtőmnek)

Egyre nem írok:
Írok.
Egyre nem vagyok:
Vagyok
Egyre nem egyre:
Egyre.

*

álmomban írtam:
persze nincs meg:
álmomban írtam

*

A rajzhoz vissza az írás hoz. 
A rajz hoz vissza az íráshoz. 

Tandori: Nincs beszédülés (204. oldal)
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Sándor kiváló soraira, s nem kell tovább erőlköd-
nöm azon, hogy a forma korszerűsége és korszako-
kon átívelő alkalmazhatósága mellett érveljek.

Nagy Gábor Miklós új kötete maga is egy (ösz-
szetett) bizonyíték az élő forma érvényességére. 
Korábbi két kötetében felcsillanó tehetsége a kö-
tött forma latin (állítólagos) béklyóiban újfajta sza-
badságot teremt. „Vérköreimben e ritmus is együtt 
lüktet a vérrel” – írja beköszöntőjében.  S ezt az 
élethordozó szabad, de szabályos lüktetést érez-
zük az alig ötven oldalas kötet minden lapján, 
minden versében. Semmi póz, semmi nagyképű 
forma-fitogtatás. Életet hordoznak, sőt, újfajta éle-
tet teremtenek ezek a költemények. Elég finnyás 
vagyok, ha antik formákról van szó, Nagy Gábor 
Miklós munkája azonban lenyűgözött. Könyvében 
nincs rossz, sőt, fogalmazzak pontosabban, nincs 
töltelék-vers, minden darabja mester-remek. 
Categoricus imperativus című, ars poetica igényű 
költeménye a huszonegyedik század költészetére 
érvényes ön- és közkalauz, könnyedebb versei a 
hétköznapok örömeit idézik és erősítik (Két köny-
nyű disztichon, Régi gyökér), vagy összhangot 
teremtenek az esti ejtőzés és a nagy irodalom sors-
kérdési között (Kor, bor, irodalom).

Kor, bor, irodalom

Meg kell érni a borra, ha értékelni szeretnéd.
 Sok-sok Csalfa fehér, s huncut, móka-rozé
bort kell megkóstolnod, amíg elszállnak az évek,
 s míg a nehéz vöröset értékelni tudod.

Épp így élnek a múló korral benned a könyvek.
 Krúdy akár az aszú. Márai szürkebarát.
Szentkuthy inkább merlot, testes, benne ribizli
 sejlik, málna ize, s enyhén kis karamell.

Míg fiatal vagy, hallgat a mély bor, karcos az élmény.
 Könnyed könyvet akarsz s andalitó borokat.
Aztán bölcsülsz egyre a száraz, telt vörösökkel,
 s értékelni tudod Szentkuthy mondatait.

A természet és a társadalom egységét sejtem a 
kötet egyik legjobb versében (Éjjeli tenger), meg-
tudjuk belőle, hogy „Nincsenek égtájak, sem fent, 
sem lent, csak a mély van.” S bármilyen „apró 

pont vagy a végtelen űrben”, tudhatod, hogy „a 
helyeden vagy”, azaz a helyünkön vagyunk va-
lamennyien. Jó-e ez a hely? Nem tudható, de ez 
adatott, ez a miénk.

De hiányos lenne a reflexióm, ha nem szólnék 
az antik köntösben elénk lépő remek szerelmes ver-
sekről, köztük a legizgalmasabb Állandó Te vagy 
itt soraival, vagy a látszólag egyszerűbb, de ugyan-
olyan mély Az asztronauta vallomása című rövid 
költeményről. Ezek is azt mutatják, hogy a költő 
által választott forma alkalmas a legmaibb és a leg-
forróbb érzelmek kifejezésére is. Boldog lehet az a 
nő (hölgy, leányzó, múzsa, akárki), aki ilyen verse-
ket kap poétájától ajándékba.

A könyvet záró Kalendárium című ciklus ti-
zenkét négysoros verset tartalmaz, tizenkét apró 
remeklést, amiknek a naptár csak virtuális keretet 
biztosított, hiszen tizenkét autonóm, önmagában is 
megálló vers sorakozik egymás után; a természet 
ciklusaira rímelő emberi sors-nyomatok lírai doku-
mentumai mind, egyik jobb, mint a másik, idézzük 
fel a Februárt:

Február

Farsangkor jó forralt bor melegít, s a tepertős
házi pogács. Az ablakodon még néha virág nő
 jégből, s tűnik a semmibe gyorsan a reggeli fénnyel.
Dermedt végtagodat mozgasd! Múlóban a tél már.

A forralt bor illatú farsang után itt van a tavasz, 
a kánikulában cikkanó gyík nyara, itt az egész ben-
nünket dédelgető vagy próbára tevő világforgás, a 
Nagy Gábor Miklós által irányított, vagy csak meg-
örökített helyi, mondjuk így: óbudai latin örökké-
valóság.

Mindig öröm új, avatott poétát köszönteni. 
Nagy Gábor Miklós köszöntése feltétlenül ebbe a 
sorba tartozik. Remélem, sokat találkozunk még 
vele, akár az óbudai és egyéb fővárosi fórumo-
kon, a könyvkiadás göröngyös mezején, vagy az 
aquincumi költőversenyek szelídebb vidékein. 
A legjobbak nyújthatják felé kezüket – befogadó 
gratulációra. 

G y i m e s i  L á s z l ó :  B i r t o k b a  v e t t  ö r ö k s é g

N a g y  G á b o r  M i k l ó s  v e r s e s k ö n y v é r ő l

Óbuda a kultúra városa – hajtogatjuk már-már 
mantraként, közhelyszerűen. De végig gondol-
juk-e, miért, mitől érdemelhette ki ez a város (no, 
jó, városrész) ezt a korántsem udvariasságból rá-
ragasztott jelzőt? A több mint kétezer éves városi 
lét milyen kulturális rétegeket halmozott egy-
másra, hányszor kellett romjaiból helyreállítani 
ezt a sajátos egységet? Népek, népcsoportok, et-
nikai töredékek sora élt itt együtt, néha közösen 
építkezve, máskor egymás ellenébe feszülve: hol, 
mikor, melyik dominált, erre csak a történészek 
adhatnak igaz választ.

Az bizonyos, hogy a magyar elem mellett jelen-
tős szerepe volt a sajátos óbudaiság megteremtésé-
ben a németnek (hibásan, de úgy mondjuk: a sváb-
nak), a szlávnak (szlováknak, szerbnek, bolgárnak), 
a zsidónak, a kisebb-nagyobb népek töredékeinek 
(a romanizálódott keltának, örménynek, görögnek, 
töröknek, cigánynak). Némelyek szerepét vitatják, 
de abban teljes az egyetértés, hogy az antik, a ró-
mai-latin kultúra évszázadok óta áthatja a hely 
szellemét, néha látványosan, néha csak búvópatak-
ként befolyásolva a mindenkori jelent.

Ez a befolyás nemcsak a tárgyi környezet gon-
dozásában, a romkertek, a múzeumok tárlóiba 
került emlékek gondozásában jelentkezik, hanem 
a szellemi hagyaték továbbvitelében is. Amikor 
Nagy Gábor Miklós hexametert dobol ujjával, 
amikor írógépe is erre a metrumra hajlik, néha tu-
datosan, néha már ösztönösen ehhez az örökség-
hez kapcsolódik.

Hexametert dobol ujjával...

hexametert dobol ujjával ha unatkozik éppen
s hozzá még fütyörészik olyankor az isten az égben
halld hogy dobban a csend zakatol tova tétova léte
hallgasd hogy verem írógépem e vers ütemére
vérköreimben e ritmus is együtt lüktet a vérrel

Az egyre rangosabb költői fesztivál, az évente 
megrendezett Aquincumi Költőverseny adott mó-
dot a fiatal költőnek, hogy a nyilvánosság elé lép-
jen időmértékes, de abszolút korszerű üzeneteket 
rejtő verseivel. Magam is ott figyeltem fel egyedi 
tehetségére. Most megjelent harmadik könyvét 
teljes egészében az évszázadok során magyarrá 
lett ősi formának, a hexameternek és a disztichon-
nak szentelte.

Jól választott! A tizenhetedik század óta a hexa-
meter – légyen az görög vagy latin gyökerű – a ma-
gyar poétika meghatározó formájává lett, a magyar 
nyelv s annak nyelvjárásai kitűnően alkalmazkod-
tak hozzá, illetve poétáink kitűnően alkalmazták a 
ritmust a nyelv törvényeihez. Sokan régiesnek érzik 
ezt a metrumot, de az avíttság nem a forma sajátos-
sága, hanem leggyakrabban a költői ügyetlenségből 
fakadó hiba. Töltelékszavak, szótagok kerülnek a 
ritmuskényszer miatt a sorokba, életidegen rövidí-
tésekbe botlik a gondolat.

A jó költőknél ez sohasem fordulhat elő. 
Gondoljunk Fazekas Mihály Lúdas Matyijára, 
Radnóti Miklós, Dsida Jenő vagy éppen Weöres 
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A Félj bátran című, felnőtteknek szóló könyve 
után miért tartotta fontosnak azt, hogy tovább 
foglalkozzon a félelem kezelésével, és a gyere-
keknek is erről írjon könyvet?

Elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon 
sok minden a szemléletmódunkon múlik. Szerin-
tem gyermekkorban érdemes azt a szemléletmódot 
elkezdeni formálni, ami tényleg a segítségünkre le-
het, amikor nehézséggel vagy kihívással, kudarccal 
állunk szemben, vagy épp nagyon félünk valamitől. 
Felnőtt fejjel sokkal nehezebb a már rutinosan kiala-
kult elkerülési mechanizmusokat, vagy azt a fajta 
hozzáállást megváltoztatni, ahogy mondjuk a nehéz-
séggel bánunk, vagy ahogy a nehéz helyzetben visel-
kedünk. Úgy látom, hogy sokszor a szülők is gondban 
vannak azzal, hogy hogyan tudnak jól reagálni, ami-
kor a gyerekük fél vagy nagyon izgul valami miatt. 
Azt gondolom, hogy kicsit túl is óvjuk a gyerekeket, 
nehogy traumatizálódjanak valami kudarc miatt, és 
nem hagyjuk őket egy-egy próbatételnek nekimenni, 
kihívás elé állni, nehogy a kudarcélmény miatt olyan 
csorba essen a lelkükön, amit aztán nehéz kiküszö-
bölni. Azt éreztem, hogy a félelem témája nemcsak a 
felnőtteket, hanem ugyanúgy a gyerekeket is érinti, 
és szerettem volna azokat az üzeneteket, amiket a Félj 
bátranban megfogalmaztam, a gyerekeknek is átadni, 
csak egy speciális történetbe, mesébe beágyazva.

Ha jól tudom, a légzőgyakorlat, amit Holli, a kis 
szörnytől a félelem leküzdésére tanult, egy jógá-
ban használt légzéstechnika.

Ugyan én nem jógagyakorlatként tanultam, de 
könnyen lehet, hogy ezt a jógában is stresszoldás-
ra használják. Nagyon sok mezsgyén hasznos az, 
hogyha megtanulunk helyesen lélegezni. Ezt a lég-
zőgyakorlatot a CNN-nél tanították azzal kapcso-
latban, hogy hogyan lehet a lámpalázat leküzdeni.

Mit gondol, a mi gyerekeinknek több, másféle fé-
lelmekkel kell megküzdeniük, mint anno nekünk?

Szerintem bizonyos félelmek megmaradtak évszá-
zadok óta, bizonyos félelmek viszont nagyon meg-
változtak, a felnőttek és a gyerekek életében egya-
ránt. Arra döbbentem rá a mesekönyv írása közben, 

hogy szinte ugyanarról kell, hogy szóljon a gye-
rekkönyv, mint a felnőtteknek szóló, hiszen a leg-
alapvetőbb félelmeink ugyanazok. Olvastam egy 
megdöbbentő statisztikát azzal kapcsolatban, hogy 
a mai gyerekek mitől félnek Magyarországon a leg-
jobban: a top három a hajléktalanságtól, az elsze-
gényedéstől, valamint a Föld kipusztulásától való 
félelem, ami nagyon más, mint amit az én gyerek-
koromban kaptunk volna eredményként. A könyv 
nagyban reflektál a mai társadalmi jelenségekre, 
azért, mert a média, a politika elképesztően beszü-
remlik már a gyerekeink életébe is. A kiközösítés-
től, az izolációtól való félelem egy univerzális féle-
lem, ami a gyerekek körében azért láthatóbb, mert 
ebben a korban még beszélnek róla. Nagyon sok 
felnőttet is ugyanúgy érint az elidegenedés, hiába 
vannak közösségi felületek és csoportok. Ha az el-
múlt húsz-harminc évet végigvesszük, elképesztő 
módon megváltozott a társadalom dinamikája, és 
sokkal kevesebb ereje van a csoportoknak, sokkal 
kevesebb közösség tart úgy össze, mint néhány év-
tizeddel korábban. A felnőttekben is megvan a ki-
közösítéstől való félelem, csak tabu erről beszélni.

Hogyhogy maga illusztrálta a könyvét?

Ennek az oka a gyerekkoromra nyúlik vissza, 
mindig nagyon szerettem festeni és rajzolni. Fia-
talkoromban kacérkodtam a képzőművészi pályá-
val – egészen tizenhat éves koromig, amikor végül 
döntést kellett hozni, hogy merre tovább. Más utat 
választottam, de hobbiként megmaradt a rajzolás. 
Többnyire nincs rá időm, de amikor kiégéses sza-
kaszaiban voltam az életemnek, akár a tudósítói, 
akár a külpolitikai tudósítói munka kapcsán, akkor 
előszedtem az olajfestékeimet, és beletemetkeztem 
a festésbe. Persze azt nem gondoltam, hogy vala-
ha is könyvet fogok illusztrálni, ugyanakkor adta 
magát – az ember elképzel egy belső képi világot, 
amikor kitalál egy történetet, és a családom is ha-
tározottan biztatott. Kezdetben kételkedtem abban, 
hogy menni fog, de pont egy olyan telefont vettem, 
amihez tartozott egy kis rajzolóeszköz. A telefono-
mon kezdtem el kísérletezgetni, hogyan képzelném 
el a főhős karaterét, kinézetét, aztán végül belevág-
tam. Hála istennek a kiadóban – bár kicsit csodál-
kozva – megszavazták nekem a bizalmat. 

F É L J  B ÁT R A N ! 

B e s z é l g e t é s  g y e r e k e k r ő l  é s  s z ü l ő k r ő l

Gyerekként rettenetesen féltem a vámpíroktól, miután unokatestvérem felvilágosított, hogy teliholdkor jönnek, és kiszív-
ják a vérünket. Nincs, ami blokkolná őket, át tudnak kelni a határon is, mert az nem egy nagy fal, ahogy én akkoriban 
képzeltem, csak egy sorompó. Akkoriban kifejezetten jól jött volna nekem is Al Ghaoui Hesna Holli, a hős című könyve.

Fotó: Gálos Viktor
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Mi volt az első gyerekkori félelme?

A sötétségtől való félelem már egész kisgyermekko-
rom óta ugyanúgy jelen volt, mint ahogy egyébként 
a felnőttkoromat is végig kísérte, és nem is tudtam 
igazán leküzdeni, legfeljebb kezelni. A háborús tu-
dósítói élményeim során a legfélel-
metesebb benyomások mind olyan 
helyzetekhez kötődnek, amikor va-
lamiért a vaksötétben kellett boldo-
gulnunk, vagy éppen csak kibekkel-
ni egy éjszakát úgy, hogy nem volt 
áram. Szóval, amikor megkérdezik, 
hogy mi volt a legfélelmetesebb, amit 
átéltem, akkor nem az jut először 
eszembe, amikor éppen bombázták 
azt a várost, ahol forgattunk, hanem 
abszolút a sötétséghez kapcsolódó 
élmények ugranak be először.

Anyaként is tud bátran félni?

Amíg az ember csak a saját életéért felelős, addig tel-
jesen máshová kerülnek a hangsúlyok. Simán tud-
tam fatalistaként mozogni a háborús területeken: ha 
a bajnak meg kell történnie, akkor az úgyis megtör-
ténik. Ezt a fajta fatalizmust azonban nagyon nehéz 
anyaként elfogadni, azt, hogy nem tudjuk mindig 
száz százalékosan irányítani a dolgokat. Ugyan-
akkor rá kellett ébrednem, hogy az a legfontosabb 
dolog, amit megtehetek a saját és a gyerekem biz-
tonságérzete kapcsán is, hogy tudjak hinni magam-
ban: amikor szembejön egy kihívás, akkor majd jól 
tudok reagálni. Ahhoz, hogy ez a fajta önbizalom 
kialakuljon, sikerélmények kellenek. A sikerélmé-
nyek pedig csak úgy jönnek, hogy belemegyünk 
azokba a helyzetekbe, amiktől tartunk, amiket nem 
feltétlenül tudunk irányítani vagy előre megjósolni. 
Amikor aztán megoldjuk ezeket a helyzeteket, ak-
kor tudatosan vállon veregethetjük magunkat: ezt 
is túléltük, ezt is megoldottuk, szuper. Mi a követ-
kező? A gyerekekben is ugyanezt kell megerősíteni. 
Azt a fajta önbizalmat kell kiépíteni, amiben elhisz-
szük magunkról, hogy még ha nem is sikerül min-
den elsőre, meg másodszorra sem, sőt, lehet, hogy 
tizedszerre sem, attól még tizenegyedszerre sike-
rülhet. Anyaként is ugyanezt erősítem magamban. 

Nem mindig egyszerű, nekem sem mindig sikerül. 
Tény, hogy a féltés félelem elképesztő szinten tud 
uralkodni az emberen – annál ösztönösebb és ele-
mibb félelmet én nem is igen éltem át, mint amikor 
valamilyen helyzetben a gyerekemért aggódtam. De 
fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a pánik uralkodjon el 

rajtunk. Lássuk picit kívülről a hely-
zetünket, hogy képesek legyünk a 
félelem ellenére nem pánikba esni, 
hanem inkább erőt nyerni ebből az 
érzésből. Az anyaság sok félelem-
mel jár, ráadásul élethosszig tartó 
folyamat, ezért sem mindegy, hogy 
ezeket a félelmeket a megfelelő he-
lyükön kezeljük-e, megfelelően re-
agálunk-e rájuk. A könyvnek az az 
egyik üzenete, hogy szülőként nem 
akkor teszünk jót, hogyha ezeket a 
félelmeinket elrejtjük a gyerekek 
elől. Nagyon fontos, hogy beszélni 
tudjunk a félelmeinkről, mert a gye-
rek megérzi, ha nincs valami rend-

ben. Ha a szülő megpróbálja eltitkolni, elrejteni az 
aggodalmát, akkor azt a gyerek a saját félelmeként 
kezdi el internalizálni, és az nagyon nem jó. A gye-
reknek meg kell tanulnia, hogy a mindennapi élet-
ben vannak félelmek, vannak dühös helyzetek, sőt, 
az érzelmek egész skáláján végigmegy egy anyuka 
és egy apuka is. Ha erről beszélni tudunk, az nagy 
dolog, támpontot ad a gyereknek, mert ennek se-
gítségével felismerheti a megismert érzelmeket, és 
megtanulhatja ő is kezelni azokat.

Milyen fogadtatása volt a könyvnek, érkeztek 
visszajelzések?

Rendszeresen kapok visszajelzéseket, főleg szülők-
től, de kapok rajzokat, és volt, hogy egy kislány kéz-
zel írt egy fantasztikus levelet arról, hogy a könyv 
hatására nem félt a matekversenyen, ahol mindenki 
más izgult. Egy anyuka pedig épp ma írta meg ne-
kem, hogy a 14, 10 és 7 éves gyereke esténként fe-
szült figyelemmel követi a mesét, ahogy felolvassa 
nekik, és úgy örül, hogy sokféle gondolatot ébreszt 
bennük a történet, amit aztán meg tudnak beszélni.

SIMONFALVI ANITA

K A N I Z S A  J Ó Z S E F  6 0  É V E  É S  5 0  K Ö T E T E  A Z  I R O D A L O M B A N 

„ K r ú d y s  h i t t e l ,  ő s z i n t e ,  i g a z  z a l a i  s z í v v e l”

Kanizsa József író, költő, kritikus, az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára. Neve itt Óbudán nem isme-
retlen. A Kéhli Vendéglőben a Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendezvényein, vagy a Csillaghegyi Közösségi Ház rendezvé-
nyén is megfordult, ahol Gyimesi László vendége volt.

 fotó: Antal István
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Kezemben Kanizsa József Rám szabott sors című 
kötete, az előszó helyett írta: „Hatvan év az iroda-
lomban és 50 könyv a 60 év alatt...” Tudtam, hogy 
gyermekversei is megjelentek, és hogy meséket 
is írt, de hogy már hatvan éve van az irodalmi 
pályán, erre nem gondoltam. Hogyan kezdődött, 
kinek köszönhető, hogy ilyen intenzíven foglal-
kozik írással, költészettel?

Már 10–12 évesen írtam verseket Arany János, 
Petőfi, Ady, József Attila verseinek köszönhetően. 
A kis faluba, Zajkra, az iskolába új tanárok kerül-
tek, és meghirdették a vers- és prózaíró versenyt. 
E versenyen első alkalommal verspályázaton má-
sodik lettem, majd a következő évben első. (Előtte 
rövidebb-hosszabb megszakítással kórházban vol-
tam, és ott sok könyvet olvastam, mesét, verseket. 
Innét az olvasás és vers szeretete.) Az általános is-
kolából kikerülve újságíró iskolát szerettem volna 
elvégezni, de akkor azt kaptam, hogy oda már főis-
kola kell. Így Nagykanizsára kerültem középiskolá-
ba, ahol a verseim a faliújságra kerültek. A magyar-
tanáromnak mondtam, hogy újságíró szeretnék 
lenni, és a segítségét kértem ebben. Beajánlott a Za-
lai Hírlaphoz, hogy adjanak lehetőséget számomra, 
hogy írásaim, tudósításaim megjelenjenek, esetleg 
később lehetek újságíró is... 1958-tól tudósításai-
mat elfogadta a napilap, megjelentették őket, s egy 
életre elköteleztem magam az írás mellett. (Később 
elvégeztem az újságíró iskolát is, és tovább képez-
tem magam. Abban az időben egy nagy magyar 
napilapnál voltam újságíró gyakornok, külső tudó-
sító, és emellett bedolgoztam Budapesten majdnem 
minden üzemi laphoz.)

Hogyan került kapcsolatba Óbudával, a Krúdy 
Körrel?

Sok előzmény volt, hiszen 1968-ban Kispesten meg-
alapítottam a Kispesti Fiatal Írók, Költők Kört, s 
még ez évben a Tamási Lajos által megalapított 
Csepeli Olvasó Munkásklub tagja is lettem, majd 
Pesterzsébeten a Kárpáti Kamill által megalapított 
Pesterzsébeti Írók, Költők Körnek is, később pedig 
a Budapesti Művészet és Barátai Egyesületnek. (Ek-
kor még fiatal voltam...) Az irodalmi, üzemi lapok-
kal való jó kapcsolat révén ismerkedtem meg Szőke 

Miklós Árpáddal, aki előbb Kőbányán a Móricz 
Zsigmond Irodalmi Körbe vitt be, és szervezőtitká-
ri teendőkkel bíztak meg, majd Óbudára, a Krúdy 
Gyula Irodalmi Körbe sima tagnak. 1968-ban az ak-
kori titkár lemondott, és helyette lehettem az új tit-
kár – azóta egyfolytában a Kör titkári és szervezői 
teendőit látom el a Krúdy Gyulát kedvelő közönsé-
günk szellemi gyarapodása érdekében.

Arról is volt tudomásom, hogy Óbudán a Gázmű-
vek Sújtás utcai Művelődési Házában is tartottak 
rendezvényeket az Óbudán elismert, itt élő költő, 
akkori igazgató közreműködésével.

Ó, mire emlékszik, mikor volt már? Az az időszak is 
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör Óbudán való elismert-
ségét jelentette, abban a patinás épületben előadást 
tartani, fellépni külön dicsőség volt. A lehetőséget 
valóban Gyimesi László, az akkori igazgató adta, 
felismerve, hogy egy Óbudán kezdő lépéseit tevő 
irodalmi körnek méltó helyen kell bemutatkozni, és 
a szárnyukat bontogató ifjaknak, fiataloknak ebben 
a Művelődési Házban kell bemutatniuk műveiket. 
Itt adtuk át először a bronz Krúdy-emlékérméket is, 
főleg az alapítóknak: Bíró Andrásnak, Elek Mihály-
nak, Kende Sándornak, Legez Katalinnak, Szőke 
Miklós Árpádnak, Sellei Zoltánnak... A következő 
években már csak egy vagy kettő érmet adtunk át. 
Gyimesi Lászlóval ma is jó a kapcsolatunk. A Csil-
laghegyi Közösségi Házban mindig ad egy-egy 
Krúdy Kör tagnak lehetőséget, hogy a megjelent 
kötetét a közönség előtt bemutathassa.

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1991-től a Kéhli 
Vendéglőben tartja az összejöveteleit, ez a bázisa, 
vagyis a hivatalos székhelye.

Igen, valóban, néhai Cecei-Horváth Tibor befo-
gadott bennünket, ő „korcsmáros költő” volt, 
ahogy „szokta volt” mondani. (Szép, értékes 
verseket írt, a Krúdy Kör szerkesztésében jelen-
tek meg kötetei.) Én kerestem meg Tibort. Nem 
kellett győzködni, felismerte, hogy a Krúdy Kör-
nek Krúdy „törzshelyén” van a helye. Tibor halá-
la után a nagy terem bejárata fölött nagy betűk 
hirdetik, hogy ez a KRÚDY TEREM. E teremben 
tartjuk minden évben a Krúdy-emlékesteket is, 

itt is megkoszorúzzuk Krúdy-emléktábláját. Kint 
pedig a Krúdy-házat, és a Krúdy-szobornál is ko-
szorúzunk az országból jött egyesületek, körök, 
művelődési intézmények küldötteivel. Ez évben a 
Krúdy Háznál Kunszentmiklósról Székely Gábor 
Szent György Lovag kitüntetett író, Petőfi-kutató, 
Hódmezővásárhelyről, a Kárász József Irodalmi 
Körből Haranghy Géza volt elnök és felesége, 
Anci, a Krúdy-szobornál Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata nevében Kelemen Viktória kép-
viselő, alpolgármester, Hertei Krisztina, az Ifjúsá-
gi Civil és Nemzetiségi Iroda vezetője, Csikósné 
Mányi Júlia civil referens, valamint Szécsény-
kovácsi polgármestere, Filip József, aki 21-én 
Szécsénykovácsiban fogadta a Krúdy Kör küldöt-
teit. A Krúdy Teremben az Óbudán élő házaspár, 
Bánlaky László költő, ny. iskolaigazgató, Óbuda 
Díszpolgára és e sorok írója helyezte el az emléke-
zés koszorúját. Nagy egyéniségek is szerepeltek 
korábban meghívottaink között: Czine Mihály, 
Fodor András, Jókai Anna, Tüskés Tibor, persze 
Krúdy lánya, Krúdy Zsuzsa, Krúdy Anna, Krúdy 
Péter lánya, jelenleg pedig Krúdy Melinda, Krúdy 
János leszármazottja tartja velünk a kapcsolatot, 
van jelen a rendezvényeinken. Csukás István, 
Lator László tiszteletbeli tagunk, de tisztelet-
beli tagjaink Szlovákiából Filip József, Z. Urbán 
Aladár, Szlovéniából prof. Dr. Varga József, 
Franciaországból Michel Cohaur költők is. A két 
szobrászművész: Mihály Gábor és Rajki László. 
Színész, előadók: Sellei Zoltán, Keres Emil, Tálas 
Ernő, a Svéd Királyi Operaház tenorja, jelenleg 
Pánti Anna Erkel-díjas operaénekes, az Opera 
Nagykövete énekelt.

Befejezésül, a saját életéből, a 60 év az irodalom-
ban 50 kötetről egy-két gondolattal felelevenítené 
e nagy múltat, gazdag életutat?

Nem könnyű... Ebből a 60 évből mégiscsak 32 évet 
már a Krúdy Kör szolgálatában töltöttem el, itt 
Óbudán. Nem kis idő. Hány s hány irodalmi estet 
szerveztem, hány meg hány kiállítást nyitottam 
meg, s hány és hány fiatalt karoltam föl, indítottam 
el írói, költői vagy esetleg festőművészi pályájára? 
Nem készítettem statisztikát. Egy biztos, hogy ezt 
a talentumot Isten adta, és ezzel jól sáfárkodtam 

eddigi írói, költői pályám során. 50 kötet? Ebből 
29 gyermekeknek szól, gyermekversek, mesék, és 
a többi 21 a felnőttekhez íródott. S emellett több 
mint 300 antológiában jelentek meg írásaim, és 
1970-től az általános iskolásoknak, az Írás mun-
kafüzetben, az Anyanyelvi Gyakorlófüzetekben, a 
negyedikes Olvasókönyvekben jelentek meg ver-
seim, meséim.

Kanizsa József különleges képességű író, költő, 
szervező, aki képes másokra odafigyelni, legyen 
az fiatal vagy idősebb szerző, vagy festőművész; 
igyekszik tanácsot adni, felkarolni, ha lát benne 
művészi lelket. E tevékenységhez az erőt Istentől 
kapta, és jószolgálatnak, elhivatottságnak tekin-
ti. Az itthoniakon kívül a szomszéd országok 
magyarlakta területein is tartja a jó kapcsolatot 
írókkal, költőkkel, festőművészekkel. Amolyan 
„kulturális-hidat” épített ki e néhány évtized 
alatt. S nem kihagyhatók lovagi tettei sem: im-
már 16 éve a Magyar Kultúra Lovagja, a Kultúra 
Lovagrend alapítója, aki Csongrád megyében is 
elindított egy „Európa Napja” sorozatot az otta-
ni falvakban, Mártélytól, Algyőig vagy Földeák, 
Óföldeák, Székkutas községekben. Emellett nem 
hanyagolta el szűkebb hazája, Zala megye falva-
it sem, és felesége szülőfalujával, Naszállyal is 
nagyon jó a kapcsolata. De Óbudát sem hagyta 
magára, a kezdetektől fogva ötleteivel is segítette 
az itteni kulturális élet fellendülését. Tanácsával, 
segítségével vette föl annak idején a Krúdy Gyula 
Iskola is a nevét, járt az öregek napközi otthoná-
ban, iskolákban, közösségi házakban, és 32 éve 
a Kört lelkén viselő „igazi lelki-támaszú atyja”. 
Ha lenne 48 óra egy napban, akkor negyvennyolc 
órában végezné el ezt a nem mindennapi szerve-
ző munkát. S emellett Kőbánya Díszpolgára. Szá-
mára, ahogy Krúdy írta: „Az élet tulajdonképpen 
mindennap kezdődik.” Igen, nála ez belső tör-
vény: mindennap meg tud újulni, másokért kiad-
ni a szívét, lelkét, bölcs tudását, hogy mások is 
tudjanak érvényesülni. Kanizsa Józsefnek ehhez 
a 60 évhez csak gratulálni lehet, és további sok 
sikert, újabb könyvek megjelentetését, jó egészsé-
get kívánunk neki.

B. MORAVETZ EDIT
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G Y I M E S I  L Á S Z L Ó :  H O G YA N  I S  S Z Ü L E T N E K  A  T Ö R T É N E T E K ?

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

– Jó, hogy újra látlak, szerkesztőkém, nagyon akar-
tam már veled beszélni! – ült le Gutentág a szélső 
asztalhoz, az író mellé.

– Nosza, ne tartsd magadban – biztatta a meg-
szólított –, de légy rövid, mert dolgozom.

– Épp erről akarok veled beszélni, erről az állí-
tólagos munkádról.

– Mi az, hogy állítólagos? Veszekedni akarsz?
– Dehogy veszekszem, de igencsak bökik a 

csőrömet a te ilyen-olyan történeteid. Azt már 
megemésztettem, hogy gyakran felbukkanok az 
írásaidban, hogy így Gutentág, meg úgy Gutentág, 
legyintek rá, hogy finom legyek. De amit a többi-
ekkel művelsz, az gyomorforgató. Folyamatosan 
rágalmazod a faház tisztes közönségét, leginkább a 
Balogh Tamást, de a Törpét, Sunyát, meg a többieket 
is, talán a Tanárúr kivételével mindenkit. Ja, meg a 
Burmát sem, mert az ő pofonjairól sokat hallhattál.

– Rágalmazok? – csodálkozott az író. – Én tör-
téneteket írok, úgy mondjuk, szépirodalmi alkotá-
sokat. Az, hogy szereplőként néha belopakodtok 
a sorok közé, nem azt jelenti, hogy valóban róla-
tok szólnak a dolgok. Azaz a szereplő Gutentág 
nem azonos a mellettem ülő igazi Gutentággal. 
Hasonlíthat rá, mondjuk, de még az sem kötelező.

– Hát ezt minden írásod elé oda kéne írnod, 
mert az olvasóid mind azt hiszik, hogy azonosak 
vagyunk az általad kitalált – eléggé ellenszenves – 
figurákkal.

– Ellenszenves? – ámult el az író. – Mások azt 
mondják, szimpatikus csibészek vagytok, vagyis 

hát nem ti, ugye, hanem a rátok hajazó alakjaim 
szeretni valóak.

– Igen, ezt el kéne magyaráznod a Balogh 
Tamásnak is, akire nemrég ráfogtad, hogy majmot lo-
pott a cirkuszból… Már a zászlós is elbeszélgetett vele.

– Hát a majomlopás az éppen igaz, csak a Törpe 
volt a tettes – telepedett melléjük a Rabbi.

– De a történet nem! – fortyant fel Gutentág. – 
Egyébként is kölcsönkérte a majmot.

– És nem adták oda neki – bólogatott a Rabbi. 
– Azért nyúlt a hagyományos eszközhöz. Hála az 
Úrnak, a bohócok észrevették, hogy valaki vonszol-
ja a ládát, és idejében leállították az akciót.

– Ez az!  – rikkantott a kiérdemesült csónakhá-
zas. – Ez az! És akkor ez a firkász olyan történetet 
kerekített belőle, hogy tőle még most is a majmot 
kergethetnénk… Egy jó írásban világosnak kell len-
nie, meddig igazak a dolgok, mitől kezdve kitaláci-
ók. Mondhatnék persze hazugságot is…

– Csak nem veszekedtek? – kérdezte Tanárúr, 
aki brendijét dédelgetve helyet keresett közöttük.

– Dehogy! – magyarázta a Rabbi. – Csak 
Gutentág írni tanítja az írót…

– Meg úszni a halat, ahogy szokta – bökte közbe 
Burma, aki Tanárúrral együtt érkezett az asztalhoz. 
– Tudjuk, hogy micsoda mester.

– A valóság és a fikció viszonyáról most már 
Tanárurat kell kifaggatnotok – szedelőzködött az 
író. – Nekem mennem kell, várnak. De ő egyébként 
is világosabban elmagyarázza a dolgot, jó néhány 
mafla nebulón edződött.

Rabbi néhány szóban elmondta a frissen ér-
kezetteknek a vita tárgyát, a valódi és a kitalált 
majom ellentmondásos ügyét, Gutentág csak bele- 
belemorgott a történetbe.

– A valóság vagy annak égi mása – mosolyodott 
el Tanárúr.  – Bizony, erről tudósok sora vitatkozott 
már, s nem mind volt okosabb Gutentágnál.

– Égi mása – vigyorgott Gutentág. – A haverotok 
egyszerűen hazudott. Balogh Tamás, illetve a Törpe 
el akarta lopni a majmot, eddig igaz a történet. 
Ehhez ez a botcsinálta író kerekített egy hihetetlen 
mesét, amiben mi is szerepeltünk…

– Azaz az égi másaitok – nevetett Burma. – 
A történet amúgy igaz is lehetett volna, jól bemu-
tatta a Törpét, a mafla Balogh Tamást, és így tovább.

– Tudjátok – vette át a szót Tanárúr –, én is ír-
tam egyszer egy regényt. Azt mondták rá az oko-
sok, hogy nem is rosszat, még egy Kossuth-díjas is 
megdicsérte. Akkor magam is megszenvedtem az-
zal a gonddal, amire Gutentág ráérzett. Meddig kell 
földhöz ragadtan igaznak lennie a történetnek, és 
mitől kezdve engedhetem szárnyalni a képzeletet. 
Meddig a valóság, mitől annak égi mása.

– A Manökent ismerem – robbant be a kiselőa-
dás közepébe Balogh Tamás. – Ismerem az Ibit, a 
Marcsit is, de semmiféle Másához nem volt szeren-
csém. Valami orosz Dunnyuska? Bár ha égi, akkor 
inkább fél-ukrán lehet.

– No, megjött a csapat esze – sóhajtott Gutentág.
– Vagy csak a földi mása – csatlakozott hozzá 

Burma.
– Elegem van a Másáitokból, megmondjátok vég-

re, hogy ki is az? – türelmetlenkedett Balogh Tamás.
A Rabbi röviden neki is elmondta az előzmé-

nyeket, Tamás értette is, meg nem is, annak azon-
ban igen örült, hogy nem kell felvennie sem Égi, 
sem Földi Mását az ismerősei listájába.

– Az alapkérdés persze az, hogy szabad-e ha-
zudni – dörmögte a Rabbi. – Az Úr nehezen tűri a 
hazugságot.

– Az alkotó képzelet nem hazudik, hanem má-
sik világot teremt, amelyik párhuzamos ugyan a 
valósággal, de sohasem azonos vele – kezdett volna 
új kiselőadásba Tanárúr, de Burma leállította.

– Hagyd ezt, Tanárúr, úgysem érti egyikük sem 
– nézett körül az úri társaságon. – A Gutentág úgy 
csinál, mintha értené, de igazából ő is tévelyeg.

– A nagyanyád, az – jegyezte meg a csónak-
házas. – Az tévelyeg, a jó körösztanyáddal együtt. 
Nekem is van érettségim, nem az Ecseriről, mint itt 
egyeseknek…

– Kikérem magamnak! – rikkantott közbe 
Balogh Tamás. – Az igaz, hogy a jogosítványomat 
ott vettem, na és, más is így csinálta, de érettségire 
sohasem vágytam.

– Ki beszél itt rólad? – vigyorgott Gutentág. – 
Akinek nem inge… Ül itt gyakran köztünk valaki, 
aki diplomát is vett ott magának. Szabad bölcsész 
– az van ráírva, én láttam.

– Burma? – ámuldozott Balogh Tamás.
– Én? – háborodott fel a néhai filmrendező. – Az 

én rendezői diplomámnak semmi hibája, maga Major 
Tamás írta alá, ha tudjátok még, ki volt az a zseni.

– Az inas a tizedesben… – emlékezett valaki.
– Mondjuk – bólintott Burma. – Meg a rende-

zője a Nemzeti Színház legjobb korszakának. De 
erre manapság nem szokás gondolni sem. Pedig ő 
tudta igazán, mi is a valóság, meg mi is annak az 
égi mása…

– Már megint ez a Mása! – háborodott fel Balogh 
Tamás. – Miért bosszantotok?!

i llusztráció : Dobszay Miklós
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– Eszünkben sincs – intette le Tanárúr. – Ha 
nem értesz semmit, hallgass. Vagy kérdezz okosan.

– Na, arra várhatsz – vigyorgott Gutentág.
– Igenis tudok okosat kérdezni! – fortyant fel 

ismét Balogh Tamás. – Most éppen azt kérdezem, 
Tanárúr, nem tudsz-e valami kézzelfogható példát 
mondani erről a kettős izéről.

– Sajnálod, hogy azt a Mását nem foghatod kéz-
zel – somolygott Burma.

– Én komolyan beszélek – sértődött meg Balogh 
Tamás. – Te meg kifiguráznál.

Tanárúr, hogy elejét vegye az újabb pengevál-
tásnak, keresett gyorsan egy konkrét példát Tamás 
kérése szerint.

– Figyelsz? Itt van ez a Sunya…
– Nincs itt, ki van tiltva Budapestről – kottyan-

tott bele a frissen érkezett Pofapénz.
– Vegyük úgy, hogy itt van – intette le Tanárúr. 

– Ő, mint valamennyien tudjátok, egyszerűen szól-
va zsebtolvaj.

– Önkéntes piacfelügyelő, ő így hívja magát – 
göcögött Gutentág.

– Zsebtolvaj, ez a valóság – Tanárúr igyekezett a 
tárgynál maradni. – Az önkéntes piacfelügyelőség 
annak égi mása.

– Mása? Ki az a Mása? – értetlenkedett Pofapénz.
– Hagyd rájuk, ez a heppjük – intette le Balogh 

Tamás. – Sohasem iszunk?
Ittak. Tanárúr folytatta.
– De vegyünk egy másik példát. Itt van ez a 

Balogh Tamás…
– Hát ő tényleg itt van – biccentett a Rabbi.
– Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nála maflább 

ember nincs itt a faházban.
– Nana! – tiltakozott volna a hajdani kemencés, 

de nem figyeltek rá.
– Ráéreztetek – örvendezett Tanárúr. – Ez 

a valóság. De ha azt mondanánk, hogy egész 
Óbudán nem lelünk nála maflábbat, az túlzás 
lenne. Ha meg azt a megállapítást tennénk, hogy 
az egész fővárosban nem találnák neki verseny-
társat, igencsak ellendülnénk az igazságtól. Ez 
már a képzelet birodalmába vezetne, Balogh 
Tamás égi másához.

– Na, ugye – dünnyögte Balogh Tamás, bár nem 
volt benne biztos, hogy Tanárúr megállapítása ked-
vező színbe hozta-e.

– Amikor a Törpe elhozta a majmot, a valóság-
ban mozgott – tért vissza a kiindulópontra Tanárúr.

– Mindjárt elvették tőle – bólogatott Gutentág.
– De az író fantáziája meglódult – vette vissza a 

szót az öreg tanár. – Megkergettette veletek a majom 
égi mását, megitatta vele még a Stabil vodkáját is, s 
jól mondta valamelyikőtök, hogyha rajta múltak vol-
na a dolgok, még most is folyna a csimpánzkergetés.

– Hát színesebb lett volna a világ, annyi biztos 
– sóhajtotta Burma.

– Annyit beszéltünk róla, hol késik a Törpe? 
Talált egy új majmot? – kérdezte Pofapénz.

– Kiment a pályaudvarra – válaszolt neki a 
Rabbi. – Letelt a Sunya kitiltása, üzent neki, hogy 
mikor érkezik, és igen sok a cucca.

– És pont a legkisebbet kéri segítségül? – csodál-
kozott Pofapénz. – Hívhatta volna Burmát, ő erős, 
mint egy ökör.

– Kösz – vette a bókot a hajdani filmrendező. – 
Oka lehet annak, hogy a Törpét hívta.

– Valószínűleg nem is olyan nagy az a cucc, in-
kább csak értékes. Összeszedte a falu aranykészle-
tét, vagy valami ilyesmi – találgatta Gutentág.

– Néhány tucat karikagyűrű, azok is ránőttek az 
ujjakra – legyintett Tanárúr. – Szegény környék az.

– Ne találgassatok, majd kiderül az igazság, ha 
megjönnek – Pofapénz biztos volt a dolgában. – 
Mert az első útjuk ide vezet.

– Úgy éljek – bólogatott Gutentág. – Ez a rög-
valóság.

– Az égi mását meg majd csak kitalálják – vélte 
Tanárúr.

– Hát fantáziájuk, az van – vélekedett Burma.
– És pompásan hazudnak, bocsássa meg nékik 

az Úr – nyúlt vörösboráért a Rabbi.
– Megvárjuk őket? – reménykedett Balogh 

Tamás. – Zalából nem engedik el a jó rokont egy teli 
demizson nélkül.

– Arrafelé nemigen van muskotályos – hűtötte 
le lelkesedését Gutentág. – Nohát meg nem taná-
csos inni, hülye lesz tőle az ember.

– Tamásnak az már mindegy – sajnálkozott 
Pofapénz, de már iszkolt is kifelé. Még a majom égi 
mása sem volt nála gyorsabb. 

A kártyaparti

Nagyanyám karakán asszony volt, pontosan tud-
ta, mikor mit kell tennie ahhoz, hogy minden úgy 
alakuljon, ahogy szeretné. Amikor Nagyapa egy 
görbe éjszaka elkártyázott egy kisebb vagyont, 
Nagyanyám elvette a kassza kulcsát, betiltotta a 
kártyázást, és csupán évente egyszer, szilveszter-
kor engedélyezett egy ultipartit, némi tojáslikőr 
társaságában. Nagyapa pedig beletörődött a sor-
sába, ezután már csak stikában járt a haverokhoz 
elverni az apanázst, amit Nagyanyámtól kapott. 
Nagyanya pedig tábornok módjára vezényelt, ne-
velte a gyerekeit, irányította a családját, és mint-
egy mellékesen tanácsokat osztogatott. Amolyan 
megoldó ember volt, aki tudta, hogyan lehet a 
problémákat a legegyszerűbb módon elintézni; a 
dolog pedig olyan sikeres lett, hogy idővel nem-
csak a rokonok, hanem az ismerősök is jelentkez-
tek, ha problémájuk akadt.

Az üzlet beindult, Nagyanyám pedig lubickolt 
benne. Vérbeli keresztanyaként adott tanácsot, és 
intézett házasságokat. A lakás valóságos átjáró-
házzá vált, a Nagyapám pedig nehezen tűrte, hogy 
a rokonok és az ismerősök egymásnak adják a ki-
lincset. Többször szóváltásba került Nagyanyával, 
ékes német nyelven, mert ha rólam volt szó, vagy 
titkolni akartak valamit, azonnal átváltottak az 
anyanyelvükre. Nicht vor dem kind! – hangzott a 
vezényszó, és már folytatták is németül.

Amikor Nagyanyám érezte, hogy nem feszít-
heti tovább a húrt, kompromisszumos javaslattal 
állt elő. Ha Nagyapa elintézi a telefont, megszűnik 
a vendégjárás, ő pedig a nap huszonnégy órájában 
nyugodtan intézheti az ügyeit. Ez a kérés akkori-
ban, amikor ezer emberre egy készülék jutott, és 
minimum párttitkárnak vagy vezérezredesnek 
kellett lenni ahhoz, hogy valakinek az otthonába 
bevezessék a telefont, igen bizarrnak számított. 
Nagyapa megjegyezte, hogy ezzel az erővel lehoz-
hatná a csillagokat is az égről, amire azt választ 
kapta, hogy ha szereti, akkor ez a minimum.

Néhány hét elteltével szerelők jelentek meg ná-
lunk, hosszasan méricskéltek, fúrtak, faragtak, és vé-
gül letették az asztalra a vágy titokzatos tárgyát: egy 
piros, tárcsás telefont. Aznap este helyreállt a családi 
béke. Nagyanyám különleges vacsorát készített, és 
éjszaka valószínűleg megjutalmazta Nagyapát, aki 
másnap frissen pedert bajusszal, fülig érő szájjal és 
peckesen jött-ment a lakásban, mint egy vén kakas.

Nagyanyám pedig rászokott a telefonra. 
Ahogy felkelt, első dolga volt, hogy telefonáljon 
a barátnőjének, akiről csak annyit tudtunk, hogy 
Cuncimókusnak hívják. Megbeszélte vele, mit ál-
modott, mit fog főzni, majd ebéd után egyeztették 
a délutáni találkozó időpontját a Vörösmarty téri 
Gerbeaud-ban, este pedig értékelték a nap esemé-
nyeit, a kávét, a süteményt és a pincérfiú hátsóját. 
Másnap kezdték elölről. Nagyapám pedig végre 
nyugodtan kertészkedhetett, és nézhette a tévét.

Ta s s  B á l i n t:  k é t  n o v e l l a
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Egy nap Cuncimókus helyett egy ismeretlen hívta 
fel Nagyanyát, és az iránt érdeklődött, hogy ho-
gyan tetszett tegnap a kongresszusi beszéde. Elég 
határozott volt és jövőbe mutató? Mit szólt hozzá a 
párttagság? Nagyanya csak annyit válaszolt, hogy 
idegenekkel az utcán sem áll szóba, nemhogy tele-
fonon, szóval, ha az elvtárs akar tőle valamit, ak-
kor lesz szíves bemutatkozni, különben le is út, fel 
is út, ne foglalja a vonalat. A telefonáló sértődötten 
megjegyezte, hogy azt remélte, beszédét az egész 
ország hallgatta, hiszen a tévé élőben közvetítette, 
sőt a legfontosabb részeket az esti híradóban ösz-
szefoglalták. Erre Nagyanyám ingerülten közölte, 
hogy a családban a tévézés nem az ő reszortja, neki 
másra van gondja, nem hülye kongresszusokra, az 
elvtárs hangja ugyan ismerős, de ha nem mondja 
meg, kicsoda, akkor lesz szíves kiszállni a vonalból, 
mert a Cuncimókusra vár. Ezzel letette a telefont, és 
mereven nézte tovább. Téves hívás.
Amikor rájött, kivel beszélt, felemelte a tekinte-
tét, de egy hang sem jött ki a torkán. Nagyapám, 
aki mindig praktikus ember volt, a maga csendes 
módján csak annyit jegyzett meg, hogy iszik egy 
pohár konyakot, leül, és megírja a végrendeletét – 
és ezt javasolja Nagyanyámnak is. Nagyanya csak 
a konyakban fogadott szót. Toll és papír helyett a 
vasárnapi ruháját és a templomot választotta, ahol 
addig könyörgött a plébánosnak, amíg feladta neki 
az utolsó kenetet.
Este hétkor érkeztek. Egyszer csak ott volt a nap-
paliban négy ballonkabátos, szigorú tekintetű, 
morózus alak. Ellenőrizték a szobákat, benéztek a 
szekrényekbe, az ágy alá, majd szótlanul méreget-
ni kezdték a nagyszüleimet. Nagyapa épp méltat-
lankodni akart, amikor az egyikük csitítóan fele-
melte a kezét, és az ajtóban megjelent egy ismerős 
alak. Nagyanyám később úgy nyilatkozott, hogy 
szerinte nem is hasonlított az újságok fotóira, sem 
a tévé képernyőjén látottakra, simán elment volna 
mellette az utcán.
A férfi nyögve leült a karosszékbe, zsebéből egy 
csomag mezítlábas Munkás cigarettát húzott elő, és 
rágyújtott. Mélyről köhécselt, mint az erős dohányo-
sok. Ráérősen megjegyezte, hogy szívesen játszana 
egy partit. Nagyapa szabadkozott, a kártya az ördög 
bibliája, Nagyanyám meg kivájná érte a szemét, de a 
vendég felvilágosította, hogy sakkról lenne szó, az 

izgalom kedvéért filléres alapon. Ha Nagyapa győz, 
a belügyminisztérium tulajdonát képező szigorúan 
tikos K-vonalat nyilvánosra cserélik, és fátylat borí-
tanak az ügyre. De ha veszít, nos, akkor azt inkább 
nem ecsetelné. Ezzel a kedves vendég a nyelve he-
gyére tapadt dohányt finoman a tenyerébe köpte, és 
az ujjai között játékosan elmorzsolta.
Nagyanyám alig hallhatóan felnyögött. Úgy érezte, 
menten elájul, életösztöne azonban felülkerekedett. 
Felhívta a figyelmet, hogy a főtitkár elvtárs mesz-
sze földön híres sakkozó, és ugye úriember biztosra 
nem fogad. Mit szólna mégis a kártyához, egy ul-
tipartiba szívesen beszáll. A főtitkár meglepetésé-
ben lebiggyesztette az ajkát, bólintott, mire Nagya-
nyám felugrott, és sietve hozta a fésülködő asztal 
felső fiókjában őrzött kártyapaklit.
Hajnalodott, mire a parti egy terített betlivel véget 
ért. Az ablakon beáramló fény a gomolygó cigaret-
tafüstön keresztül megvilágította a szoba sarkaiban 
hortyogó őröket, és az asztalnál ülő két férfit, akik 
mereven bámulták a Nagyanyám előtt tornyosuló 
aprót. Pontosan százharminc forintot.
Nagyanya jóízűen nyújtózva, széles mosollyal 
közölte, hogy a telefon marad, illetve ha nagyon 
akarják, kicserélhetik egy nyilvános vonalra, de 
csipkedjék magukat, mert minden nap számít. 
Egyébként a nagy izgalomtól korog a gyomra – ha a 
főtitkár elvtárs is megéhezett, szívesen látja regge-
lire, de csak egy kis maradék krumplilevessel tud 
szolgálni, mert a boltban napok óta nem kapni húst. 
A kedves vendég annyit bírt kinyögni, ha krump-
lileves, akkor legyen krumplileves, neki megfelel, 
azzal felállt, és követte Nagyanyámat a konyhába.
A reggeli szó nélkül és gyorsan telt. A vendég csak 
egy kis tejfölt szeretett volna, de az sem volt kapha-
tó. Miután végzett, és megköszönte a reggelit, meg-
jegyezte, hogy Nagyanyám belopta magát a szívébe, 
és csak remélni tudja, hogy minden traktorista és 
munkás elvtársnő ilyen karakán. Még annyit kért, 
hogy az alvó kollégáit küldjék utána, azzal távozott.
Nagyanya a szobába visszatérve a férjéhez lépett, 
finoman megpaskolta az arcát, és németül közölte, 
hogy nem lehet a délutánokat mindig üres fecse-
géssel és süteményzabálással tölteni, majd gyakor-
lott mozdulattal a retiküljébe süllyesztette a pénzt, 
a kártyapaklit a fésülködőasztal felső fiókjába rak-
ta, és Nagyapára kacsintott.

E s k ü v ő

Nagyapám magának való, különös figura volt, aki 
elvek szerint élt. Vallotta, hogy csak annak a teme-
tésére megy el, aki az övére is, így életében temető 
felé se járt. Ellenben képes volt bármikor leugrani 
a villamosról, ha esküvőt látott, beállt a sorba, és 
elég el nem ítélhető módon, amúgy magyarosan, 
lecsókolta a menyasszonyt, miközben a násznép-
ből mindenki azt hitte, hogy az a pimasz alak biz-
tos a másik családhoz tartozik. Nagyanyám elnéző 
mosollyal tűrte Nagyapám furcsaságait; mindig 
azt mondogatta, amíg gyerek nem lesz belőle, nem 
szól. Elég sokáig tarthatta a száját, mert lezavar-
tak hatvan évet, jóban-rosszban együtt, miközben 
egymásnak kellő tiszteletet adva, szigorúan ma-
gázták egymást.
Néhány hónapja, egy vasárnapi közös családi ebéd 
után Nagyapám magához intett, és közölte, hogy 
kapok három hetet, szervezzek neki egy esküvőt. 
Érdeklődésemre megnyugtatott, hogy nincs sem-
mi baja, 92 évesen konyakkal öblíti le a havannát, 
és röptében a legyet, szóval leszek szíves csipkedni 
magam, mert nem ér rá. Finoman figyelmeztettem, 
hogy nem vagyok kerítőnő, se esküvőszervező, ha 
annyira akar, intézze el maga. Megragadta a ka-
rom, és halkan, hogy a többiek ne hallják, a fülem-
be sziszegte, hogy ha az időskori szenilitás jeleit 
látom rajta, hívjak mentőt, ellenkező esetben meg-
lephetnénk a Nagyanyámat egy esküvővel, amire 
hatvan éve vár. Értetlenségemet látva hozzátette, 
hogy mielőtt kivezényelték a frontra, a tábori pap 
összeadta őket, de a polgári ceremónia elmaradt. 
A hadifogságból hazatérve pedig már nem értek 
rá ezzel vacakolni, örült, hogy túlélték valahogy. 
Szóval, ha azt akarom, hogy Nagyanyám özvegyi 
nyugdíjat kapjon, miután magára hagyja a földi 
árnyékvilágban, legyek olyan jó, és intézkedjek. 
Az orvos három hónapot mondott, ő pedig három 
hetet, ennyi biztosan belefér. A kapcsolataimmal 
nekem ez semmiség.
Az esküvő tömör volt és velős. Óbudán, a Fő téri há-
zasságkötő teremben zajlott két tanú jelenlétében, 
akik közül az egyik én voltam. Az anyakönyvve-
zetőnek nem kellett sokat magyarázni: látva a tö-
meget, két perc alatt végzett, az ifjú házasok pedig 
boldogan távoztak.

Nagyapa ünnepelni akart. Betessékelt minket a 
szomszédos Postakocsi vendéglőbe, a pincérrel ki-
hívatta a tulajt, akivel közölte, hogy mindenből a 
legjobbat és a legdrágábbat akarja, a cigány pedig 
lesse minden kívánságát, addig húzza, amíg görcs-
be nem áll a keze. Mit mondhatnék? Jól éreztük 
magunkat. Életemben akkor ittam először Mumm 
pezsgőt, és ettem flambírozott báránybordát száz 
éves tokaji aszú mártásban. Nagyapám pedig ele-
mében volt. Szakadatlanul anekdotázott, elénekelt 
egy teljes nóta és katonadal repertoárt, mint egy-
kor a tiszti kaszinóban – csak most nem a bajtársai 
vették körül.
Mire a cigány kidőlt, a Nagyapám is suttogóra fog-
ta. Jelentőségteljesen Nagyanyához fordult, meg-
fogta a kezét, és mélyen a szemébe nézve közölte, 
úgy érzi, mától tegezhetnék egymást. Nagyanyám 
csitítóan megpaskolta Nagyapa ráncos arcát, és 
közölte vele, hogy hatvan év után ezt már bizto-
san nem tudja megszokni, maradjanak a jól bevált 
magázásnál. Mosolyogva még hozzátette, ha az 
újdonsült férje annyira akarja – ahogy eddig is –, 
az ágyban tegezheti. Egyébként ideje hazamenni, 
mert lekésik a nászéjszakát.
Egyik ámultból a másikba estem. Nagyanyám a 
huncut mosollyal a szemében felállt, a kabátját kér-
te, majd Nagyapámba karolva kilépett az étterem-
ből, és az óbudai Fő tér kockakövein egymást támo-
gatva hazafelé vették az irányt. Nagyapám kaján 
vigyorral még visszafordult az ajtóból. Felhívta a 
pincér figyelmét, hogy mindig az utolsó fizet, külö-
nös tekintettel az esküvőszervezőkre, és ezzel rám 
mutatott. Nagyot nyeltem, de végül is nem bántam, 
hogy így alakult. Visszaültem az asztalhoz, kitöl-
töttem a maradék pezsgőt, intettem a prímásnak, 
aki nyögve felemelte a hangszerét, és játszani kez-
dett. Szinte sírt a hegedű – és vele együtt én is. 
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Mindig is néptánccal akart foglalkozni, vagy 
gyerekkorában voltak azért más elképzelései is?

Nem volt mindig így. Én is, mint más gyerekek, ki-
próbáltam sok mindent, de talán mégis a néptánc 
volt az első, amit komolyabban vettem. Fociztam is 
néhány évig az akkori kerületi Külker SC-ben, az 
iskolában kézilabdáztam. E három, a foci, a kézi-
labda és a néptánc között húzódott a választóvonal. 
A szüleim és az akkori táncpedagógusom hatására 
maradt számomra a néptánc.

Milyen volt 1992-ben bekerülni a Kincső Nép-
táncegyüttesbe?

Nagyon jó élmények és rengeteg emlék fűz ehhez 
az időszakhoz, hiszen hosszú ideig, több mint 
húsz évig ott táncoltam. Rendkívül jó társaság 
volt, ami nagy hatással volt az együttes tagjaira. 
Az ottani ismeretségekből házasságok, családok 
születtek. Sok baráttal és számomra fontos ember-
rel ismerkedtem meg az együttesben én is, példá-
ul a szerelmemmel, aki azóta is a párom. Van két 
gyermekünk, egy kisfiú és egy kislány. Akkor is 
Békásmegyeren laktam, ahol az együttes is műkö-
dött, gyakorlatilag helyben.

Azután nem is nagyon szakadt már el a néptánc-
tól, hiszen a középfokú és a felsőfokú képzése is 
erről szólt. Vagy voltak azért más esélyes pályale-
hetőségek is?

Általános iskola nyolcadik osztályában ez 
egyértelművé vált. Utána elvégeztem a Talen-
tum Művészeti Szakiskolát, ahol a néptáncos 
képzés mellett a táncos szakma több műfajába, a 
balettbe, az akrobatikába, a színészmesterségbe 
szintén betekintést nyerhettünk, de jazzbalettet 
és szteppet is tanultunk. Ennek az iskolának 
az elvégzése után rajzolódott ki bennem, hogy 
a néptáncnál maradok, és az akkori Táncmű-
vészeti Főiskolára mentem, hogy elvégezzem a 
néptáncpedagógiai szakot.

Néptánctanítással már a főiskolás évei alatt el-
kezdett foglalkozni. Ez kötelező gyakorlat volt, 
vagy megbízták vele az együttesben?

Nem volt kötelező gyakorlat. Továbbra is a Kincső 
Néptáncegyüttesben táncolva, eleinte táncko-
reográfia betanítási feladatokat kaptam, később 
elkezdtem kisebb csoportokat vezetni, majd vég-
zett néptáncpedagógusként szintén oda kerültem. 
A főiskola alatt kezdtem foglalkozni óvodások ta-
nításával is.

Gyerekek és fiatalok tanítása mellett a néptánc 
iránt érdeklődő felnőtteknek is elkezdett egy 
idő után órákat adni, amiből lett aztán 2012-ben 
a Göncöl Néptáncegyüttes. Hogyan születik meg 
egy ilyen együttes?

Ahogy az ember dolgozik, úgy spontán is ala-
kulnak a dolgok. A gyerekek szülei között voltak 
néhányan, akik úgy érezték, hogy szívesen jönné-
nek hozzám kipróbálni a néptáncot. Addig-addig 
mondogatták ezt, míg végül szakítottam időt erre, 
összejött tíz fő, amelyből lett húsz, majd harminc. 
Eleinte kisebb feladatokat tűztünk ki magunk elé, 
összeállítottunk egy-egy tánckoreográfiát. Amikor 
ez már ment, akkor egy-egy fellépésre is elvittem 
őket, hogy amit megtanultak, azt bemutathassák, 
legyen sikerélményük. Közben itt Óbudán nekem 
már több helyen volt óvodás csoportom. Annak ide-
jén a Csillaghegyi Közösségi Házban és a San Marco 
utcában, az Óbudai Kulturális Központban, illetve 
az Óbudai Szent Péter és Pál Általános Iskolában és 
a Kerék utcai Általános Iskolában is tanítottam, így 
már rengeteg fiatal is volt, aki nálam táncolt. Végül 
egy zászló alá hoztam a fiatalokat és a szülőkből 
alakult együttest, és így jött létre a Göncöl.

Mi vezette arra, hogy hosszú évek után 2013-ban 
megváljon a Kincső Néptáncegyüttestől?

Ott voltam gyerektáncosként, majd felnőtt tán-
cosként és pedagógusként 21 évig. Egy picit úgy 
éreztem talán, hogy ebben elfáradtam, egyfajta 
megújulási vágy is lehetett bennem. Ugyanakkor 
már ott volt mellette szinte készen egy együttes, 
amiben valami olyan erőt, energiát éreztem, hogy 
meg kellett lépnem, létre kellett hoznom egy saját 
táncegyüttest. A Göncölt egyébként Kati húgom-
mal együtt, testvérpárként vezetjük, és magam is és 
az együttes tagjai is úgy érezzük, hogy sikeresen.

M I N D Ö R Ö K K É  N É P TÁ N C 

B e s z é l g e t é s  C s i k i  G e r g e l y  n é p t á n c p e d a g ó g u s s a l

Gyerekkorától a Kincső Néptáncegyüttesben táncolt, majd ugyancsak itt, Óbudán 2012-ben testvérével létrehozta a 
Göncöl Néptáncegyüttest. Több óvodában és nyugdíjas házban is táncot tanít Csiki Gergely néptáncpedagógus, akit 
eddigi pályájáról és az óbudai néptáncéletről kérdeztünk.

Fotók: Antal István
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Hova sikerült eljutni az elmúlt hat év alatt?

A gyerekcsoportjainkkal voltunk országos meg-
mérettetésen, a Dunán innen, Tiszán túl gyer-
mek- és ifjúsági népi tehetségkutató versenyen, 
ahol bekerültünk az országos döntőbe. Ezüst mi-
nősítést nyert csoportunk és szólótáncosaink is. 
Tatabányán az Agora koreográfus versenyen első 
helyezést értünk el nemrégiben, illetve tavaly 
megkaptuk az Óbudai Civil Díjat, amire nagyon 
büszkék vagyunk. A célunk persze nem a díjak 
begyűjtése volt, hanem azt szerettem volna meg-
mutatni a gyerekeknek, amiben én felnőttem. 
Aztán közben a felnőttek is megtapasztalhatták, 
hogy itt milyen jó közösség van, és a táncpróba 
keretében is lehet jól érezni magunkat. Népze-
nére mulatni akár egy szilveszteri buliban vagy 
egy farsangi mulatságon. Most úgy érzem, hogy 
kialakult ez a család jellegű közösség, ami egyéb-
ként mintegy száz főből áll. A négy korosztály-
ból az egyik a kisiskolásoké, ők a Göncöl Csikók, 

a másik a felső tagozatos gyerekekből álló Kis 
Göncöl csoport, aztán az ifjúsági csoportunk, 
a Göncöl következik, amelyet összevontunk a 
felnőtt táncosokkal, mert annyira jók voltak, és 
a negyedik az említett szenior csoport, a Nagy 
Göncöl, amely a szülőkből verbuválódott.

Milyen programokkal és hol lépnek fel a cso-
portjaik?

Minden korosztálynak igyekszünk mintegy fél-
évenként új táncanyagot tanítani kis Magyar-
országról, Erdélyből, Felvidékről. Mindig meg-
próbáljuk színesíteni a repertoárt, hogy ha 
bárhova elhívnak minket, akkor legyen egy olyan 
program, amivel egyfajta képet tudunk mutatni 
a magyar néptánckincsről. A kezdetektől min-
den év végén van egy karácsonyi műsorunk az 
Óbudai Kulturális Központban, fellépünk a ke-
rületi rendezvényeken, ilyen például az Óbuda 
Napja rendezvénysorozat, vagy az adventi ünnepi 

események. Ezen kívül advent idején Budapesten 
a Bazilikánál és más helyeken is flashmobokat 
tartunk, ami egy rögtönzött táncház, de az or-
szágban is járunk mindenfelé, ahova hívnak, pél-
dául már ötödik éve táncolunk Mádon, a Furmint 
Ünnepen.

Csoportjainak rendszeresen készít koreográfi-
ákat, és gyakran tart táncházat minden táncolni 
vágyónak. Milyen ma a táncházélet? Többen tán-
colnak-e ma, mint a táncházmozgalom 1970-es 
évekbeli kezdete óta?

Nyilván a táncházmozgalommal kezdődött mind-
ez, de most már itt van a Fölszállott a páva tehet-
ségkutató verseny a tévében, ahol láthatóan olyan 
színvonalon táncolnak az országban amatőrként 
gyerekek és felnőttek, mintha profik lennének. 
Nagy öröm ezt látni, és a felnövekvő generációk-
nak is jó tudni, hogy ez egy élő népi hagyomány. 
Mi itt a Csillaghegyi Közösségi Házban minden 
hónapban egyszer táncházat rendezünk. Csalá-
di mulatsággal kezdünk, majd felnőtt táncházzal 
folytatjuk. De város- és országszerte működnek 
hasonló programok, ahova rengeteg fiatal és idő-
sebb ember jár, és nagy a sikerük. 
Van nekünk egy Dúdolj, ringass, táncolj nevű, ki-
fejezetten kisgyermekes családoknak szóló estünk 
is. Ez négy évvel ezelőtt úgy indult el, hogy meg-
született Dorina nevű kislányunk, akit félévesen, 
egyévesen nemigen tudtunk programokra vin-
ni. Baráti körömben, akik között népzenészek is 
vannak, szintén ekkoriban születtek kisbabák, és 
arra gondoltam, hogy csináljunk egy olyan prog-
ramot, ahol mi is találkozhatunk és a gyerekeink 
is megismerhetik egymást. Azóta ennek nagy si-
kere van a Csillaghegyi Közösségi Házban, ahol 
néha kétszáz ember is összejön a nagyobb te-
remben. A program ment egy ideig a Magyarság 
Házában is, ahol most szünetel, de működik pél-
dául Budakalászon, a Kós Károly Művelődési Ház-
ban, és januártól elindult az Óbudai Kulturális 
Központban is. Nemcsak a babákról szól, hanem 
itt is a családokat szeretnénk megszólítani a nép-
zenével, a néptánccal, a népmesével és a játékkal, 
mert ez egy komplett program, amit a jelek szerint 
élveznek a családok.

Mitől van az, hogy míg régen legfeljebb tájegysé-
gek szerint különböztettük meg az egyes táncok 
származási helyét, addig ma helységnevek alap-
ján is megjelöljük a pontos forrást, akár a legki-
sebb falut is feltüntetve?

Ez annak köszönhető, hogy a korábbi táncgyűj-
tések egyre inkább hozzáférhetők, közkinccsé 
váltak. Korábban voltak gyűjtések, archív filmek, 
amik még nem kerültek a táncpedagógusok ke-
zébe, míg a fejlett technológiával ezek már min-
denkihez eljuthatnak. Martin György tánckutató 
kezdte el ezeket a táncokat kis kamerájával gyűj-
teni falvanként, de amikor még nem volt ez min-
denki számára hozzáférhető, akkor összességében 
voltak jellegzetességek például Dél-Alföldről. Ma 
már falvakra, sőt, táncos párokra, adatközlő tánco-
sokra lebontva, figuránként tudják a táncoktatók, 
hogy ez ennek a táncos bácsinak a figurája, az meg 
amannak.

Milyen terepnek látja Óbudát szakmai szemmel?

Nagyon sokan táncolnak, nagyon nagy igény van 
rá, és óriási öröm látni akár a Kincső Néptánc-
együttest, akár a Békásmegyeri Veres Péter Gimná-
zium néptánccsoportját, vagy a Szent Péter és Pál 
iskolát, vagy sorolhatnám még a többi helyet, ahol 
komoly néptáncoktatás van. De mondhatom még a 
Kolompos Együttest is, akiknek táncházaira szin-
tén sokan járnak. Rengeteg gyerek táncol, és egyre 
jobb színvonalon, amit jó látni.

Hány éves koráig táncos egy néptáncos?

Élete végéig. A Hatvany Lajos utcai Nyugdíjas Ház-
ban is tartok néptánc foglalkozást, ahol nagyon sze-
retik ezt a programot.

… és a néptáncpedagógus?

Szeretnék sokáig táncolni. Jó, hogy van szenior 
csoportunk, aminek majd idővel talán én is tagja 
leszek. Szeretném megőrizni a táncot, ezt a közös-
séget életem végéig, ameddig csak mozogni tudok.

BODZAY ZOLTÁN
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Óbudáról Pomáz felől közelítve 25 perces kényel-
mes autózással elérhető Csobánka. A festői hegyek 
ölelésében található község és környéke az őskortól 
fogva ember által lakott terület. Az Oszoly-csúcs, 
Csúcs-hegy, Kis-Kevély, Csobánkai-nyereg és a 
Hosszú-hegy által körülvett medence jellegzetes 
szub-alpin klímájának köszönhetően a környeze-
ténél rendszerint néhány fokkal mindig hűvösebb 
időjárással kényeztet. A Polgármesteri Hivatal épü-
letét balkéz felől elhagyva, a posta előtt parkíroz-
tunk, hogy megkezdjük 15 kilométeres körtúránkat 
a sárga kereszt jelzést követve, a Kossuth Lajos utcán 
felfelé. A házak fölé emelkedő Oszoly mészkősziklái 
helyenként 30 métert is meghaladó magasságukkal 
kővé dermedt óriásokként tekintenek le az alattuk 
megbújó kicsiny épületekre. Falai az ország egyik 
legnépszerűbb mászó iskolájának számítanak. Ge-
nerációk tanulták itt a mászás abc-jét; a régi utak 
ma már márványszépségű klasszikusok. Nem om-
ladékos, és kiépítettségének köszönhetően a bizton-
ságos ereszkedés gyakorlására is kiváló. Változatos, 
gazdag formakincsű útjai kitűnő terepül szolgálnak 
az alapfokú tanfolyamokhoz. A falmászások mellett 
áthajlás-, kémény- és repedésmászásokra is lehető-
ség van. Szinte minden mászó megtalálhatja a tu-
dásszintjének megfelelő kihívást. A terep egyetlen 
hátránya, hogy a sűrű használattól a fogások elzsí-
rosodtak, csúszósak.
A házakat elhagyva az Oszoly-pihenőhöz érkez-
tünk, ami több turistaút, illetve tanösvény találko-
zási pontja. Információs tábla és térkép is tájékoztat 
a lehetséges túraútvonalakról, de jó helyismere-
tünknek köszönhetően nem vesztegettük a drága 
időnket, hanem kaptattunk tovább a sárga keresz-
ten a csúcs alatti nyereg irányába. A fehérbe öltö-
zött téli erdő és a szikrázó napsütés garantálta a 
jó hangulatot, miközben egyre sűrűbben kapkod-
tunk levegő után a meredeken kanyargó ösvényen. 
A nyeregpont előtt sárga háromszög kalauzolt bal 
kéz felé. Éltünk is a lehetőséggel, és meg sem áll-
tunk a 328 méter magas Oszoly-csúcsig. A sziklafal 
tetejét fából készült kettős kereszt koronázza, a ki-
látás több, mint szemet gyönyörködtető.
Az alattunk nyújtózó, valamivel több, mint 3000 
lelket számláló település mellett nem mentek el 
szótlanul a történelem viharos évszázadai. Csobán-
ka – egykori nevén Borony – középkori alapítású, 

valószínűleg kelta-római maradványokra épült. Az 
Árpád-kori Hont-Pázmány nemzetség itteni birtokai 
a XIII. században a pilisi ciszterciták tulajdonába ke-
rültek, területén Pomázhoz hasonlóan gazdag sző-
lőkultúra virágzott. A török dúlást követően lakos-
sága csaknem teljes egészében elpusztult. 1661-től a 
felsővattai Wattay család birtoka lett – Wattay Pál, 
Pest-Pilis-Solt vármegye helyettes alispánja, majd 
fia, János, a vármegye kuruc alispánja igazgatta a 
falut. Az 1690-es nagy török ellentámadást követő-
en Csernovics Arzén szerb patriarcha vezetésével 
nagyszámú rác (szerb) népesség telepedett le a kö-
zépkori Borony puszta területén. A Délvidékről ér-
kezett lakosság kezdetben pásztorkodással, később 
gyümölcs- és virágtermesztéssel foglalkozott. A svá-
bok, szlovákok és cigányok betelepítése csak később, 
a XVIII. században kezdődött. A Türingiából érkező 
német családok a század közepén ideköltöző ma-
gyarokkal együtt újjáépítették a török idők óta ro-
mokban álló mai ófalut. A tótok a század második 
harmadában érkeztek, míg a cigányság 1760 után lelt 
otthonra a faluban. A település nemzetiségi összeté-
tele a XX. század folyamán drasztikusan megválto-
zott. A szerbek többsége 1920, majd 1945 után átte-
lepült Jugoszláviába, a helyi svábokat – 1310 főt – az 
1945-ös potsdami konferencián elhangzottak szerint 
1946 márciusában, mindössze két nap leforgása alatt 
áttelepítették a németországi Wertheimbe. Helyükre 
felvidéki magyarok, illetve az Alföldről érkező jász-
ladányiak és csángók érkeztek.
A kopár kilátópontról nemcsak az alattunk fekvő 
települést, hanem annak festőien szép tágabb kör-
nyezetét is megcsodálhattuk. A tetőszintről balra a 
Csúcs-hegy, kicsit távolabb a Kis-Kevély magasodik. 
Velünk szemben a községet a Pilisvörösvári-meden-
cétől elválasztó Csobánkai-nyereg lankái húzódnak, 
aminek folytatásában a Hosszú-hegy és a Pilis tömbje 
nyújtózik. A téli hideg és az idő szűke nem engedett 
sokáig bámészkodni minket. A nyeregbe visszatér-
ve déli irányba, a sárga jelzést követve, a Csúcs-hegy 
felé vettük az irányt. Újabb meredek kaptató követ-
kezett. A tetőszintet elhagyva, az ösvénytől nyu-
gatra található kőfejtőben a mészkőre rétegződött 
hárshegyi homokkövet bányásztak. Az Ezüst-he-
gyen kifejtett durvább szemcseméretű világos-
szürke vagy „ezüstszínű” homokkővel ellentétben 
itt sokkal finomabb szemcseméretű, sárgás-vöröses 

C S O B Á N K A ,  A  P I L I S  G Y Ö N G Y S Z E M E 

P a z a r  k i l á t á s o k

A korábbi évek ködös, száraz vagy éppen esős decemberei kevésbé kedveztek egy téli hangulatú túra megszervezésének. 
Most azonban kegyesek voltak hozzánk az égiek, így örömvasárnap reggelén elindulva, szikrázó napsütésben és puha, 
friss hóban gázolva fedezhessük fel Csobánkának és környezetének páratlan természeti értékeit.

Fotók: Hernád Géza
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vagy rozsdaszínű tömböket termeltek ki. A homok-
kő alkotórészeit a kova cementálja össze. A homok 
anyaga a kvarc és kvarcit sekélytengerben kiülepedő 
folyami hordalék, melyet az akkori ősfolyó a hegyek-
ből hozott magával. A kova, azaz szilícium-dioxid a 
mélyből, vulkáni működés hatására felfelé áramló 
vízben oldódva érte el és töltötte ki a homokszemek 
közti teret, és „ragasztotta” össze a homokkő alko-
tórészeit. A bányászat akkor kezdődhetett, amikor 
az építkezésekhez elkezdtek köveket használni. 
A vályogházakat jellemzően a bányászott kövekre 
építették, de a település templomai is az innen fejtett 
tömbökből készültek, illetve az 1885-ben elkezdett 
budapesti Parlament építéséhez is szállítottak épí-
tőanyagot a csúcs-hegyi kőfejtőből.
A tájsebet elhagyva a Majdán-nyereg felé ereszked-
tünk, majd tovább követve a sárga jelzést – először 
a pirosat, majd az országos kéket is keresztezve –, 
újra meredek hegyoldallal találtuk szembe magun-
kat. A Kis-Kevély oldalában vezető ösvény többször 

is megállásra kényszerítette a csapatot, hogy aztán 
a kisebb pihenőktől feltöltődve, újult erővel foly-
tassuk utunkat egészen a Mackó-barlangig. A gaz-
dag régészeti leletei miatt számon tartott barlang 
előterében az ásatások során kitermelt meddőből 
kialakult párkány remek piknikező hely padokkal 
és asztallal. A triász korú dachsteini mészkőben 
keletkezett járat rétegeiben 11 méter széles boltíves 
bejárat mögött tágas előcsarnok található, melynek 
mennyezetéről a beszivárgó olvadékvizekből kiala-
kult méretes jégcsapok meredeztek. A lombjukat 
vesztett fák remek kilátást engedtek a már eddig 
bejárt utunkra, a neheze azonban még hátra volt, 
úgyhogy rövid szünet után a jelzett útról jobbra le-
térve keskeny csapáson kerültük meg a barlangot 
délnyugati irányba. A túra legnehezebb szakasza 
volt ez, oldalazás az erdővel és vastag hóval borí-
tott meredek hegyoldalban, ami tényleg csak az 
edzettebb túrázóknak javasolt. Viszont a Kis-Ke-
vély északi oldalán található kilátóhely minden 
kínkeservvel megtett méterért elégtételt szolgálta-
tott. A Pilis kétségkívül legszebb panorámája tárult 
elénk a Visegrádi-hegység vonulatait is keretbe fog-
lalva. Innen továbbra is jelzetlen csapáson halad-
tunk tovább, de már északnyugati irányba mere-
deken lefelé. A korábbi dolomitbánya felső peremét 
elérve balra tartva kerüli ki az ösvény a felhagyott 
bányaudvar szakadékszerű letöréseit, és vezet rá az 
országos kékre.
Szelídebb terepviszonyok közé érve, a Csobán-
kai-nyergen átvezető dózerúton vitt tovább a kék 
jelzés a Vörösvárt és Csobánkát összekötő műút 
keresztezésével a Hosszú-hegy irányába. Az erdő-
sávot elérve balra a kék omega jelzést követtük, 
amely a Macska-barlanghoz vezető tanösvény is 
egyben. A jelzések felfestése itt-ott hiányos. Az 
erdészeti útra kiérve, azon balra tartva, a völgyta-
lp futását követve viszont könnyedén elérhető az 
időszakos víznyelőként funkcionáló járatrendszer. 
A környező hegyoldalakból időszakosan leömlő 
csapadékvizek nagyobb esőzések vagy hóolvadás 
esetén vízesés formájában érik el a barlang száját. 
Bejárata úgy keletkezett, hogy a dachsteini mész-
kőben termálkarsztos folyamatok révén keletkezett 
járatrendszer a fölötte lévő homokkőréteg elvéko-
nyodásával, majd átszakadásával felszínre nyílt a 
völgytalpon. 130 méteres hosszával és 24 méteres 

mélységével nem tartozik a jelentősebb barlangok 
közé. Néhány méterrel feljebb kapaszkodva egy 
másik, vasajtóval lezárt üreget is találunk. A Di-
nó-rejtek, vagy másik nevén Kiss Péter-barlang a 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 2014 óta vég-
zett kutatómunkája révén több új ággal bővült. Az 
igen fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt 
névadó hegymászó is az egyesület tagja volt. A szá-
mos barlangjárat feltárásában is aktív részt válla-
ló kiváló sportember 2013 májusában lelte halálát 
a Kancsendzönga (8586 m) csúcsáról lefelé tartva, 
amikor a bajba jutott Erős Zsoltért visszafordulva a 
bajtársiasság és a segítőkészség áldozata lett.
Innen újra jelzetlen ösvényen vezetett tovább az 
utunk a barlangoktól északnyugati irányba felfelé. 
Egy erdészeti utat lekeresztezve keskeny ösvény 
vitt föl a Ziribár-hegy déli oldalában a gerincre. Ki-
tettségének köszönhetően délutánra szinte teljesen 
elolvadt ezen a szakaszon az előző nap esett hóréteg. 
A gerincen futó keskeny csapás több szakaszon is 
növényzettől mentes, ami déli irányban nyit pazar 
kilátást a Pilis és a Budai-hegység bérceire. A 410 

méteres főcsúcs előtti kopár nyeregben aknabar-
lang, a Ziribár-zsomboly ásítozik. A tetőt elhagyva 
újra vastag hórétegben gázoltunk északi irányban 
lefelé, míg egy erdészeti úton jobbra fordulva el 
nem értük a Hosszú-hegyet délről elkerülő murvás 
kerékpárutat. Délkeletnek fordulva rövidesen nyílt 
terepre értünk. Az út mellett álló lovarda körül sza-
badon sétálgató állatok félelmet nem ismerve egy-
ből körénk sereglettek.
Későre járt már. A délutánra felhők mögé költöző 
Nap lassan a környező hegyek alá süllyedt. Sajnos 
nem volt időnk a derék hátasokkal hosszabban 
barátkozni. Az erdőbe visszatérve, az elágazásnál 
balra fordulva újra az országos kéken baktattunk, 
amiről jobbra letérve a zöld jelzésen az erdei Sar-
lós Boldogasszony kápolnát is útba ejtve, majd a 
Dera-patak futását követve, fáradtságtól elcsigáz-
va gyalogoltunk vissza túránk kiindulópontjára, 
Csobánkára. Az eddigi legnehezebb anzikszos túra 
volt mögöttünk, de kétségkívül ez volt a legszebb.

GALGÓCZI TAMÁS
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32. Bd3 (Nini, mekkora friss malőr! Annyira el-
dugta a huszárját, hogy el is feledkezett róla. Sötét meg 
köszöni szépen, lenyeri.) Bc1+ 33. Ka2 Fxa7 34. Bd7 
Fd4 35. f4 Bc2 36. Ka1 Bd2 (Felesleges folytatni. Így 
verte meg majdnem Füstér Fischert, és helyette csak 
igazolta az egyik legnagyobb sakkos bölcsességet/köz-
helyet: Az nyer, aki az utolsó előtti hibát véti.)

0-1

1958-ban Füstér még a sakkolimpiára is ki-
jutott a kanadai válogatottal, a negyedik táblán 
egész szép eredményt ért el: 8,5 pont 14 partiból. 
1970-ben, 60 évesen már a kanadaiak szövetségi 
kapitányaként ment a siegeni olimpiára. Időnként 
kénytelen volt magát is becserélni a csapatba, így 
fordulhatott elő, hogy Csom Istvántól (is) kikapott. 
Legnagyobb sikereit kedvenc játékában, a villám-
sakkban érte el: 1955-ben a kanadai, 1957-ben az 
amerikai schnellbajnokságot nyerte meg. Egészen 
1990-es haláláig bejárt a torontói sakk-klubba anek-
dotázni és schnel lezni. Imádta froclizni az ellenfe-
lét parti közben, legendássá vált a szemétkedő kér-
dése, amit nyerő helyzetben szegezett ellenfelének: 
„Holnap is eljössz sakkozni?”

Benkő: cselek, trükkök, csalafintaságok

A fiatalember, aki nem ért át a túloldalra, Benkő Pál, 
az egyik legnagyobb magyar sakkozó. A sikertelen 
berlini szökési kísérlet után Kistarcsára internálták, 
így lemaradt a világbajnoki zónaközi döntőről, cse-
rébe alaposan megromlott a látása.

Addigra már magyar bajnoknak mondhatta 
magát, 1948-ban nyerte el a címet. Tizenévesen 
tanult meg sakkozni a testvérétől, ám a pályá-
ra állító lökést a Ligetben kapta: egy háziverse-
nyen utolsó lett, és vigaszdíj gyanánt megkapta 
a Romanovszkij-féle megnyitáselméletet. Ezt 
úgy kitanulta, hogy egy év múlva már minden-
kit megvert a Ligetben, aminek két fontos követ-
kezménye lett: egyrészt érezhetően megnőtt a 
zsebpénze, másrészt a legendás Sillye Jenő mes-
ter elvitte magával a Zuglói Sakk Körbe. A házi-
bajnokságban toronymagasan vezetett, amikor 
félbeszakadt a sakkozói élet: közbeszólt a há-
ború. 16 évesen őt is behívták, ugyan fegyvert 
nem kapott, de így is Ausztria felé meneteltek 
a „lapátos leventék”, amikor elszökött. Hazafelé 
menet elfogták az oroszok, de onnan is le tudott 
lépni. A testvérének és az apjának nem volt ilyen 
szerencséje, ők három évvel később tértek haza 
a málenkij robotról, az anyukája pedig belehalt 
a szovjet csapatokkal való találkozásba. A hábo-
rú után újjászerveződő sakkélet hamar rátalált 
ugyan, de mivel el kellett magát tartani, csak 

1952 elején járunk, Berlinben, egy 42 éves és egy 
24 éves férfi leszáll a kelet felé robogó vonatról, és 
igyekszik átjutni a város nyugati oldalára, ám csak 
az idősebbnek sikerül, a fiatalabbat lekapcsolják és 
hazatoloncolják. Bármelyik ötvenes években játszó-
dó kémfilmben megállná ez a jelenet a helyét, a fiatal 
Michael Caine lassított felvételen futna...; az olvasó 
persze már sejti, hogy most nem kémek és filmek, 
hanem sakkozók, sőt, magyar bajnok sakkozók és az 
ő valódi történetük kezdődik a berlini éjszakában.

Holnap is eljössz?

Az idősebb férfi, aki átért, Füstér Géza, vagy ahogy 
az alliterációnak és rémisztően harsány humorának 
megfelelően hívatta magát: Géza gátyám túl volt 
már csúcskorszakán. 1941-ben megnyerte a magyar 
bajnokságot, és a további háborús években is rend-
re dobogón végzett, de utána jelentősen visszaestek 
az eredményei. Schnellezni és sztorizni, ezt szeret-
te a legjobban a sakkban. Kanadában telepedett le, 
Ontario örökös sakkbajnokaként időnként országos 
szintű eredményeket is fel tudott mutatni: 1957-ben 
ezüstérmes lett a kanadai bajnokságon. Sőt, mivel a 
győztes Povilas Vaitonis nem volt hajlandó utazni, 
Füstér mehetett a következő évben a portorozsi vi-
lágbajnoki zónaközi döntőbe, ahol persze tökutolsó 
lett a huszonegy fős mezőnyben, de itt játszotta élete 
leghíresebb meccsét, amelyben „majdnem” megver-
te Fischert.

Füstér Géza – Robert Fischer
Portorozs, 1958
Királyindiai védelem (E86)

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. f3 e5 
6. Hge2 O-O 7. Fe3 c6 8. Vd2 Hbd7 9. d5 cxd5 10. 
Hxd5 Hxd5 11. Vxd5 Hc5 (Az egészen merészen 
középen támadó vezér ellen a 11. ... Hb6 erősebb lett 
volna, a gyalogot sem adná ilyen könnyen sötét.) 12. 
O-O-O Va5 13. Vxd6 He6 14. a3 b5 15. Fd2 Va4 
16. Vb4 Bb8 17. Vxa4 bxa4 18. Fb4 Bd8 19. Bxd8+ 
Hxd8 20. Hc3 Fd7 21. Fd6 Ba8 (Nézzük meg az ál-
lást! Világos – gyalogelőnyének tudatában – aktív 
könnyűtisztjeivel szinte beszorítja sötétet. Már csak 
türelmes játékkal érvényesíteni kell az előnyt.)  22. c5 
(Mondom: türelmes! A c gyalog valóban a kulcsfigu-
rája lehetne a támadásnak, ha az előrenyomulását kel-
lően előkészíti világos. Így viszont az ellenjáték halo-
vány fénye kezd felderengeni sötét előtt. Több se kell 
Fischernek.) 22. ... Hb7 23. Fb5 Fxb5 24. Hxb5 Hxc5 
25. Fxc5 Bc8 26. Hxa7 (Ez viszont már egyértelműen 
hiba. A gyalogelőnyt ugyan megtartotta így, de a hu-
szárját teljesen kivonta a forgalomból. Döntetlenszagú 
a parti.) 26... Bxc5+ 27. Kb1 Fh6 28. Bd1 Kg7 29. g4 
Fe3 30. h4 h5 31. gxh5 gxh5

K e m é n y  Va g y i m :  B e r l i n i  f u t ó k

Füstér Géza. forrás: wik iped ia
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(Legkésőbb most esik le, hogy 31... Bxd6, a gyalog 
visszanyerése hiba lenne, hiszen 32.Ve5 után a bástyát 
nem lehet jól védeni: 32... Ke7 33.Vg7+ és a bástya- vagy 
a vezérvesztés közül lehet már csak választani.)

31...Bd7 32. Vc6 Vd8 33. Kf3 Kg7 34. g4 e5 35. fxe5 
Bf7+ 36. Kg2 Vh4 37. Bf1 Bxf1 38. Kxf1 Vxh3+ 39. Vg2 
Ve3 40. Ve2 Vh3+ (Ebből is látszik, hogy jó barátságot 
ápoltak, Fischer nem erőltette tovább a sakkokat, látta, 
hogy úgyis elfogynak egyszer...)

 1-0

1962-ben megkapta az amerikai állampolgársá-
got, és 1970-ig minden olimpián az amerikai csapatot 
erősítette, így begyűjtött egy ezüstérmet az 1966-os 
havannai olimpiáról. Egy kikötése volt: a magyarok 
ellen nem játszik. Ugyanis 1964-től magyar–amerikai 
állampolgárként valóban kettős életet kezdett élni: 
rendszeresen járt Magyarországra, sőt, tíz évnyi le-
velezés után 1968-ban feleségül vette Nagy Gizellát, a 
Műszaki Egyetem matematika tanárát (aki egyébként 
remek sakkozó is volt fiatal korában), így a családi élet 
is idekötötte. A magyar sakkba is bekapcsolódott, a 
Spartacus színeiben részt vett a csapatbajnoki küzdel-
mekben, 1982-ben tagja volt a BEK-győztes gárdának.

Közvetett módon ugyan, de két világbajnoki 
cím sorsába is erősen beleszólt. Először az 1962-es 
curaçaoi zónaközi döntőn, amikor nem sokkal a 
vége előtt az addig magabiztosan vezető, lélekben 
már a Botvinnik elleni páros mérkőzésre készülő 
Paul Keres-szel került össze, és győzött, nagy meg-
lepetésre és Tigran Petroszjan még nagyobb örömé-
re; így lett ő Botvinnik kihívója és a 9. világbajnok. 
Másodjára 1970-ben, amikor Benkő az amerikai 
bajnokságon kivívta a jogot, hogy indulhasson a 
világbajnoki zónaversenyen, de ezt a jogát átruház-
ta Fischerre, aki köszönte szépen a lehetőséget, és 
minden ellenfelét félresöpörve világbajnok lett a 
ciklus végén, 1972-ben.

munka, romeltakarítás és építkezés mellett jutott 
ideje a játékra, az első versenyeit így – az idősebb 
versenyzők legnagyobb csodálkozására – malte-
ros ruhában nyerte.

A komolyabb szintű sakkozás egyik legna-
gyobb csábítóereje mindig is a nemzetközi verse-
nyeken való részvétel, az utazás lehetősége volt. 
A háború utáni magyar sakk nem tudta, és ami a 
fő baj, nem is akarta ezt nyújtani, ezért a legjobb 
játékosokban hamar felmerült, hogyan lehetne 
visszatérni a normális működési módba, vissza-
kapcsolódni a világba. Benkő Pál is ezen gondolko-
dott, és az 1952-es sikertelen lelépési kísérlet után 
már sokkal jobban előkészítette a disszidálást. Az 
1956-os moszkvai sakkolimpiára a magyar csapat 
a legerősebb felállásban tudott kimenni, Benkő 
is bekerült a csapatba, nem kis részben az akkori 
sakkszövetségi vezető, Kádár János közbenjárá-
sára. Ennek köszönhetően a csapat harmadik lett 
úgy, hogy az olimpiák történetében először le-
győzték a verhetetlennek tűnő szovjet csapatot is. 
És az is következett ebből, hogy Benkő most már 
részt vehetett nagyobb, külföldi tornákon.

Az 1957-es magyar bajnokságot úgy írták ki, 
hogy az első és harmadik helyezett Szófiában, a 
második Dublinban képviseli Magyarországot 
a világbajnoki zónaversenyen. Bárki kitalálhat-
ja, hol végzett főhősünk a bajnokságon. Valóban, 
a félidőben még magabiztosan vezető Benkő az 
utolsó fordulókban taktikus döntetlenekkel lelaví-
rozta magát a dublini utat jelentő második hely-
re. A dublini zónaversenyen végül második lett a 
cseh Pachman mögött, és ezzel az eredményével 
helyet kapott az 1958-as, portorozsi világbajnoki 
zónaközi döntőn – ellentétben a szófiai magyar 
versenyzőkkel, akik leszerepeltek.

De Portorozsba már hontalanként utazott, 
Amerikába költözött apját követte, aki 1956-ban 
lépett le. Az amerikai élete eleinte nem volt köny-
nyű, hiszen se iskolai végzettsége, se nyelvtudása 
nem volt. A Wall Streeten kezdte kifutófiúként, az-
tán letette a brókervizsgát, és komolyabb munkát is 
végezhetett, de csak rövid ideig élte a tőzsdeügy-
nökök stresszes életét: New Yorkban is a sakk fog-
ta meg legjobban. Hamar összeismerkedett Bobby 
Fischerrel, akinek évtizedeken át barátja, verseny-
társa, pótapja lett.

Benkő Pál – Robert Fischer
Curacao, 1962
Pirc védelem (B07)

1. g3 Hf6 2. Fg2 g6 3. e4 d6 4. d4 Fg7 5. He2 O-O 
6. O-O e5 7. Hbc3 c6 8. a4 Hbd7 9. a5 exd4 10. Hxd4 
Hc5 11. h3 Be8 12. Be1 Hfd7 13. Fe3 Vc7 14. f4 Bb8 
15. Vd2 b5 16. axb6 axb6 (Annyit játszottak már egy-
mással, hogy megpróbáltak valami szokatlan megnyitást. 
Fischer vesztette el előbb a fonalat. Már a b5 gyalog ki-
tolása is gyanús volt, de az, hogy sötét gyaloggal ütött 
vissza, rendesen meggyengítette a gyalogszerkezetét. 
Világosnak már csak ki kell találni, melyik gyalogot és ho-
gyan nyerje le. Először rögzíteni kell az ellentábor gyön-
geségeit...) 17. b4 He6 18. b5 Hxd4 19. Fxd4 Fxd4+ 20. 
Vxd4 c5 (Muszáj tolni, 20. ... cxb5 21. Hxb5 Vxc2 lát-
ványos ugyan, de játszmavesztéssel jár, 22. Hxd6 komoly 
károkat okoz sötét állásában.) 21. Vd2 Fb7 22. Bad1 Be6 
23. e5 Fxg2 24. Kxg2 Vb7+ 25. Kf2 Bd8 26. exd6 Hf6 
(A sötét gyalogját sikeresen lenyerte, a következő feladat 
az előretörő d gyalog megvédése.) 27. Bxe6 fxe6 28. Ve3 
Kf7 29. Vf3 Vb8 30. He4 Hxe4+ 31. Vxe4

Benkő Pál. forrás: wik iped ia

Bled, 1959 
A kilencfős mezőnyben

öt világbajnok! 
A táblánál Keres és Fischer, 

Benkő Pál nézi őket. 
forrás: chessbase.com
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Benkő Pál – Paul Keres
Curacao, 1962
Királyindiai támadás (A07)

1. Hf3 d5 2. g3 Fg4 3. Fg2 Hd7 4. O-O c6 5. d3 e5 
6. h3 Fh5 7. c4 dxc4 8. dxc4 Hgf6 9. Fe3 Vc7 10. Hc3 
Fb4 11. Vb3 a5 12. Ha4 Fe7 13. Hh4 (Fura egy megnyi-
tás ez: mindkét világos huszár kikerült a szélre, de mielőtt 
belekezdenénk az oktatóversike szavalásába, miszerint 
huszár a szélen, sakkozóra szégyen, be kell látni, hogy 
a huszárok nem stratégiai hiba miatt, hanem taktikai 
szándékból vannak a helyükön. Sötét most gyalogelőnyre 
tehetne szert, de 13...Fxe2 után 14. Bfe1 Fh5, 15. Hf5 Ff8 
következne, és világos komoly kezdeményezést kapna a 
gyalogért cserébe. Inkább a királyát helyezi biztonságba.) 
13. ... O-O 14. g4 Fg6 15. Hxg6 hxg6 16. Bfd1 Bab8 17. 
c5 Hh7 18. Hb6 Bbd8 19. Vc3 Fg5 20. Hc4 Fxe3 21. 
Vxe3 Bfe8 22. Va3 Ba8 23. Bd2 Hhf8 24. Bad1 (Amíg 
sötét a gyalogjai védelmével volt elfoglalva, világos betö-
résre kész pozícióba helyezte bástyáit a d vonalon.) 24. 
...Bed8 25. Ve3 Be8 26. b3 Bab8 27. a3 Ba8 28. b4 axb4 
29. axb4 Ba4 30. Vc3 Ba6 31. Bd6 Hf6 32. Hb6 e4 33. 
e3 g5 34. Vd2 Ve7 35. Bd8 Ba3 36. Bxe8 Vxe8 37. Vb2 
Ba7 38. Hc4 Ve6 39. Ff1 Hd5 40. Hb6 (Az elátkozott 
40. lépés! Versenypartikban idáig kell eljutni az első idő-
ellenőrzésig, értelemszerűen az utolsó lépéseket az idő 
szorításában már nem előzi meg elmélyült gondolkodás. 
Világos utolsó lépésével letér az eddig követett útról, a 
duplagyalog a végjátékhoz közelítve nem mutat túl jól.) 
40. ...Hxb6 41. cxb6 Ba4 42. b5 Ba2 43. Vb1 cxb5

(Keres mester talán arra gondolt, hogy a gyalogok le-
cserélése után az f2 pontot támadva nyílik egy kis esély 
a győzelemre. Visszanézve a pályafutására, rájöhetett, 
hogy ez volt az a lépés, amin elúszott az utolsó esélye, 
hogy világbajnoki döntőn szerepelhessen. Jaj, legalább 
egy szép kombináción rágódhatott volna évekig, nem 
egy ilyen pimf gyalogütésen!) 44.Bd8 (Hirtelen kilyu-
kad sötét állása, a vezérrel nem tudja egyszerre védeni 
a bástyáját és a lekötött huszárt. Még pár erőtlen véde-
kező lépés, és fel kell adni. Az 1980-as években az egyik 
legnépszerűbb sakk-könyv volt Magyarországon a Keres 
tanít: ezt a játszmát valahogy nem válogatta be a szerző, 
Jakov Nejstadt.) 44... f5 45.gxf5 Vf7 46.Fxb5 g6 47.Bc8

1-0

Ekkor már Benkő úgy vélte, hogy nincs meg ben-
ne a kellő sikeréhség a versenysakkhoz. A legenda 
szerint akkor érezte meg, hogy valami véget ért, ami-
kor Bobby Fischerrel sztriptízbárba mentek, és arra 
lett figyelmes, hogy amíg ő a nőket lesi, addig ba-
rátja kis mágnestáblán állásokat dugdos az orra alá, 
hogy inkább azt nézze ő is. Fokozatosan átállította az 
energiáit, a feladványszerzésben, tanításban és elmé-
leti írásban nagyobb kedvét lelte. A hetvenes évek-
ben sorra jelentek meg hosszabb írásai, amik közül 
a Benkő-csel részletes elemzését bemutató könyvet 
érdemes kiemelni, de a végjáték tanulmányai is ha-
szonnal forgathatók még számítógép uralta napjaink-
ban is. Ha valaki megkérdezné, hogy mit adtak hoz-
zá a magyarok a világ sakkozásához, miután ízekre 
szedjük az illetőt az értelmetlen kérdések miatt, nyu-
godtan megadhatjuk a helyes választ: a Benkő-cselt. 
Igaz ugyan, hogy versenyjátszmában először a más 
kontextusban már említett litván-kanadai Vaitonis 
játszotta ezt a megnyitást, és az is rögzítendő, hogy 
az orosz szakirodalomban Volga-cselként emlegetik, 
mert Borisz Argunov 1946-os tanulmányában ír róla, 
de az a helyzet, hogy Benkő Pál 1974-es könyve ala-
pozta meg a cseljáték máig tartó népszerűségét.

Milan Vukič – Benkő Pál
Szarajevo, 1967
Benkő-csel (A58)

1. d4 Hf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 
Fxa6 (A Benkő-csel lényege, ahogyan azt maga Benkő 

az 1974-es könyvében megírta, a valódi, stratégiai 
gyalogáldozatban van: ezzel szedi szét világos cent-
rumfölényét, és az a és b vonalakon utat nyit a ne-
héztiszteknek, hogy nyomást gyakoroljanak világos 
vezérszárnyára.) 6. Hc3 d6 7. Hf3 g6 8. g3 Fg7 9. Fg2 
O-O 10. O-O Hbd7 11. Vc2 Vb6 12. Bd1 Bfb8 13. 
Bb1 He8 14. Fg5 Vd8 15. Ff1 h6 16. Fd2 Hc7 17. b3 
Hb6 18. e4 Fxf1 19. Bxf1 Vd7 20. Bfe1 Kh7 21. Kg2 
e6 22. dxe6 Hxe6 23. He2 d5 24. Hf4 dxe4 25. Bxe4 
Hd4 26. Hxd4 cxd4 27. a4

 

(Világos elérkezettnek látta az időt, hogy megindít-
sa szélső gyalogját, hátha sikerül befutni az egymást 
támogató a és b gyalogok egyikének. A rejtett lövészál-
lásba húzódó sötét vezérre azonban nem számított.)

27. ... Vb7 (Egyszerre két irányba is fenyeget ez 
a csendesnek tűnő lépés. Világosnak a bástyakötést 
muszáj feloldani, különben f5 felszúrja, így viszont 
a szélső gyalogok bemasírozásáról szőtt álmot fel kell 
adni.) 28. f3 Hxa4 29. Bbe1 (Vukič talán azt hitte, 
hogy a gyalogáldozat mindig segít. De nem. Néha csak 
szimplán gyaloghátrányt eredményez, mint most.) 29. 
... Vxb3 30. Vxb3 Bxb3 31. Be7 Bb2 (Tankönyvi mó-
don sötét bástya behatol a második sorra, és ezzel vége 
is a partinak. Na, jó, a levágott fejű csirkének is lehet 
pár lépése...) 32. B1e2 Hc3 33. Fxc3 dxc3 34. Bxf7 
Baa2 35. Kf1 g5 36. Bxg7+ Kxg7 37. He6+ Kf6 38. 
Hd4 Bxe2 39. Hxe2 Ba1+

0-1

A feladványszerzői munkájáról mindent el-
mond, hogy ő az egyetlen olyan sakkozó, aki 
egyszerre nemzetközi nagymester a versenysakk-
ban és nemzetközi mester a feladványalkotásban. 
Fischert is szórakoztatta egy időben az alkotásai-
val, 10 dolláros alapon játszottak, időkorláttal kel-
lett megfejtenie a feladványokat, és hiába volt sakk-
zseni Fischer, Benkő trükkjei rendre kifogtak rajta. 
1974-től 1984-ig az amerikai válogatottat, 1994-ben a 
magyar válogatottat segítette kapitányként az olim-
piákon. Sakkoktatói munkájának színvonalát tanít-
ványai sikerei minősítik, a 2018-ban világbajnoki 
döntőt játszó Fabiano Caruana komoly referencia, 
de a Polgár-lányok miatt sem kell szégyenkeznie.

2003-ban az amerikai könyvpiacon  Kaszparovot 
is megelőzve Benkő Pál: My Life, Games and 
Compositions című könyve lett az év sakk-könyve, 
amihez az előszót Polgár Zsuzsa írta – fájdalmas, 
hogy még mindig nem jelent meg magyarul. 

Benkő Pál 2003-ban megjelent könyve
magyarul még nem olvasható
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ülnie kell, és nem ártana, ha az impasszt három-
szor meg tudnánk adni, vagyis lenne három átme-
netünk az asztalra. Erre a káró színben kínálkozik 
lehetőség. Ha 3–2 a káró szín elosztása, a bubit át-
üthetjük a dámával, a négyest az ötössel, és így há-
romszor tudunk asztalra menni, háromszor tudjuk 
megadni a pikk impasszt.

A helyes játék: a második ütésben lehívjuk a 
káró ászt. A káró nyolcast átütjük a királlyal (mind-
két ellenfél ad kárót). Pikket hívunk a dámához, 
ütünk vele. A káró bubi következik. Nyugodtan 
átüthetjük a dámával, ez nem jár ütésvesztéssel, 
mivel az ellenfélnél elfogytak a kárók. Másodszor 
is pikket hívunk az asztalról, és ütünk a bubival. 
A káró ötössel megint asztalra tudunk menni, hogy 
a harmadik pikket a tízessel tudjuk ütni. A pikk ász 
lesz a kilencedik ütés.

D B 3

8 4 2

9 3

D B T 9 2

É

D

Ny K

A 6 2

A K 7

K T 7 5 2

K 4

T 9 8 7

D 9 3

A 6

A 6 5 3

K 5 4

B T 6 5

D B 8 4

8 7

Licit: Ny É K D
1sz

vége

A pikk tízes indulás után kell legalább hetet üt-
nünk – egyszerű feladatnak tűnik. Üthetünk négy 
treffet, két pikket és két kőrt. Még egy káró ütésre is 
van esélyünk. Mi itt a probléma?

Az indulásba betesszük a dámát, és ütünk vele. 
A treff szín következik. A királyt hívjuk, amivel 
ütünk. A második treffet Nyugat megüti az ásszal, és 

a pikk kilencest hívja. Betesszük a bubit, majd Kelet 
királyát megütjük az ásszal. Melyik színnel folytas-
suk? Lesz még két kőr ütésünk és talán egy káró, de 
több nem. Az ellenfél üt még két pikket, két kőrt és 
két kárót, összesen hetet. Megbukjuk a felvételt.

Egészen másképpen alakulna a parti sorsa, 
ha a pikk indulást a kezünkben ütnénk az ásszal. 
Ugyanúgy a treff színben próbálnánk minél több 
ütést szerezni. Hiába hagyná ki Nyugat az első 
treffet. A második treff hívásra felmagasodnak az 
asztal treffjei, és pikkben megmaradna az asztalon 
a dáma-bubi, amivel biztosan asztalra jutunk a ma-
gas treffekhez. Ütnénk legalább nyolcat.

D B 5 3 2

B 7 6

9 6 3

T 5

É

D

Ny K

A K

A K 9 2

A T 7

A 8 6 4

7 6

D T 8 5 3

K B 4

9 7 2

T 9 8 4

4

D 8 5 2

K D B 3

Licit: Ny É K D
2sz

p 3 p 3 
p 3sz vége

Az indulás a kőr ötös. Rátesszük a hatost, ami-
re Kelet a négyest teszi. Milyen esélyeink vannak a 
teljesítésre? Első ránézésre akkor tudjuk teljesíteni 
a felvételt, ha tudunk ütni öt pikket. Ennek aka-
dálya, hogy nincs biztos átmenetünk az asztalra. 
A pikk ász-király lehívása után nem tudjuk a többi 
pikket megütni.

Az indulás után szinte biztos, hogy tudunk ütni 
tízet. Felvevőként első feladatunk, hogy elemezzük 

H a j l i k  G á b o r :  Át m e n e t e k  b i z t o s í tá s a  

Bridzsben nagyon fontos szerepe van az átmene-
teknek. Hiába dolgozzuk ki ütéseinket, ha utána 
nem tudjuk azokat lehívni, mert nem tudunk az 
asztalra vagy a kezünkbe kerülni, nem marad oda 
átmenetünk.

A játék kezdetén, a tervezéskor kell eldönteni, 
hogy melyik színben érdemes az ütésszerzéssel 
megpróbálkozni. Figyelembe kell vennünk, hogy 
melyik ütéshez lesz átmenetünk, az ütéseket ho-
gyan tudjuk sorban lehívni.

Néhány lapkombinációból csak akkor tudunk 
ütést szerezni, ha a megfelelő oldalról hívunk meg 
egy színt (pl. impassznál a megfelelő figura felé kell 
hívni). Ehhez is jól kell beosztani az átmeneteket. 
Ha nincs elegendő átmenetünk, akkor lehet, hogy 
más játékmódot kell választanunk, vagy meg kell 
próbálnunk magunknak átmenetet teremtenünk.

8 3 2

D B

K D 5 3

7 6 4 2

É

D

Ny K

A D B T

T 6 5

A B 8 4

K D

6 4

A 7 4

T 9 2

B 9 8 5 3

K 9 7 5

K 9 8 3 2

7 6

A T

Licit: Ny É K D
1sz

p 2sz p 3sz
vége

Nyugat a treff ötössel indult, amit Kelet megüt 
az ásszal, és a tízest hívja vissza. Ütünk a királlyal, 
és tervet készítünk, hogyan tudunk kilencet ütni. 
Az ütést nem adhatjuk ki, mert az ellenfél annyi 
treffet ütne, amivel megbuktatná a felvételt.

Van egy treff és négy káró ütésünk. Négy pik-
ket kell ütnünk a teljesítéshez. A pikk impassznak 
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az indulást. Ki kell találnunk, hogy az ellenfél mi-
ért indult ebből a színből, és miért nem egy má-
sikból, illetve milyen lapjai lehetnek a színben az 
indulónak.

Szanzadu felvétel ellen általában a legjobb 
(leghosszabb és legerősebb) színből érdemes in-
dulni. Nagyon sokan használják a tizenegyes 
szabályt, ami azt jelenti, hogy ellenjátékosként 
felülről a negyedik lapunkkal indulunk, ha van 
figuránk a színben. Ez fontos információ lehet a 
partnernek, de egyúttal a felvevő is ki tudja hasz-
nálni. Ebben a helyzetben a kőr ötös indulás azt 
jelenti, hogy Nyugatnak van még kőrben három 
magasabb lapja is, mint az ötös. Ha megnézzük 
az asztal és a kéz lapjait, látjuk, hogy ez a három 
lap a dáma, a tízes és a nyolcas. Tehát Keletnél 
egyetlen nagyobb kőr sincs. (Ha Keletnek lett 
volna nagyobb lapja a kőr hatosnál, biztosan be-
tette volna.) Ha ezt az információt kihasználjuk, 
biztosan lesz átmenetünk az asztalra, a kőr bubi. 
Egyetlen feladatunk van, hogy az első kőrt a ke-
zünkben kell ütni az ásszal. Utána lehívjuk a két 
magas pikk figurát, az ászt és a királyt, majd kis 
kőrt hívunk a bubi felé. Hiába üt be Nyugat a dá-
mával, marad még egy kis kőr a kezünkben, az-
zal asztalra tudunk menni. Az asztali pikkek le-
hívása után a két minor ász biztosítja, hogy kézbe 
tudjunk kerülni az utolsó kőr ütésért is. Ütünk: öt 
pikket, három kőrt, egy kárót és egy treffet.

Megjegyzés: hogyan tudja az induló partnere 
kihasználni a tizenegyes szabályt? A tizenegyes 
szabály szerint, ha partnerünk kis lappal indul 
(nem figurával), az induló lap értékét ki kell vonni 
tizenegyből. Ennyi nagyobb lap van a másik három 
játékosnál. Látjuk az asztal lapját, ismerjük saját 
lapjainkat, így meg tudjuk mondani, hogy a felve-
vőnek hány nagyobb lap van a kezében a színben. 
Ez néha nagyon fontos lehet. A felvevő is így tudja 
kiszámolni, hogy hány nagyobb lap van a színben 
az induló partnerénél.
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T 8 5

9 2

K D B 3 2

É

D

Ny K

K D 8

A K 2

A B 6 4 3

7 5

B 9 6 5 2

D 9 7 3
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8 4

T 3

B 6 4

D 8 7 5

A T 9 6

Licit: Ny É K D
1sz

p 3sz vége

Nyugat a pikk ötössel indul. Ebben a színben 
nem fenyeget semmi veszély. Kell ütnünk három 
pikket, két kőrt, egy kárót, és elég három treff ütés a 
teljesítéshez. Ezt könnyű lenne megtenni, ha a treff 
szín elosztása 3–3 lenne. Addig hívnánk a treffeket, 
amíg az ellenfél nem üt be az ásszal, majd a pikk 
ásszal asztalra mennénk a treff ütésekért. A prob-
léma az, hogy a treff szín várható elosztása inkább 
4–2, mint 3–3. Ha az ellenfél csak a második treffet 
üti meg, kevés lesz egy átmenet az asztalra, hogy 
három treffet tudjunk ütni.

Úgy tudunk védekezni a kedvezőtlen treff el-
osztás ellen, ha azonnal kiengedünk egy treffet. Az 
indulást a kezünkben kell ütni a királlyal, utána a 
treff ötöst kell hívni, és a kettest tenni az asztalról. 
Az ellenfél várhatóan pikkel folytatja. Ezt is a ke-
zünkben kell ütni a dámával (védve az asztal egyet-
len átmenetét, az ászt). Treffel kell folytatni, de most 
már a királyt kell tenni az ütésbe. Kelet üthet az 
ásszal, de utána a dáma-bubiba be fog esni az ellen-
fél összes treffje, és a hármassal tudjuk megszerez-
ni a kilencedik ütést. 

földrajzi hely
A Balaton-felvidék, illetve a Káli medence. Füreden szoktunk nyaralni, 
Papámnak Füredhez közel, Pécselyen van présháza.

Víz Ebből adódóan kicsit kommersz módon a Balaton.

Évszak Nyár.

Étterem Solymári Aranykorona.

ÉTEL Székelykáposzta.

Ital
Kóla, az igazi, a piros. Az igazság az, hogy magát az alkoholt nem szeretem. 
A kóla nagyon ciki, de ha meglátok egy kólát, akkor végem van. A Whiskyt 
mostanában fedeztem fel.

szín Zöld. Fűzöld egészen pontosan.

Az Óbudai Anziksz minden számában egy neves óbudai, vagy Óbudához köthető személyiség ír lapindító jegyzetet. 
Vendégszerzőnk válaszol a magazin végén található állandó kérdéssorra is. Mostani lapszámunkban Héja Domonkos 
karmestert kértük fel.
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állat Delfin.

növény Nád.

Színész 
Sinkovitsot szerettem, Agárdyért éltem-haltam. De nagyon szeretem Leonardo 
Di Capriót, ő a kevés jó színész egyike.

Intézmény K&H Bank. Ott van a számlám. (nevet)

Film / filmrendező
Egyik kedvenc filmem a Forest Gump, azt a filmet nagyon szeretem. Bár Tom 
Hanks-et nem szeretem, ebben a filmben jó.

Filmsorozat
Filmsorozatból van sok. Az első kedvenc sorozatom még a Twin Peaks volt 
 David Lynch rendezésében.

Író / költő Ady Endre, Robert Merle, Móricz Zsigmond.

Tudós / tudomány Agykutatás. Freund Tamás.

Sport / sportoló
Egerszegi Krisztinát nagyon szerettem. Sírtunk, amikor „35” aranyérmet szer-
zett egy nap alatt.

Képzőművész / műalkotás Sandro Botticelli, Vénusz születése.

Zeneszerző / zenész Richard Strauss.

Piac
Óbudai piac. Van kedvenc nénink, Erzsi néni. Diót, mogyorót, mézet árul. 
Régóta jár hozzá a feleségem, de néha én is odamegyek, és akkor mindig 
bizniszelünk.

Kávézó Starbucks. Mindegy, melyik.

Szólás / közmondás? Ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz. Ez a legfontosabb életelvem.

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
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