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Sopron 1277-es szabad királyi városi rangra emelésétől az éppen száz éve lezajló nép
szavazáson át a páneurópai piknikig mindig is fontos szerepet játszott a magyar törté
nelemben. A Kárpát-medence nyugati, huzatos felében évszázadok alatt kialakult egy 
magyar–német–horvát ajkú együttműködés, amely egyedi kultúrát teremtett. Ebből 
a sajátos közegből emelkedett ki a teljesség igénye nélkül egy Széchenyi és egy Liszt… 
Perkovátz Tamás vendéglős, közösségszervező mondja ezt, nagyjából ezekkel a szavakkal 
egy kékfrankos felett, karácsony van, kint fúj a szél vagy harangoznak, vagy mindkettő 
egyszerre. Sopron ilyenkor a legszebb, begubózva, állig gombolt kabátban. Az ünnepre 
készülés idején elül a zaj, eltűnik a felesleg, és felsejlik a régi, a meghitt, az igazi város. 

Tamás lassan két évtizede látja vendégül szenteste napján Sopron állami gondozott 
gyerekeit, a Perkovátz-ház ilyenkor csak nekik van nyitva. Ha tehetjük, apámmal meg-
látogatjuk ilyenkor, beszélgetünk a gyerekekkel, az adventi várakozás megkoronázásaként 
a jövőt latolgatjuk a helyi polgári élet kulcsfigurájával. És Perkovátz Tamás újra olyan 
hittel és meggyőződéssel beszél a soproniak teremtőerejéről, hogy én megint csak arra 
gondolok, valóban hálát kell adjon a sorsnak, aki itt élhet. Koccintunk: évről évre jobbak 
a kékfrankosok is. Tamás éppen a nemrég elhunyt Csíkszentmihályi professzorra hivat
kozik, amikor azt mondja, a zeneszerző sem azért komponál, mert ez a munkája, hanem 
azért, mert ez adja neki a flow-t, hát Perkovátzék baráti köre pedig megkísérli életben 
tartani a fogyasztói társadalom által lezüllesztett polgári életet, mert ez ad nekik flow-t. 
Tamás szerint megközelíthetjük persze ezt úgy is, hogy az egyén boldogulásában az, hogy 
az embert körülvevő közösség erős és összetartó legyen, jól felfogott saját érdek is. Öt éve 
a házzal szemben álló Széchenyi-szobor talapzatára vésették a gróf egyik jelmondatát: 
„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is 
azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos 
cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

Ahogy a Magyar Krónikával járjuk az országot,gyakran szóba jön, hogy a gyüttmen
teknek micsoda erőfeszítésükbe kerül, hogy a helyi közösségek befogadják őket. Hogy 
hány generáció szükséges ahhoz, hogy a gyüttment helyivé váljon. Az első pillantásra 
sokak által zárkózottnak, hűvösnek tűnő Sopron nem ilyen. A Tolna megyében született 
Józan Tibor, a városszépítő egyesület elnöke aktuális lapszámunkban azt mondja, élete 
szerencséje, hogy ide kerülhetett. „Nem hiszem, hogy a világnak van még egy olyan szép 
helye, mint Sopron, nem tudom, hogy lehetne nélküle élni” – vallja. „Sopron az alkotás 
szabadságát jelenti” – így a belvárosi Torony Galériát vezető, nyírségi származású Szőcs 
Géza. „Sopron mindenkiből sopronit csinál” – ahogy Kohán Mátyás, a legfiatalabb újság
író-generáció oszloposa, szintén gyüttment írja. „A soproniság harcmodor, magatartásfor
ma, amely magában foglalja a város feltétel nélküli szeretetét, hiányosságainak látását, az 
érte való cselekedni akarást. A soproniság hűség, és hűség nélkül nem létezhet egyetlen 
igaz közösség sem. Hűséges pedig az, aki minden kísértés és próbatétel közepette megáll 
a hitében” – ezt már Amberger Erzsébet nyugalmazott tiszti főorvos mondja.

Szállingózik a hó, a domonkos templom sarkánál a kabátomba kap az örök huzat. Hát 
persze hogy Sopron mindenkiből sopronit csinál, aki a szent lángot nem látja, úgysem 
marad meg a cúgos falak között. Talán közhely, de a hűséghez kitartás és elszántság kell. 
Aztán jön a flow. 

Muray Gábor

Szent láng
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—
Schiff Mónika és Mayer Mónika 
vakvezetőkutya-kiképzők

HÁLÁS VAGYOK A KUTYÁMNAK!

12
—
Szatmári Liza színművésznő

HETVEN VÍG-ÉV

14
—
Makovsky Miklós  
és Makovsky Király Zsuzsanna,  
a KétIgen Alapítvány mentorpárja

A HÁZASSÁGÉPÍTÉS  
TUDATOS KALAND

16
—
Marton Zsolt,  
a Váci Egyházmegye püspöke

AZ ODAADOTTSÁG FORRÁSAI

18
—
ÉRTÉKTARTÓ MODERNSÉG
Bencsik Gábor tárcája

22
—
HARC A NYUGATI VÉGEKÉRT
Száz évvel ezelőtt az Ausztriához csatolt 
területek egy része visszakerülhetett 
Magyarországhoz, a népszavazást 
megelőző turbulens időszakról ifjabb 
Sarkady Sándor soproni helytörténészt 
kérdeztük.

28
—
A LAJTABÁNSÁG BÉLYEGEI
A kérészéletű állam posta-
főigazgatósága 1921. október 7-én 
rendeletet adott ki saját bélyegek 
kibocsátására.

Hívószó
HŰSÉG

Anziksz

TARTALOM



52021. DECEMBER – 2022. JANUÁR

TARTALOM

30
—
EGY VÁROS VIZSGÁJA
A soproni népszavazás tényét 
szinte mindenki ismeri, az 
odavezető utat, a körülményeket, 
az akkoriak sorsát annál 
kevesebben – ezekre fókuszál 
Bárány Krisztián készülő 
dokumentumfilmje.

36
—
A MUSZLIM RONGYOSOK
A későbbi budai főmufti, Durics 
Hilmi Huszein vezetésével 
nagyjából száz muszlim 
önkéntes csatlakozott a nyugati 
végeken harcoló Rongyos 
Gárdához.

40
—
VALAMI TÖRTÉNT  
A POSTA TETEJÉN
Lobenwein Norbert diáktársával 
tizenöt évesen az épület tetején 
fotózhatta az önkényuralmi 
jelkép eltávolításának 
mozzanatait.

44
—
A BOLDOGULÁS ZÁLOGA 
A KÖZÖSSÉG
Perkovátz Tamás, a faipari 
mérnökből lett vendéglátós 
a nevét viselő étteremben mesélt 
a találkozások tereiről, a civil 
szervezetek megtartóerejéről és 
arról, hogy a soproni kékfrankra 
miért került háromnyelvű felirat. 

58
—
JÖVŐBE MUTATÓ 
MUTATÓK
Az idősebb Schneider István által 
ötven éve alapított Schneider 
Óra-Ékszer neve minden soproni 
fülének ismerősen cseng, és ha 
a fián múlik, ez még legalább 
ugyanennyi évig így marad.

64
—
AMA TORONY ŐREI 
A középkori eredetű 
lakótoronyban, amelyet Sopron 
egyik legrégebbi épületének 
tartanak, a kilencvenes években 
Szabolcsból ideköltöző Magyar 
Mónika és Szőcs Géza emelt 
művészi fellegvárat. 

72
—
SOPRON ÖRÖKZÖLD 
CÉDRUSA 
A Bünker közi könyvkereskedés 
és antikvárium vezetői,  
Tisza Zsuzsa és Molnár Anna 
vallják, van jövője a könyvnek.

78
—
A MÉDIA BŰVÖLETÉBEN
Az év háza 2021 pályázat 
különdíját elnyerő épületben 
működik a médiaértés-oktatásra 
szakosodott Bűvösvölgy soproni 
központja.

84
—
EGY PILLANATRA  
A BÁRMIKORTÓL 
Az Eggenberg-házban található 
Macskakő Gyermekmúzeum 
látogatói játékos módszerekkel, 
egy különleges időutazás során 
fedezhetik fel a régi korok világát.

A hely szelleme
A HŰSÉG VÁROSA
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90
—
MESÉS BOROK IGAZ TÖRTÉNETE
Pfneiszl Katrin és Birgit soproni házuk udvarán 
birtokuk borai és kenguruik társaságában fogadták 
látogatásunkat. 

98
—
KÁVÉT A PÖRKÖLŐTŐL!
A sokszorosan díjazott barista Molnár Attila néhány 
éve Sopronba tette át székhelyét, és One Eleven 
néven létrehozta saját pörkölőüzemét.

 

104
—
A VÁROS HÁROM ARCA
Kohán Mátyás, Muray Gábor  
és Bencsik Gábor írása

116
—
ÚJJÁÉLEDT TÜNDÉRVILÁG
Esterházy „Fényes” Miklós valódi barokk-rokokó 
csodavilágot teremtett fertődi kastélyában.

Műhely
124
—
MONUMENTÁLIS KIJELENTÉSEK
A festőművész Kucsora Márta expresszív képeit 
világszerte kezdik felfedezni: tavaszi New York-i 
bemutatkozása után a jövő év elején Nankingban 
állítják ki válogatott munkáit.

138
—
RENDSZEREK ÉS ÉPÍTÉSZEK
Granasztói Pál a Kádár-korban publikálhatatlan, 
mert túl sok kényes kérdést felvető emlékiratában 
a múlt századi magyar építészet legfontosabb 
alakjai is megidéződnek.

146
—
NEM KÉSETT ÚJÍTÓ
A Magyar Nemzeti Galériában látható életmű-
kiállítás új összefüggésekkel gazdagítja  
Szinyei Merse Pál művészetéről szerzett 
ismereteinket.

155
—
AZ ÉTEL SZAKRALITÁSA
A „bibliaolvasó biológus” Fráter Erzsébet A Biblia 
ételei című kötetéből arra is választ kapunk, mit 
evett Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán. 

156
—
SZEGÉNYEK VACSORÁI – KIRÁLYOK 
LAKOMÁI
Részletek Fráter Erzsébet A Biblia ételei 
című könyvéből

138
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158
—
A HULLÁS MÉRTANA
A líraszerető közönség Zalán Tibor 2013 óta született 
költeményeinek javát olvashatja A lovak reggelijében.

159
—
Zalán Tibor
(VÁROS, IDEGEN LEPKÉKKEL)

160
—
MINDEN SZÉPEN ÖSSZEÉR
Fráter Erzsébet biológussal a Biblia növényeiről  
és ételeiről szóló könyveinek születéséről, 
megtérésről és természetvédelemről beszélgettünk. 

166
—
VISSZANÉZŐ 
UTÓSZEZON
Fábri Zoltán egyik legkülönlegesebb és talán 
legvitatottabb mozija, az 1966-os Utószezon bátran 
feszegette a Kádár-kor holokauszttal kapcsolatos 
tabuit.

172
—
TOLL ÉS FAKANÁL
Gyimesi Emese irodalomtörténész úgy véli, azon 
a ponton vagyunk, amikor Szendrey Júlia személye 
talán végleg leválik nemcsak Petőfiéről, de a saját 
imázsáról is.

178
—
AZ EMBERI MOZDULAT LEHETŐSÉGEI
A Dienes Valéria által kidolgozott orkesztika műfaját 
hosszú évtizedeken át tiltották, ma a Magyar 
Mozdulatművészeti Társulat ápolja és gazdagítja 
a több mint százéves örökséget.

Életút
184
—
ÁLLANDÓSÁG A VÁLTOZÁSBAN 
Sopron egész életének és műveinek meghatározó 
helyszíne – Rakovszky Zsuzsa író-költő-műfordítónál 
jártunk.

Útravaló
194
—
TÉLI ANGYAL
Nemes Nagy Ágnes verse

184

TARTALOM
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HÍVÓSZÓ

HŰSÉG
A nyílt vízi hosszútávúszás űzői kitartók. 

Meghódítják az ellenálló közeget. 
A víz hideg, hullámzik, nem segít, csak 

a távot teljesítő elszántság van. Az úszó 
odaadottsága belülről és felülről 

fakad, viszonzást nem vár. A hűség 
fegyelmezett és független érzés. 

Szöveg: Weisz Teodóra
Fotó: Muray Gábor
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Hálás vagyok  
a kutyámnak!

Szöveg: Ferenczi-Bónis Orsolya
Fotó: Kováts Gábor

HOGYAN TÖRTÉNIK A VAKVEZETŐ KUTYA KIKÉPZÉSE?

Schiff Mónika: Tenyésztési programunkban az első lépés a szülők kiválasztása, fontos 
a küllem, a fajta, a habitus és az idegrendszer. A kiskutyák nyolchetes korukban önkéntes 
nevelőkhöz kerülnek, akik ingergazdag környezetben tartják, szocializálják őket a mi szoros 
szakmai felügyeletünk mellett. Hálásak vagyunk nekik, mert a kölykök fejlődéséhez szüksé
ges az idegen emberekkel, állatokkal való ismerkedés, a tömegközlekedés megszokása. Egy
éves koruktól a kiképzési program során megtanulják mindazt, amit egy vakvezető kutyának 
tudnia kell: jelezni és kikerülni akadályokat, keresni a különféle objektumokat – megállót, 
ajtót, lépcsőt –, és képesnek kell lenniük arra is, hogy egy akadályról önállóan hozzák meg 
a gazdájuk számára legbiztonságosabb döntést. Mindig a kutyához választjuk a gazdát, fontos, 
hogy összeilljenek.

AZ IGÉNYLÉS ELŐTT ÁLLÓ GAZDÁK KÜLÖNBÖZŐKÉPPEN GONDOLKODHATNAK A KUTYÁVAL VALÓ 

EGYÜTTÉLÉSRŐL.

Mayer Mónika: Bizony, pedig nemcsak a kutyának van segítő szerepe, a gazdának is renge
teget kell tennie azért, hogy jól tudjanak együttműködni. A vakvezető kutya nem gép, amit 
leteszünk, és a legközelebbi hórukknál megint elindul velünk – sokat kell tenni azért, hogy jól 
érezze magát a gazdájával, és szívesen csinálja mindazt, amit kérnek tőle.

AZ ÖN KUTYÁS ÉLETE HOGYAN KEZDŐDÖTT?

M. M.: Négyéves voltam, amikor anyukám szólt, hogy hallgasd csak, van itt egy csengős 
kutya, aki egy bácsit kísér a piacon. Rögtön én is szerettem volna egyet. Tizenhat éves voltam, 
amikor megkaptam az első kutyámat, az életem részévé vált, rengeteg közös történetünk lett. 
Amikor mentünk az utcán, önfejű kamasz gazdaként csak azért is beleléptem a legnagyobb po
csolyába, hiába próbált a kutya arrébb tolni. Meg kellett tanulnom hallgatni rá. Amikor dudált 
a kocsi, hogy átenged minket, de hátulról belerohant egy másik, és majdnem elütötte a kutyát, 
az nem magát mentette, hanem engem kezdett visszatolni.

LOKI TAVALY AUGUSZTUSBAN KERÜLT ÖNHÖZ.

M. M.: Előtte másfél évtizedig nem volt kutyám… A német juhászom hirtelen lett nagyon be
teg. Egyetlen éjszaka alatt hét epilepsziás rohama volt, vészsürgősséggel vittük be a klinikára, 
ahol kiderült, agyvelő-károsodása van, pár hete maradt hátra. A súlyos rohamok miatt el kel
lett vinnünk az állatorvoshoz, hogy elaltassa. Amikor felemeltem a pórázt és a hámot, a kutya, 
amely olyan gyenge volt, hogy mozdulni alig bírt, odajött hozzám, megbökte a térdemet, mint
ha azt kérdezné: most hova vigyelek? Ez 2003-ban volt, azóta sem tudok úgy gondolni rá, hogy 
ne sírjam el magam. Egy idő után elkezdtem vágyni arra, hogy megint örömben és szeretetben 
élhessek, újra legyen egy kutyám, akinek odaadhatom az én emberhűségemet. Hihetetlen sok 
munka van egy vakvezető kutya felnevelésében és kiképzésében, s kifejezhetetlen, hogy mit ad 
nekünk, hogy ilyen kutyánk lehet. Számomra nem az az elsődleges funkciója, hogy vezet – az 
ajándék. Mindennap történik valami, amiért hálás lehetek neki, nem azért, mert segít, hanem 
azért, mert van. 

Schiff Mónika a  Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége 
vakvezetőkutya-kiképző központjának 
vezetője, Mayer Mónika tapasztalt 
gazdaként segíti az igénylőket, ho-
gyan készülhetnek fel a kutyás életre
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yönyörű életem volt, csodálatos pályám és házasságom, nem is kívánhattam volna ennél 
jobbat. Hőgyészen születtem 1928-ban, de már egészen kicsi koromban Budapestre 
hoztak a nagyszüleim, és a nagynénémmel, aki majd megőrült a gyerekekért, de nem 

lehetett neki saját, közösen neveltek fel. Egy házban laktunk Ruttkai Éváékkal, Évivel haláláig 
a legjobb barátnők voltunk, nem telt el úgy nap, hogy legalább telefonon ne beszéltünk volna.

Együtt kezdtük a pályát is Lakner bácsi híres gyermekszínházában. Tulajdonképpen 
már akkor összefonódott a sorsom a Vígszínházéval, hiszen Lakner Artúr minden vasárnap 
tartott ott egy gyerekelőadást, mi meg kétezer pengőt kaptunk egy-egy szerepért; ez sok 
pénz volt akkoriban. Emlékszem, előadás után, este mentünk haza a két mama kíséreté
ben, és a híres Ilkovics cukrászdában húsz fillérért árulták a friss, ropogós sült krumplit 
zacskóban – a mamák ezzel fizettek ki minket, a többit félretették.

Innen aztán egyenes út vezetett a színpadra. 1951-ben férjhez mentem, és Várkonyi 
Zoltán a férjemet, Szatmári Istvánt és engem is magával hozott a Nemzetiből az akkor 
éppen Magyar Néphadsereg Színházának hívott Vígbe. Azóta vagyok megszakítás nélkül 
a társulat tagja. Most is játszom egy darabban, a 2017-ben bemutatott Sógornőkben Olivine 
Dubuc szerepét. Hogy a járvány után újra elő tudjuk-e venni, persze kétséges, mert sem 
Börcsök Enikő, sem Venczel Vera nincs többé, és őket hogyan is lehetne pótolni…

Mindkettejük halála szíven ütött, szerettem őket. Ahogy mindig szerettem mindenkit 
– ennyi időn át hűséges lenni egy helyhez csak így lehet. A másik titok, hogy nem szabad 
elégedetlennek lenni. Én például egyszer sem lázadoztam azért, mert valamilyen szerepet 
nem rám osztottak, nem keseregtem, és nem is irigykedtem a kollégáimra. Hallgattam 
a férjemre, aki mindig azt mondta: „Lizi, soha ne nézd, a másik mit játszik, és soha ne 
mondd, hogy ez vagy az neked való. Azt csináld meg, amit kapsz, de azt nagyon!”

Őszintén mondom, hogy egy percre sem fordult meg a fejemben, hogy máshová kellene 
szerződnöm. Az igazgatók jöttek-mentek a fejem fölött, voltak, akiket különösen kedveltem, 
voltak, akiket kevésbé, de mindegyik megbecsült, és mindegyikükkel megtaláltam a közös 
hangot. Amúgy is hűséges típus vagyok, a barátságaimban és a szerelemben is: Szatyikával 
harminckilenc évig éltünk együtt, mielőtt nagyon beteg lett, és meghalt 1988-ban. Húsz 
évvel később az ő emlékére alapítottam a kiemelkedő epizódalakításért járó A Kiscsillag 
is Csillag díjat. Főleg fiatalok kapják, mert Szatyika nagyon szerette a fiatalokat; mivel 
gyerekünk nem született, mindig istápolt néhányat a környezetünkben. Amúgy is mindig 
nagy jövés-menés, vendégeskedés volt nálunk. A lakásunkat 1951-ben kaptuk Básti Lajos
tól, előtte Ferrari Violetta élt itt. Vilcsi évtizedekkel később egyszer felugrott hozzánk, és 
nem győzött csodálkozni, hogy azóta sem költöztünk el. Én mondtam neki, hogy miért 
kellett volna elmennünk, ha egyszer ez az otthonunk, és itt mindig jól éreztük magunkat.

Sokat gondolok a múltra, arra a családias, jó hangulatra, amely főleg a hatvanas-hetvenes 
években a Vígben volt. Ilyenkor persze kicsit el is szomorodom, hogy már alig van kit felhívnom 
a régiek közül. Még szerencse, hogy van nekem Pepe (Telekes Péter, a Vígszínház tagja – a szerk.). 
Vele még 2013-ban A hetvenkedő katona próbáin lettünk jóban, és azóta szinte családtagként 
tekintünk egymásra. Úgy hiszem, egyszer ő fogja továbbmesélni a rengeteg történetemet. 

Hetven  
Víg-év 

Szatmári Liza gondolatait lejegyezte: Farkas Anita
Fotó: Kováts Gábor

Szatmári Liza Aase- és Gobbi 
Hilda-díjas színésznő. 1951 óta 
a Vígszínház társulati tagja, több 
mint hetven szerepet játszott el 
a színházban

G
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A házasságépítés  
tudatos kaland 

Szöveg: Weisz Teodóra
Fotó: Muray Gábor

„A népmesék úgy végződnek, hogy »és boldogan éltek, míg meg nem haltak«. A lakodalommal tehát mintha 
befejeződne, ami valójában éppen a házasságkötéssel kezdődik. A társam továbbra is a legfontosabb, és ezt 
tudatosítani kell” – feleli Makovsky Király Zsuzsanna a kérdésemre, vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy 
a párkapcsolat élő rendszer, amelyre vigyázni kell, amelyet táplálni kell, különben meghalhat, mint bármely 
más élőlény. A szemléletes párhuzamot a KétIgen Alapítvány honlapján olvasom. Az alapítvány párkapcsolat
ban élőknek és arra készülőknek kínál kapcsolatuk gazdagítását, mélyítését és erősítését célzó programokat.

A tudatosságról, a hűségről és a nehézségek áthidalásáról faggatom tehát a Makovsky házaspárt, a KétIgen 
egyik mentorpárját. A  feladatuk, hogy a párkapcsolat legfontosabb területeit érintő, szakemberek által 
kidolgozott tematika alapján kísérjék a párokat. A KétIgen műhelyprogramjai csak néhány éves múltra te
kintenek vissza, Makovskyéknak azonban nem új a terep, tizenöt éve vesznek részt a budakeszi domonkos 
nővérek meghívására jegyespárok házassági felkészítésében.

Szeretném megtudni tőlük, hogy mi a legnagyobb segítség a házasságra készülődőknek. „Úgy vesszük 
észre, hogy a párok keveset beszélgetnek egymással igazán mély dolgokról, és talán nem is érzik ennek 
a szükségét. Szeretnénk ezért rávilágítani arra, hogy a folyamatos kommunikáció alapvető ahhoz, hogy 
hosszú távon együtt tudjanak maradni” – mondja Zsuzsa. Miklós hozzáteszi:  „Amikor először eljönnek 
hozzánk a jegyespárok, előfordul, hogy egy kicsit ódzkodnak. A találkozások végén meg szoktuk kérdezni 
őket, érdemes volt-e végigcsinálni, és majdnem mindig az a visszajelzés, hogy igen, s kiemelik, milyen jól 
lehetett akár intim témákról is beszélgetni, egyáltalán, hogy ezeket szóba lehetett hozni.”

Hívószavunk definiálására rátérve Miklósnak elsőként egy emlék jut eszébe. „Még nem volt párkapcsola
tom, valahol sétáltam, és azon gondolkodtam, hogy mit tudok ígérni annak, akit majd feleségül veszek. Arra 
jutottam, hogy mivel szép, okos és gazdag nem vagyok, azt tudom majd felkínálni, hogy megbízható leszek 
– idézi fel Miklós, majd mikor kérem, hogy határozzuk meg a hűség fogalmát, így válaszol: – A legrövidebben 
úgy mondanám, hogy tudatosan és szeretetben való ragaszkodás valakihez. Azt ígértem a feleségemnek, 
hogy kitartok mellette, közösen visszük az életünket, és ha ezt be tudom tartani, akkor hűséges vagyok.”

Mi visz át a házassági kríziseken, a nehézségeken, netán a kísértéseken? – teszem fel a következő kérdést, 
Zsuzsa pedig válaszában újabb képet fest fel: „A házasságunkat együtt építjük már sok-sok éve. Jó érzés 
hozzátenni, és reményeink szerint ha majd a halálunk pillanatában ránézünk, örülünk neki, hogy milyen 
szépet építettünk. Engem átsegít a nehézségeken, hogy tudom, ezt a közös építményt, a kapcsolatot kár 
lenne bármivel rombolni.”

„A párkapcsolat-gazdagító alkalmakon mindig drukkolunk a házaspároknak, hogy örömmel, tudatosan, 
de nem erőlködve, sok beszélgetéssel és sokféle páros és családi kalanddal éljék meg a házasságukat” – írják 
Zsuzsáék a KétIgen bemutatkozó anyagában, s szöget üt a fejembe: a tudatosság és az erőlködésmentes 
könnyedség egyvelegét egyáltalán nem könnyű megvalósítani. „A kapcsolatunkat nem az jellemzi, hogy 
állandóan vigyázzban állunk, mert mi tudatosak vagyunk – felel Zsuzsa. – Éljük a hétköznapokat, felemeljük 
időnként a hangunkat, vagy megsértődünk, közben mégis jelen van, hogy meg kell próbálni elemelkedni 
önmagunktól, és felülről megnézni a szituációkat. Akkor előbb-utóbb rájövünk, mégiscsak vicc, hogy bal
hézunk, és mindig van egy szál, amelyen el lehet indulni a konfliktuskezelés vagy a megoldás irányába.” 
És mivel még mindig a könnyedség szerepét kutatom, Miklós kiegészíti: „Talán az egész életünkre is vo
natkozik, hogy nem segít rajtunk, ha túlzottan komolyan vesszük magunkat. Ez a hozzáállás lehetővé teszi, 
hogy rájöjjünk, a házasság tulajdonképpen egy örömteli, nagy kaland.” 
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Makovsky Miklós és felesége, Király Zsuzsanna  
a  KétIgen Alapítvány párkapcsolat-gazdagító 
műhelyprogramjainak mentorpárja, jegyes-
pár-felkészítő programok közreműködői; 
huszonhárom éve élnek házasságban, négy 
gyermek szülei
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HŰSÉGES AZ ISTEN – ÍGY SZÓL PÜSPÖKI JELMONDATA. KÉT ÉV ELTELT A SZENTELÉSE ÓTA. HOGY TAPASZ-

TALTA, JÓL VÁLASZTOTT JELMONDATOT?

Jól választottam. Ajándékként éltem meg, hogy pap lehetek, nem készültem soha püspöknek. 
Amikor kineveztek, öröm is volt, meg nagy izgalom, hogy hogyan fogok megfelelni a feladatnak. 
És azóta a jelmondatomat élem meg, hogy az az Isten, aki engem meghívott, kitart mellettem. 
Hűséges, segít, és napról napra tanít püspöknek lenni.

MILYEN AZ EMBER HŰSÉGE? MIBŐL FAKADHAT, MIRE TÁMASZKODHAT?

Pusztán emberi akarattal és jó szándékkal nem tudunk hosszan hűségesnek maradni. Ahogy egy há
zasságot sem lehet csak emberi alapon tartósan és örömtelien megélni. Egy darabig lehet ragaszkodó 
valaki, mert mondjuk csinos a felesége, vagy jóképű a férje, mindez imponáló, lenyűgöző. De jönnek 
a nehézségek, a próbatételek, és az érzelmek kezdenek megkopni, veszélybe kerül a hűség, sőt álta
lában véget is ér. Az ember akkor tud kitartani, ha tud a természetfölöttihez kapcsolódni. Az emberi 
hűség ingadozó, hullámzó, Isten azonban mindig hűséges. Felfedezteti velünk, hogy ő állandó pont 
az életünkben, végigvezet minden nehézségen, minden küzdelmen, és ebben a folyamatos hűségben 
újra és újra megajándékoz minket.

A VILÁGEGYHÁZ A CSALÁD ÉVÉT, EZEN BELÜL SZENT JÓZSEF ÉVÉT ÉLI. KÜLÖNÖS SZENT SZABÁLYTALAN 

ÉLETÚTTAL. MIRE INSPIRÁLHAT AZ ALAKJA?

Örülök, hogy a szentatya tavaly decemberben meghirdette a Szent József-évet. Szent József háttér-
ember, nem tudunk róla sokat, meg sem szólal a Szentírásban. Amikor megtudja, hogy a felesége 
áldott állapotban van, s nem tőle, úgy dönt, befogadja a gyermeket. Törvény elé állíthatná, meg
szégyeníthetné, elküldhetné, de nem teszi. Világi szóval úgy mondanám, igazi úriember. A Biblia 
úgy mondja, hogy igaz ember. Nem csupán egy vallásos zsidó ember, hanem Isten törvényének 
a lelkét éli. Van benne irgalom. Csöndes hőstett, hogy fölvállalja a gyermeket mindenestül, s közben 
a titkot csak ketten tudják, és még ők sem értik teljesen, hogy a gyermek rendkívüli. Szívós hűség
gel kitart, végig a háttérben, és ezzel válik szentté. Sok férj beleképzelheti magát az ő szerepébe, 
kérheti a segítségét. Nem kell tehát szupersztárrá válni, hogy jó férj, jó apa legyen valaki. Azért is 
jelentősnek gondolom az alakját, mert ő az első látványos örökbefogadó. Óriási tettet hajtott végre az 
üdvösségtörténetben, hogy Jézust gyermekévé fogadta, és teljes értékű családként éltek. Ez biztatás 
mindazoknak, akiknek nem lehet vér szerinti utódjuk, hogy szülővé válhatnak, lehet gyermekük 
örökbefogadás által.

MI ÉLTETI A PÜSPÖK ELKÖTELEZŐDÉSÉT, HOGY NAPRÓL NAPRA KIMONDJA AZ IGENT A HIVATÁSÁRA?

Püspökként is pap maradtam, nem változott, hogy a napi ima az első, mert ez jelenti az intimitást 
az Úrral. Azzal kezdem a napomat, hogy keresztet vetek, megköszönöm, hogy felébredtem, hogy 
élek. Miközben személyes kapcsolatban vagyok Istennel, folyamatosan megtapasztalom az értem 
mondott imák erejét is. Sokat jelent, hogy a püspöktársakkal baráti, testvéri közösséget alko
tunk, gyakran összejövünk, és imádkozunk. A közvetlen munkatársaimmal sem főnök-beosztott 
viszonyt élünk meg; erőt ad, hogy együtt, ki-ki a maga feladatát végezve építjük Isten országát. 

Az odaadottság 
forrásai

Szöveg: Weisz Teodóra
Fotó: Kováts Gábor

Marton Zsolt 2019 óta a Váci Egy-
házmegye püspöke, 2020-ban 
a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia családügyi bizottságának 
elnökévé választották
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Városliget szomszédságában lakom, naponta 
járok a Dózsa György úton, naponta látom, 
ahogy fokról fokra kiteljesedik a Néprajzi 

Múzeum új épülete. Igaz, a  gyakori találkozás 
kissé megnehezíti az áttekintést. Az ember a saját 
gyerekén sem látja, milyen gyorsan nő, hiszen 
tegnap éppen akkora volt, mint ma, a másén vi
szont, akivel néhány hónapon át nem találkozik, 
megdöbben: úristen, hova nő ez a  gyerek! Már 
nagyobb, mint a szülei!

Ez az új múzeum is nagy már, vagy inkább hatal
mas, mégis kecses, valóságos felhullámzása a sokat 
látott egykori felvonulási térnek. Két ellentétes 
irányba feszített amfiteátrum, amely a tekintetet 
a középen álló ’56-os emlékműre vezeti, az pedig, 
bár korábban eltúlzott méretűnek hatott, a hatal
mas ív által elnyeri a hozzá illeszkedő léptéket.

Sokan haragszanak erre az emlékműre, de azt 
hiszem, tévesen. Jó szobor ez, jó példázat. A for
mává váló gondolat, ahogy a rozsdás, magányos 
vasoszlopok összesűrűsödéséből krómacéllá egy
beforró és fölmagasodó ék mindent legyőző ereje 
a rideg betont is fölhasítja, didaktikusság nélkül 
is világos, könnyen befogadható. Talán jobban is, 
mint ha bronzalak állna itt, magas talapzaton vagy 
a járda szintjén, megtervezetten szétszórt kocka
köveken, a  kezében puska, a  fején svájcisapka, 
a mellén magyar címer.

Az új Néprajzi Múzeum két nagy íve már kezd 
zöldellni, lépcsők, virágágyások, fű borítja be lassan 
a tetejét. Nagyon várom már, hogy benépesüljön ez 
a két, magasba emelt szélű Városliget-darab. Várom, 
hogy végre magam is fölballaghassak a legmagasabb 
pontjára, aztán az egész íven végighaladva át az 
átellenben magasodóra.

Aki majd felgyalogol ezekre a  mesterséges 
domb oldalakra, aligha figyel a középen álló em
lékműre. Tudomásul veszi, elfogadja, hogy ott van, 
és a megemlékezés különleges napjai kivételével 
nincs is többre szükség. Nem lehet folyton ünnep

lőben, vigyázzban élni, a múlt akkor is velünk van, 
ha nem figyelünk rá éppen.

Nem tudom, lesznek-e, akik erre a  különös 
múzeumépületre haragszanak majd, ha elkészül. 
Hiszen csupa modernség, formabontás, egyáltalán 
nem úgy néz ki, mint egy „rendes” múzeum, oszlop-
csarnokkal, timpanonnal, mint a Szépművészeti és 
a Műcsarnok a szomszédos Hősök tere két oldalán. 
Valószínűleg lesznek ilyenek, és valószínűleg nekik 
sem lesz igazuk. A múlt valóságának ezt az őrző
helyét éppen az teszi különlegessé, hogy a jelen 
kereteit adja hozzá. Talán így helyesebb mondani: 
a jelent adja hozzá.

A mindennapok rutinjában az ember észre sem 
veszi, milyen hatalmasra felhalmozott gazdagság 
birtokában éli az életét. Természetes, hogy házban 
lakom, és eszembe sem jut, milyen, évezredek által 
kicsiszolódott tudás testesül meg abban a házban. 
Autóba ülök vagy buszra szállok, és bele sem gondo
lok, hány ember szellemi teljesítménye sűrűsödik 
ezekben a  járművekben. Bekapcsolom a  mobil-
telefont – itt, ha konkrétumot keveset tudok is, 
azért vannak fogalmaim arról, milyen lenyűgöző 
tudás koncentrálódik a kis készülékben, amely az 
egész világot közvetíti hozzám.

De vannak ennél ezerszer fontosabb örökségek is. 
Leírom egy darab papírra: Nefelejcs utca 2. – évezre
dek kiváló elméinek szellemi munkája rejlik ebben 
az egyszerű följegyzésben is. Ezrek és ezrek járultak 
hozzá, míg megszületett az írás, ami lehetővé teszi, 
hogy a gondolataimat megörökíthessem. Ha az 
írás ötezer éves, a számírás, abban a formájában, 
ahogy ma bárki használni tudja, Európa számára 
alig ötödannyi. Nehéz belegondolni, pedig igaz, 
hogy a Római Birodalom, az egész ókor története 
azok nélkül az egyszerű számtani műveletek nélkül 
zajlott, amiket ma minden kisiskolás könnyen elvé
gez. Nem is beszélve a bonyolultakról. Mennyivel 
könnyebb nekem, aki készen megörököltem ezt az 
elődeim által megszerzett tudást!

Értéktartó  
modernség

Szöveg: Bencsik Gábor
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És hozzá a művészet alkotásait, a regényeket, 
verseket, szobrokat, zeneműveket, épületeket – 
micsoda gazdagság, akár a száz évvel ezelőtt szü
letettekhez képest is! Mi mindennek vagyok én, 
vagyunk mindannyian haszonélvezői! Amiből döntő 
jelentőségű erkölcsi kötelesség fakad: utódainknak 
gyarapítva továbbadni mindezt.

Van a múlt felé fordulásnak egy sajátos lükte
tése. Voltak korok, amelyekben minden értékessé 
vált, ami régi, és az új csak akkor kapott elismerést, 
ha a régi mestereket idézte. Aztán az emberek bele-
untak a historizmusba és a múlt felé fordulásba, 
modernek akartak lenni mindenestül, futuristák, 
tekintetüket a jövőbe vetették, és kidobták a régi 
bútorokat. Aztán ezt megbánták, megint a régi lett 
a szép. De új ifjak jöttek új jövővel, alumíniummal, 
világvevő rádióval és azzal a vággyal, hogy a földet 
fogják sarkából kidönteni. Majd megint hátrafelé, 
majd megint előre.

Ez a különös múzeum itt előttem mintha jobb 
megoldásra vezetne, mint a múlt vagy a jövő felé 

fordulás közötti választás kényszere. Hiszen az 
épület maga a jövő felé megnyíló jelen, bátor el
szakadás a múlt diktálta megoldásoktól. Odabent 
azonban az őrzők, a  múlt értékeinek megtartói 
dolgoznak majd azon, hogy találkozhassam ezek
kel az értékekkel, hogy gazdagodhassam általuk, 
hogy birtokosa legyek mindannak, amit az elődeim 
fölhalmoztak.

Rövidek már a nappalok, beesteledik, a felgyul
ladó utcalámpák fényében hazaindulok. Útközben 
elképzelem a  tavaszt, ahogy a simogató napsü
tésben a  széles ívű lejtő megtelik emberekkel, 
odabent pedig megnyitja kapuit Európa egyik 
legrégebbi néprajzi múzeuma. Ahogy a múlt ta
lálkozik a jövővel. 
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ANZIKSZ

Az Őrvidékre bevonuló Rongyos Gárda, 1921 
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1920. JÚNIUS 4-ÉN ALÁÍRTÁK A TRIANONI BÉKE-

DIKTÁTUMOT, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN SOPRONT 

ÉS KÖRNYÉKÉT AUSZTRIÁHOZ CSATOLTÁK. MI TÖR-

TÉNT EZUTÁN A NYUGATI VÉGEKEN, MEGKEZDŐ-

DÖTT A TERÜLETEK ÁTADÁSA?

Sopront és környékét már az osztrákokkal kötött 
saint-germaini békével elvették Magyarországtól 
a győztes hatalmak, és Ausztriának adták. Tették 
ezt annak ellenére, hogy a kedvezményezett is 
vesztes államnak számított. Ennek fényében nem 
véletlen, hogy a magyar közvélemény igencsak 
felháborodott a döntésen. Fontos kiemelni, hogy 
ez a terület – Sopron és környéke – soha nem 
került katonai megszállás alá, mint a Felvidék 
vagy mondjuk Erdély, ahová már 1918 karácso

nyán bevonult a román haderő. Moson, Sopron 
és Vas vármegye e részein a helyén maradhatott 
a magyar közigazgatás, tehát Soprontól a Laj-
táig maradtak a jegyzők, aljegyzők, falusi bírók. 
Ausztria alapvetően néprajzi érvekre hivatkozva 
követelte a nyugat-magyarországi területet, ame
lyet nagyjából 80 százalékban németek laktak, 
akik a 12. században a mai Bajorország területéről 
vándoroltak ide. Emellett nyolcvanezer főnyi hor
vát is lakott erre, utódaik a mai napig itt élnek, bár 
szinte minden faluban kisebbségben vannak már. 
Sopron, a vármegye székhelye 46-47 százalékban 
volt német. Ahogy a kormány érzékelte az elszakí
tás veszélyét, mindent elkövetett, hogy megakadá
lyozza. Először abban bíztak, hogy lehet tárgyalni 
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Fegyveres felkelések, egy kérészéletű állam kikiáltása s jelentős 
propagandaháború előzte meg azt, hogy száz évvel ezelőtt 
az Ausztriához csatolt területek egy része visszakerülhetett 
Magyarországhoz. A soproni népszavazás nem csupán a város 
és a környező nyolc falu hovatartozását döntötte el: a magyar 
siker nyomán a nyugati végeken további községekről is 
lemondani kényszerült Bécs. A turbulens évekről – aktuális 
magazinunk apropójáról – ifjabb Sarkady Sándor soproni 
helytörténészt kérdeztük.
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az osztrákokkal. A Bethlen-kormány külügy-
minisztere, Bánffy Miklós fel is vette a kapcsola
tot az osztrák féllel, de hamar kudarcba fulladtak 
a tapogatózások. Ekkor kitörtek az úgynevezett 
felkelőharcok. Ezek nem spontán mozgalomként 
indultak a nyugati végeken, hanem a legnagyobb 
titokban, a Bethlen-kormány beleegyezésével, 
támogatásával történtek. Egyetlen felkelő sem 
tudott volna beszivárogni az országrészbe, ha 
a kormány megálljt parancsol nekik.

TEHÁT NEM HELYIEK ALKOTTÁK EZEKET A CSOPOR-

TOKAT?

Kezdetben szinte nem voltak köztük helyiek, 
a Soproni Szövetség helyi polgárokból állt, de az 
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egy polgári szervezet volt, amely békés tünteté
seket szervezett már 1920 januárjától. Ennek el
lenére tévúton jár, aki azt hiszi, hogy csak a Ron
gyos Gárda volt jelen. A rongyosok csupán egy 
osztag volt, százhúsz fő a nyugat-magyarországi 
harcokban. Kecskeméti gazdalegények alkották 
például, de az egyik csoportjában már találha
tunk selmeci-soproni főiskolásokat is. Összes
ségében öt felkelő hadsereg küzdött: a Héjjas 
Iván-féle rongyosok lettek az első, a hallgatókból 
álló pedig az ötödik felkelő hadsereg. A felkelő 
hadseregek és a kisebb csoportok rivalizáltak is 
egymással, a nagypolitika közöttük is lecsapó
dott: szabad királyválasztók és karlisták álltak 
szemben, de ebben a másfél hónapban a nemzeti 
összefogás dominált. Mindegy volt, hogy valaki 
alföldi gazdalegény vagy selmeci-soproni főisko
lás, mosonmagyaróvári gazdász, vasi részeken 
küzdő felkelő, erdélyi, felvidéki vagy délvidéki 
menekült, egy cél hajtotta őket: megmenteni 
Nyugat-Magyarországot. Ausztria nem mondott 
le arról, hogy az új tartomány fővárosa Sopron, 
német nevén Ödenburg legyen. Ezért megelőző 
támadást indítottak augusztus 2-án Ágfalva és 
Cinfalva térségében. Ágfalvánál egy felkelő, 
Baracsi László kecskeméti gazdalegény hősi 
halált halt, a soproni hallgatók viszont Cinfalva 
térségében elfogták Burgenland újonnan kineve
zett kormánybiztosát.

JELENTŐS TÚLERŐBEN LEHETTEK AZ OSZTRÁKOK, 

HA A MAGYAR KORMÁNY CSAK TITOKBAN TÁMO-

GATHATTA A FELKELŐKET.

Az antant nem engedélyezte, hogy az osztrákok 
bevessék a hadseregüket, így a csendőrség és 
a vámőrség kezdte meg Nyugat-Magyarország 
megszállását. A Bécsújhely felől érkezők jutot
tak el legtovább, Ágfalváig. Egyes csendőroszlo
pokat a vasi felkelők már az ezeréves határnál 
visszavertek a horvát lakosság segítségével. 
Az osztrákok egyetlen ütközetet nyertek meg 
augusztus 28-án, ekkor egy harminc-negyven fős 
felkelőosztag támadott meg kétszáz-kétszázhúsz 
osztrák csendőrt, de csak negyedórára tudta 
feltartóztatni őket. Az osztrákok elkezdtek be
rendezkedni, Ágfalva pedig logisztikai központtá 
vált, ahová állandóan jött volna az erősítés, ami 
magyar szempontból nézve halálos veszélyt je
lentett Sopronra. Ezért következett be a második 
ágfalvi összecsapás szeptember 8-án. A felkelők 
száztíz fős alakulatának körülbelül a fele soproni 
főiskolásokból, a másik fele pedig szombathelyi 

vasutasokból és vasúti tisztviselőkből állt. Utóbbi 
osztagot Sopron korábbi polgármesterének fia, 
borbolyai Gebhardt Pál vezette, a soproni fő-
iskolásokat pedig Maderspach Viktor, a hunyadi 
származású gépészmérnök, vadász. A soproni 
hallgatók közül egy bányamérnök-hallgató, 
Székely Elemér volt az ágfalvi csata stratégája. 
Az eredmény nem maradt el, négyszáz-ötszáz 
osztrák csendőrt vert ki a térségből száztíz ma
gyar felkelő egy hajnali támadással, amelyben 
hárman hősi halált haltak a felkelők oldaláról, 
két hallgató és egy alig húszéves szombathelyi 
tisztviselő. A vesztes csata után az osztrákok az 
ezeréves határig hátráltak, és kiürítették a te
rületet, de elkezdődtek a járőrharcok, a kisebb-
nagyobb összecsapások.

AZ ANTANT MENNYIRE FIGYELT FEL EZEKRE AZ 

ESEMÉNYEKRE? GONDOLOM, HOGY TEVÉKENYKED-

TEK KÜLDÖTTJEIK A TÉRSÉGBEN, AKIK A TERÜLETEK 

ÁTADÁSÁÉRT FELELTEK.

Szeptember közepén Prónay Pál vette át 
a parancsnokságot az összes felkelőcsapat és 
egység fölött. Ez oda vezetett, hogy október 4-én 
kikiáltották a Lajtabánságot. A kérészéletű állam 
feladata az volt, hogy az első adandó alkalommal 
visszacsatlakozzon Magyarországhoz. A Lajta
bánság egy hónapig állt fenn, saját közigazgatás
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sal, sőt még bélyeggel is rendelkezett. Hatalmas 
plakátokon hirdették Felsőőr térségében, hogy 
a Lajtabánság nem áll hadban az antanttal, tehát 
kijelentették, hogy semlegesek. Más tervek
nek nem lehetett realitása, mint alkalomadtán 
Magyar országhoz csatlakozni.

MENNYIRE VETTE KOMOLYAN A LAJTABÁNSÁ-

GOT AZ ANTANT? VOLT, AKI ELISMERTE ÖNÁLLÓ 

ÁLLAMNAK?

Néhány forrásból tudjuk, hogy antanttisztek is 
jelen voltak a Lajtabánság kikiáltásánál, vagy 
utána látogatták meg Felsőőrt, hogy tájékozódja
nak. Hamar belátták, hogy a helyzet tarthatatlan, 
ennek a nyomásnak is köszönhetően hívták 
Velencébe a magyar és az osztrák kormány képvi
selőit, és írták alá végül a velencei jegyzőkönyvet. 
Amikor megszületett hajnali háromkor a döntés, 
hogy Sopronnak és szűkebb környékének – nyolc 
falunak – a sorsáról népszavazás fog dönteni, is
mét felpörögtek az események. Ausztria mindent 
el akart követni, hogy ne tartsanak népszavazást, 
vagy ha mégis, a végtelenségig ki akarták tolni 
az időpontját. A magyar kormány pedig szintén 
mindent elkövetett, hogy megtartsa a területet.

LÉTEZETT TERV EGY SZLÁV KORRIDOR LÉTREHO-

ZÁSÁRA IS, VAGYIS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON 

KERESZTÜL ÖSSZEKÖTÖTTÉK VOLNA A KÉT SZLÁV 

ÁLLAMOT, CSEHSZLOVÁKIÁT ÉS A SZERB–HORVÁT–

SZLOVÉN KIRÁLYSÁGOT. HOGY ÁLLT AZ ANTANT 

EHHEZ AZ ELKÉPZELÉSHEZ?

Az antant ekkorra már elvetette ezt az elgondo
lást, megtiltotta a két szláv állam ölelkezését. 
Súlyos volt emellett még az anschluss kérdése. 
Hiába tiltotta a saint-germaini békediktátum, 
1921 októberétől szinte minden osztrák röplapon 
megjelent a Német Birodalom, hogy az embere
ket az Ausztria melletti voksolásra ösztönözze. 
„A hetvenmilliós Német Birodalom megállás nél

kül figyel” – olvashatták a cédulákon az emberek. 
Mostanság éppen egy száz évvel ezelőtti naplót 
olvasgatok, amelyet egy olyan fiatalember írt, aki 
nem tudott rendesen magyarul, minden mondata 
magyartalan, egyeztetési hibák sokaságát találni 
a szövegben, valamint félig német mondatok 
olvashatók mindenütt beszúrva, mégis pezseg 
benne a soproniság. Tenni akart a szülővárosáért, 
amely felnevelte. A soproni értelmiség magya
rosodott, az intézmények vezetői mind németek 
voltak, mégis a Szent István-i Magyarországot tar
tották az államnak, és mindent elkövettek azért, 
hogy megtartsák a várost a magyarság kebelében.

AZ OSZTRÁK KORMÁNYZAT MIKÉNT ÉRTÉKELTE 

A NÉPSZAVAZÁS ESÉLYEIT, BÍZOTT BENNE, HOGY 

ÖVÉ LESZ SOPRON ÉS KÖRNYÉKE?

Korábban a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal 
hasonló módon, népszavazás útján döntötték el 
Karintia sorsát. Akkor feléjük billent a mérleg 
nyelve, így bíztak a győzelemben. Ugyanazokat 
a módszereket vetették be, mint Karintiában, hi
hetetlen erővel kezdték meg a propagandahábo
rút. A kormány finanszírozásával az Ödenburger 
Heimatdienst nevű testület mindent elkövetett 
a sikerért, gyakran mesteri röplapokkal, képes-
lapokkal árasztotta el a területet. Ezeket a propa
gandaanyagokat a soproni nyomdákban gyakorta 
felülnyomták. Az egyik röplapon például ott áll 
az Ausztriát jelképező figura Sopron kapujában, 
és azt mondja: „Nyissátok ki, anyátok van itt!”, 
a magyar verzión pedig egy vörös álarcos rabló áll 
ott: „Nyissátok ki, még nem raboltunk eleget!” 
A propagandaháború egy szűk hónapig tartott, 
de lehetetlen összegyűjteni minden anyagot, 
ami magyarul, németül, horvátul, hienc nyelv
járásban megjelent, annyi született. Az osztrák 
röp lapok legalább ötszörös, akár nyolcszoros 
mennyiségi fölényben voltak a magyarokhoz 
képest, pedig a soproni főiskolások ezrével 
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akár nyolcszoros mennyiségi fölényben voltak 
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kobozták el az osztrák propaganda anyagokat 
akár már a határon vagy a vonatokon.

A VÁROSI LEGENDÁK VÁLASZTÁSI CSALÁSOKRÓL 

SZÓLNAK. HOGY MŰKÖDÖTT A SZAVAZÁS A GYA-

KORLATBAN?

A magyar szavazólapot vékonyabb, kék színű 
papírra, az osztrákot sárga kartonlapra nyom
tatták. Egy osztrák tanulmányban azt olvastam, 
hogy ezekkel csaltak a magyarok. Ez nem 
igaz, azért különböztek a szavazólapok, hogy 
a gyengén látók, illetve a vakok is tudjanak köz
tük különbséget tenni. Erre azért volt szükség, 
mert a borítékba mindkét cetlit bele kellett ten
ni. Ha Magyarországra szavazott valaki, akkor 
az Ausztriát jelképező sárga cédulát ketté kellett 
szakítania. Amennyiben három vagy négy da
rabra tépték, akkor már nem számított érvényes 
szavazatnak. Sopront egyébként nyolc kerületre 
osztották, és ezekhez rendelték hozzá a nyolc 
falut, amely a kijelölt területen feküdt. Ha a ma
gyarok terrorizálták volna az Ausztria mellett 
szavazókat – ahogyan egyesek mondják –, akkor 
a falvaknál nem vesztette volna el a voksolást 
Magyarország. Ez csak Nagycenken, a főként 
horvátok lakta Kópházán, valamint Fertő bozon, 
ahol német evangélikusok éltek, nem történt így. 
Szerencsére az összesített eredmény számí
tott. Több mint nyolcezren nem Magyarország 
mellett voksoltak, ez is a népszavazás demokra
tikusságát bizonyítja.

OLYAN TÖRTÉNETEK IS KERINGENEK, HOGY NEM 

HELYIEK IS SZAVAZTAK, ILLETVE EGYESEK TÖBB-

SZÖR IS AZ URNÁHOZ JÁRULTAK.

Sopronban december 14-én, Brennbergbányán 
december 15-én, a többi faluban pedig december 
16-án tartották a magyar történelem első nép
szavazását. Bizonyos joghézagokról természe
tesen tudunk, de összességében demokratikus 
szavazásról beszélhetünk. Az antant határozta 
meg a kerületek határait, de Budapestről is 
jöttek szavazni Sopronba, mert helyi illetékes
ségűek voltak, tehát megfeleltek annak a szab
ványnak, amelyet az antant felállított. Többek 
között erre hivatkozva híresztelte Ausztria, 
hogy csaltak a magyarok. A népszavazás előtt 
egy nappal, amikor már érezték, hogy veszte
ni fognak, visszavonták a megfigyelőiket, így 
a szavazóhelyiségeknél csak az antant tisztjei és 
a magyar megbízottak maradtak. Megszülettek 
a legendák, miszerint hatszor, nyolcszor, tízszer 
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ment el valaki voksolni, sőt még a sírkeresztek is 
szavaztak. Ezzel szemben a valóságban a sop
roni főiskolások például nem is szavazhattak, 
az osztrák biztosok javaslatára kihúzták őket 
a listáról, hiába voltak beírva a harmadik kerü
lethez. Ha tömegesen megtörtént volna az, amit 
egyesek leírtak az emlékirataikban, hogy akár 
hatszor is leszavaztak, akkor nem huszonhat-
ezer szavazatot számoltak volna össze végül, ha
nem jóval többet. Tehát nem csalhattak ezrével, 
sőt Sopronban és környékén kétezer-nyolcszáz, 
háromezer fővel kevesebben voksoltak, mint 
amennyien jogosultak lettek volna rá.

KIK GYAKOROLTÁK A HATALMAT A VÁROSBAN 

A NÉPSZAVAZÁS ALATT?

Sem a magyar csendőrség, sem a nemzeti had-
sereg nem tartózkodott Sopronban ekkor, csupán 
rendfenntartók, a helyi rendőrség bizonyos 
részei, illetve az A. F. I. feliratú karszalagot viselő 
antantrendőrök felügyelték a várost. Utóbbi 
mozaikszó az Anglia, Franciaország, Itália szavak 
kezdőbetűiből állt össze. Emellett a tábornoki 
bizottságnál jelentkező, nyelveket jól bíró soproni 
hallgatók egy részének is engedélyezték az A. F. I. 
feliratú karszalag viselését, hiszen amúgy sem 
szavazhattak. Rendesen járőrözhettek, ha kellett, 
borkimérést vertek szét, ugyanis az osztrák agitá
torok gyakran itatták a soproni gazdapolgárokat. 
Titokban határvédelmi zászlóaljakat is felállítot
tak a magyarok, mivel a rendőrség tudtára jutot
tak olyan hírek, hogy az osztrákok kedvezőtlen 
eredmény esetén akár betörnének a népszavazási 
területre. Ezeket az alakulatokat soproni főiskolá
sokkal töltötték fel, és helyi gazdapolgárokból álló 
századot is létrehoztak.

A MAGYAR KORMÁNY MILYEN EREDMÉNYRE 

KÉSZÜLT?

Sopronban 1921. november 1-jén, két héttel 
a velencei szerződés után előfelmérést tartot
tak: hallgatók, önkéntesek, gyakran hölgyek 
járták végig az egész várost. Tizenkétezer olyan 
személy aláírását gyűjtötték össze, aki meg-
ígérte, hogy Magyarország mellett fog szavazni. 
Ez tulajdonképpen az első modern közvélemény-
kutatás, amelyet Meiszner Ernő és Kovács 
István ügyvédek központi propagandairodája 
kivitelezett.

MENNYIBEN TÖRTE MEG A TRIANONI BÉKEDIK-

TÁTUM TEKINTÉLYÉT A NÉPSZAVAZÁS, MILYEN 

TÖRTÉNELMI HATÁSAI VOLTAK?

Sopronban 72, egészében pedig 65 százalékos 
magyar győzelem született. Ez volt az első 
olyan eset, hogy a trianoni békediktátum 
papírronggyá vált. Nem túl nagy területek 
tértek vissza, Sopron és nyolc falu, de aztán 
más helyeken is megváltozott a trianoni határ, 
a mosoni és a vasi részeken is. Ezt követő
en pedig kitört a második felkelés, amelyet 
a magyar hatóságok fegyvereztek le, de a hatás 
így sem maradt el, Ausztria újabb tíz faluról 
kellett hogy lemondjon, főként Vas vármegye 
javára. Itt nem tartottak népszavazást, hanem 
a fel kelés hatására a települések színhorvát 
lakossága tüntetésbe fogott, amellyel elérték 
a Magyar országhoz való visszacsatolást. 
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trianoni szerződés aláírása és a Nyugat-
Magyarország sorsát rendező velencei 
egyezmény megkötése közötti időben ir

reguláris magyar erő szerveződött a békeszerző
désben átadásra ítélt területen, részben radikális 
vagy éppen elbocsátott tisztekből, mint például 
Prónay Pál, Héjjas Iván és Ostenburg-Moravek 
Gyula. Csatlakoztak hozzájuk romantikus lelkületű 
egyetemisták, iparoslegények, mindenféle lelkes 
fiatalemberek is, akik feltették magukban, hogy 
legalább ezt a földet az életük árán is megvédik.

Minthogy a magyar kormány nem volt abban 
a helyzetben, hogy nyíltan fellépjen a kérdéses 
területek érdekében, a felkelők önálló állam, a 
Lajtabánság kikiáltásáról döntöttek. Kezdetben 
érvényes magyar postabélyegeket használtak, 
először csupán szöveges, majd szöveges és/vagy 
halálfejes felülbélyegzéssel. A híres halálfejesekből 
körülbelül tízezer példány készült, a legtöbb az 
50  és 60 filléresekből. A továbbiakban újabb és 
újabb szövegeket nyomtattak a magyar bélyegekre. 
Készült „Lajtabánság-posta”, „Nyugatmagyarország 
felkelők”, „Felkelő Magyarok Északi Hadserege”, 
„Nyugat-Magyarország ORSZVÉ” (Országos Vé
delmi Szervezet), valamint „Nyugat-Magyarország 
népe nem nem soha!” felülnyomás is.

A Lajtabánság posta-főigazgatósága (ilyen is 
volt) 1921. október 7-én rendeletet adott ki saját 

bélyegek kibocsátására. A tizenegy új alapbélyeg 
és hat portóbélyeg hamarosan el is készült, meg
lepő módon Bécsben, a Paulussen és Társa cégnél. 
A grafikai terveken a bánság címere és az Őr-
vidék legfontosabb várai szerepeltek. Prónay Pál 
az emlékiratában szerényen említi, hogy kérésnek 
engedve ment bele saját arcképének bélyegen való 
megörökítésébe. Mindenesetre ez a „Lajtabánság” 
feliratú bélyeg vált az egész országalapító vállalko
zás legkarakterisztikusabb megjelenítőjévé, noha 
Prónay maga nem vitt döntő szerepet a felkelésben. 
Különleges kiadásnak bizonyult a Magyar Királyi 
Posta bélyegeinek „Soproni népszavazás 1921. dec. 
14.” felülnyomása, ezt is a felkelők készíttették. 
Ilyen bélyeget a magyar posta is tervezett, de ta
lán diplomáciai megfontolásból erről Budapesten 
letettek.

Mivel az új állam bélyegei, noha az Egyete
mes Postaegyesület (UPU) nem fogadta el őket a 
nemzetközi forgalom számára, gyorsan fogytak, 
a bánság vezetői új sorozat kibocsátásáról döntöt
tek. Ismét a bécsi Paulussen-nyomdában készült 
el az ülő sast sugárzó apostoli kereszttel ábrázoló 
sorozat hat darabja. Ezek postai forgalomba már 
nem kerültek, mert mire kijöttek a nyomdából, 
Nyugat-Magyarország sorsa eldőlt, és a kiadás a 
korábbiakkal együtt megmaradt a bélyeggyűjtők 
ritka csemegéjének. 

ANZIKSZ
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„Prónay Pál elmondása szerint kérésnek 
engedve ment bele saját arcképének bélyegen 

való megörökítésébe”
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A Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló, 
2022-ben bemutatkozó dokumentumfilmben megszólal 
többek között Dominkovits Péter, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Soproni Levéltárának igazgatója, Fiziker Róbert, 
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 
munka társa, Krisch András, a Soproni Evangélikus 
Gyűjtemények vezetője, Novotny-Török Katalin történész, 
Pölcz Zoltán, a Nagycenkért Alapítvány kuratóriumi 
tagja, Sarkady Sándor történész, a Soproni Egyetem 
tudományos kutatója, Tóth Imre, a Soproni Múzeum 
igazgatója és Ujváry Gábor professzor, a Veritas Történet-
kutató Intézet és Levéltár történésze
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ehéz lenne kiválasztani az évszázaddal ezelőtti 
országdarabolás legvérlázítóbb momentumát. 
Mert van-e aljasabb annál, hogy hátba támad
nak egy szövetségest, majd szorult helyzetben 

békét kérnek, hogy aztán a megfelelő pillanat
ban feltápászkodva újfent rárontsanak az immár 
magatehetetlen prédára? Vagy van-e visszásabb 
annál, hogy a háború előtt túlnyomórészt németek 
és magyarok lakta Pozsonyból szlovák főváros 
válik? Nem abszurd-e, hogy 1918-ban úgy tűnik, 
„Szerbiának vége”, mégis jelentős színmagyar 
területek kerülnek Belgrád uralma alá? Ám ha az 
országcsonkítás indoklása, a világháborús vere
ség felől tekintünk az eseményekre, a konfliktust 
kezdeményező Ausztria területi nyeresége tűnik 

a legarcátlanabbnak. Abban, hogy a keserű pohár 
fenekén volt egy csöpp méz, kiemelkedő szerepük 
volt a soproniaknak. Az ő helytállásukat mutatja be 
Bárány Krisztián 2022-ben megjelenő, ötvenperces 
történelmi dokuja.

A rendező forgatott már az első világháború 
időszakáról, a Halhatatlanok. Limanowa – a magyar 
győzelem, 1914 című film mellékszálon Sopronhoz 
is kapcsolódik. A Kisalföldön felnövő dokumentum-
filmest már régóta foglalkoztatta a száz évvel ezelőt
ti népszavazás témája. Azt mindig sejtette-érezte, 
hogy keveset tudunk róla, de igazán a mostani 
kutatásai döbbentették rá, valójában milyen keve
set. „Fontos beszélni a propagandáról, mindkét fél 
kőkemény tevékenységéről. Igazán hálás vagyok a 

EGY VÁROS 
VIZSGÁJA
Szöveg: Póla Gergely
Fotó: Filmever Stúdió

A leghűségesebb város – vágja rá az általános iskolás diák is, 
ha Sopronról kérdezik. A népszavazás tényét szinte mindenki 
ismeri, az odavezető utat, a körülményeket, az akkoriak 
sorsát annál kevesebben. Ezekre fókuszál egy most készülő 
dokumentumfilm.

N

ANZIKSZ



MAGYAR KRÓNIKA32

közreműködő szakembereknek, mert számos érde
kes elemmel gazdagították a filmet, és új kutatási 
eredményeiket is megosztották velünk” – meséli 
Bárány Krisztián.  

A rendező elsősorban a történelmi események 
résztvevőinek motivációit vizsgálta. A kutatásokat 
1919-cel indította, hiszen a soproni történet prelűdje 
legkevesebb két évvel korábban kezdődött. 1919. 
szeptember 10-én Magyarország képviselője nem 
volt hivatalos a saint-germain-en-laye-i kastély
ba – miként a tárgyalásokra sem –, ahol Moson, 
Sopron és Vas vármegye nyugati részét „Ödenburg” 
központtal odaítélték Ausztriának. „Semmilyen 
történelmi forrást nem lehet teljesen objektívnek 
tekinteni, pláne nem ilyen éles helyzetben, arra 
viszont kiválóan alkalmasak a régi lapok, levelezé
sek, dokumentumok, hogy a helyiek szemüvegén 
át lássuk az eseményeket” – szögezi le.

Ebből az időszakból leginkább a Magyar Hiszek-
egyet, illetve a „Nem! Nem! Soha!” és a „Csonka 
Magyarország nem ország, egész Magyarország 
mennyország” jelmondatot ismerjük. A források 
arról tanúskodnak, hogy a Fertő déli oldalán főleg 
a „Sopron a soproniaké!” maximát hangoztatták, s 
a hagyományok, a Szent István-i Magyarország és 
a térség iránti hűség volt a vezérmotívum.

„Fontos tudni, hogy a régióban nagy számban 
éltek német ajkúak. Az 1848–49-es szabadságharc
ban részt vevő bő másfél ezer harcos kilencven 
százalékának német volt az anyanyelve, és még 
száz évvel ezelőtt is körülbelül fele-fele arányban 
lakták Sopront magyar és német ajkúak. Az archív 
fotók is tanúskodnak a kétnyelvűségről. Ám  az 
elszakadás gondolata soha nem merült fel” – hang
súlyozza a filmes. A német anyanyelvűek Ausztriá-
nak hivatkozási pontot jelentettek területi igénye 
megfogalmazásakor, csakhogy az anyanyelv nem 
feltétlenül tükrözte a nemzeti kötődést. Épp a nép
szavazási mozgalom egyik vezéralakjának számító 
polgármester, a német ajkú családban született, 

beszédei jó részét két nyelven megíró Thurner 
Mihály az egyik leglátványosabb példa erre – hívja 
fel a figyelmet Bárány Krisztián.

A polgármesternek fontos szerepe volt abban is, 
hogy a kiváló hírű Bányászati és Erdészeti Főiskola 
Sopronban talált új otthonra. Selmecbányán már 
a cseh megszállás évében, 1918-ban megkezdték a 
főiskola nagy értékű könyvtárának és gyűjtemé
nyének kimenekítését, de akkor még nem lehetett 
tudni, hol folytathatja működését az intézmény, 
szóba került Miskolc, Gödöllő és Budapest is. An
nak, hogy 1919-ben Sopron fogadta be a főiskolát, 
két évvel később politikai, sőt történelmi jelentősége 
lett, hiszen a diákok nagy számban részt vettek a 
nyugat-magyarországi összecsapásokban. „Ha más
hová kerül a főiskola, nyilván jóval kevesebb selmeci 
diák fog fegyvert. Sajátos színt vittek a felkelésbe, 
hiszen nem valakinek az alakulata voltak. Kevésbé 
ismert tény, hogy a harcok mellett fontos szerepük 
volt a kampányban is: miután kiderült, hogy a ve
lencei egyezmény alapján népszavazást tartanak, 
a főiskolások röplapot készítettek, terjesztettek 
– aminek ekkor kiemelt jelentősége volt –, járták 
a vidéket, és igyekeztek akadályozni az osztrák 
propagandistákat” – magyarázza a rendező. 

Kiemelkedően fontos és inspiráló forrásnak 
nevezi az egyik soproni születésű selmeci diák, 
Krug Lajos visszaemlékezését, amely remekül 
kiegészíti a történelemkönyvekből ismert politikai 
aspektust a  földközeli nézőponttal. A könyvből 
megismerhetjük, hogyan élték meg az esemé
nyeket a lázadó ifjak, akikben eleve dúlt az indu
lat amiatt, hogy el kellett hagyniuk a megszállt 
Selmec bányát. „Felemelő érzés szembesülni azzal, 
mi mindent megtettek szülőföldjükért a soproni
ak. A helyiekben minden bizonnyal volt egyfajta 
végvári mentalitás, hiszen Sopron azon városok 
közé tartozott, amelyeknek elsőként kell megvé
deniük a hazát egy esetleges nyugati támadástól. 
Emellett fontos látni, milyen áldozatokat vállaltak 

Bárány Krisztián (képünkön balra) 1984-ben született Győr-
ben. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán végzett történelem szakos bölcsész-tanár-
ként, illetve újságíróként. A Filmever Stúdió ügyvezetője, 
dokumentumfilm-rendező, -szerkesztő. Nős, három gyermek 
édesapja. Fontosabb filmjei: Halhatatlanok. Limanowa, a 
magyar győzelem – 1914 (2016); A Szent Korona és koroná-
zási kincseink nyomában (2016); Hungarikumok nyomában 
(2019–2020); Isten békéje – Bemutatkozik a Tihanyi Bencés 
Apátság (2020); Erdély – ég és föld között (2021)
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Limanowa
A Halhatatlanok. Limanowa – a ma-
gyar győzelem, 1914 című film a ma
gyar huszárok lengyelországi helytál
lását mutatja be. Az Orosz Birodalom 
seregei 1914 végén már Krakkót és 
Észak-Magyarországot fenyegették, 
amikor az osztrák–magyar csapatok 
– benne a soproni 9-es, a fehérvári 
10-es, a jász-kun 13-as és a szegedi 
3-as huszárezred – nem várt ellentá
madást indítottak a Jabloniec-hágón, 
és visszavonulásra kényszerítették az 
oroszokat. A kézitusává váló ütközet
ben számos tiszt, köztük a soproni 
parancsnok, Muhr Ottmár ezredes 
is elesett. Lengyelországban a több 
mint négy évtizedes kommunizmus 
sem tudta eltörölni a magyar hősök 
emlékét. A többek közt a történelmi 
helyszíneken forgatott, hagyomány-
őrzők, színészek, történészek, leszár
mazottak közreműködésével készült 
film Lengyelországban is nagy sikert 
aratott, Bárány Krisztiánt kitüntették 
munkájáért. Limanowában egy tel
jes napon át kétóránként telt házzal 
vetítették az alkotást. „Meghatód
tak a lengyelek a film láttán. Lima
nowában a hagyományőrzőknek és 
a város vezetésnek köszönhetően ma 
is élénk emlékezete van a csatának 
és a benne döntő szerepet vállaló 
huszároknak. A 2016-os helyi meg
emlékezésen a temetőben a lengyelek 
letérdeltek a hóban a magyar katonák 
sírjai előtt. Kevés ilyen erős pillanat 
van az ember életében” – meséli élmé
nyeiről a rendező. Bár Magyarorszá
gon a limanowai hőstett még mindig 
nincs benne igazán a köztudatban, 
a századik évforduló – és talán az 
időről időre a köztévén látható film 
is – némiképp felpezsdítette a csa
tához fűződő emlékezetet. 2015-ben 
a soproni Deák téren, az 1950-ben 
lerombolt Limanowa-emlékmű he
lyétől néhány méterre mellszobrot 
állítottak Muhr Ottmárnak, a huszá
rok parancsnokának.
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az ügyért a nem helybéliek is, mint például a 
főiskolások” – jegyzi meg.

Ha számba vesszük, hogy világháborús veszte
ségek, hadifogság, több ezer civil életét követelő 
megszállások, hatalmas menekültáradat, kormány
zati összeomlás, vörös- és fehérterror, szegénység, 
éhínség, járvány sújtotta a lakosságot, még inkább 
tiszteletre méltó a nyugat-magyarországiak áldozat
vállalása. „Tíz-tizenötezres tüntetéseket szerveztek, 
melyeken az egyik fő gondolat a békés együttélés 
volt. A hitből szintén hatalmas erőt tudtak meríteni. 
Zsúfolásig megteltek a templomok, közös imával, 
énekkel elképesztő összetartozás-érzést kovácsol
tak” – fogalmaz Bárány Krisztián. 

A soproni sikeren felbuzdulva több nyugat-
magyarországi település magyar, horvát és német 
lakói demonstrációba kezdtek az elszakíttatás 
ellen, itt-ott szervezkedés is kezdődött. 1923-ban 
majdnem egy tucat település került vissza Magyar-
országhoz, kettő közülük cserével. Nem lehet 
túlhangsúlyozni a Sopron környéki események 
szerepét: a referendum nélkül minden bizonnyal 

nem Horvátlövő és Pornóapáti, hanem Kroatisch 
Schützen és  Pernau feliratú táblák lennének a ma 
8714-es számot viselő úton…

A rendező különösen fontosnak tartja, hogy a 
centenáriumhoz kapcsolódva sokféle kezdeménye
zés felhívja a figyelmet a soproni népszavazásra 
és az oda vezető útra. „Jó lenne, ha minden régió 
megtalálná azt a történelmi eseményt, amelybe 
bele lehet kapaszkodni – mondja. – Sopron térsé
gében ma is mindenkinek példaképek lehetnek a 
húsz-huszonegy éves főiskolai hallgatók, akiket 
a hazaszeretetük vitt a csatamezőre, vagy éppen 
Házi Jenő, aki történészként tette azt, amit a szíve 
diktált.” 

„Annak, hogy 
Sopron fogadta 

be a selmecbányai 
főiskolát, politikai, 

sőt történelmi 
jelentősége lett”
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z Anziksz rovatban bemutatott esemé
nyek talán legfurcsább szereplői a  Nyugat-
Magyarország megtartásáért harcoló muszlim 

katonák. Furcsák, de csak mai szemmel, csonka-
ország csonka nézőszögéből. Imperialisztikus logi
ka hajtotta arra a Monarchiát, hogy 1878-ban déli 
határain túlnyúlva elmarja Bosznia-Hercegovinát 
„Európa beteg emberétől”. Ki gondolt akkoriban 
arra, hogy az Oszmán Birodalom a nulladik páciens 
a  multietnikus és -kulturális államkolosszusok 
szétesésének sorában? Véres, gerillaharcokkal 
súlyosbított küzdelem után rendezkedhetett be 
a  Monarchia a  Balkánon, a  helyi elitekkel – így 
főként a  földbirtokos muszlimokkal, akik elő
nyösebb partnernek tűntek a  szerbekhez húzó 
keresztényeknél – azonban hamar megindult az 
együttműködés, aminek a magyarok és a törökök 
közötti szívélyesség múltbéli (és Rákóczi hamvai-
nak hazahozatalával tovább gyarapodó) gesztusai 
alapoztak meg.

E szimpátia a törökök világháborús hadba lépése 
nyomán teljesedett ki: a budapesti mecsetépítést 
szorgalmazó hangok közepette a Múzeum körutat 
az oszmán szultán tiszteletére Mehmed körútra 
nevezték át, az iszlám vallást pedig hivatalosan 
is elismerte a magyar állam. A világháború végén 
számos muszlim vallású katona rekedt Magyar

országon, akiknek nem volt opció, hogy haza
térjenek – a „hazát” ugyanis immár az újonnan 
alakult délszláv állam jelentette. A magyarországi 
muszlim közösség egyik vezetőjének Durics Hilmi 
Huszein számított, aki 1887-ben született a  Bi
hácstól északkeletre fekvő Bosanska Krupában, s 
aki a Monarchia vegyes bosnyák ezredében tábori 
imámként szolgált. 1920-ban magyar feleségével 
költözött Budapestre, miután hírét vette, hogy ott
hon a szerbek lemészárolták az édesapját, s családi 
földjeiket is elkobozták.

Az ő vezetésével csatlakozott nagyjából száz 
muszlim önkéntes a nyugati végeken harcoló Ron
gyos Gárdához. Eléggé nem becsülhető helytállásuk 
– s az Ágfalvánál meghalt, Ahmet nevű önkéntes 
életáldozata – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
az Ausztriának ítélt nyugati települések közül 
több Magyarországon maradt. A  szabadcsapat 
muszlimjai közül különösen egy bizonyos Hadzsi 
Muszics Hasszán tüntette ki magát bátorságával, 
aki a Horthy-rendszerben nemzetvédő veteránként 
irredenta rendezvényeken, országzászló-avatásokon 
mondott beszédeket, majd 1942-ben már a munká
csi Rongyos Gárda vezetőjeként, a város visszavéte
lére emlékező ünnepségen tartott, mint a Kárpáti 
Hiradó beszámolt, „idegenkiejtésű, de minden 
szavában izzó magyarságú” beszédet.

ANZIKSZ

A MUSZLIM 
RONGYOSOK
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„Allah szabadságot és nem börtönt rendelt 
a magyar nemzetnek. Mi, szláv anyanyelvű, de 
magyar érzésű muzulmánok is tagjai vagyunk 

az egykori ősi turán–iráni közös népcsaládnak, 
ezer évig ősi földünk Szent István koronájának 

dísze, ékessége volt, mi magyar hazánkat az 
utolsó leheletünkig szeretjük, s ha kell, mint azt 

a világháborúban is megmutattuk, életünkkel 
és vérünkkel is meg fogjuk védeni” (Részlet 

Durics Hilmi 1931. augusztus 20-ai beszédéből)

Bosnyák katonák 
csoportképe, közé-
pen a tábori imám 

Durics Hilmi
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„A világháború végén számos muszlim 
vallású katona rekedt Magyarországon”
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Durics Hilmi még színesebb pályát járt be. 
1927-ben kapta meg a magyar állampolgárságot, 
1931-ben pedig a  Gül Babáról Elnevezett Budai 
Független Magyar Autonóm Iszlám Vallásközös
ség – amelynek védnöki testületében a turanista 
mozgalom olyan prominensei kaptak helyet, mint 
a  korábbi főpolgármester, Bárczy István és az 
orientalista Germanus Gyula – budai főmuftivá 
választotta. A  két háború között alig maroknyi 
muszlim élt a fővárosban, a pártoskodás azonban 
így is felütötte közöttük a fejét. Duricsnak a tifliszi 
születésű Abdel Latif volt a  nemezise, akit még 
a háború előtt hoztak Budára, hogy Gül Baba tür
béjének imámja legyen (s aki 1915-ben a fővárosban 
és környékén állomásozó bosnyák katonák előtt 
kormányzati jóvahagyással dzsihádra szólított fel az 
antanthatalmak ellen). Durics és Latif kölcsönösen 
elvitatta egymástól a budai muszlim főhatóság kép
viseletének jogát, a konfliktusuknak pedig etnikai 
színezete is volt: „A török törökök főpapja Abdul 
Latif, a  török kormány védnöksége alatt áll s ő 
tartja magát a magyarországi összes mohamedánok 
főpapjának. Abdul Latifnak azonban, bár tényleg 
ő a  hivatalos főpap, nagyon kevés híve van. […] 
Durics hívei a magyar mohamedánok, akik tulaj
donképpen a háború alatt ittrekedt bosnyákokból 
verbuválódtak s jobbára a városszéli kertészekből 
tevődnek össze” – írta a Nemzeti Ujság.

1934-ben a lapok arról tudósítottak, hogy Latif 
külföldi hatóságoknak névtelen feljelentéseket 
küldözgetett Durics és Germanus ellen, s a budai 
főmuftit Triesztben le is tartóztatták a marseille-i 
királygyilkosságban való részvétel gyanújával. Du
rics ezekben az években éppen nagy álmához, a Gül 
Baba-türbéhez építendő mecset és iszlám főiskola 
megvalósításához keresett szerte a világon anyagi 
támogatókat – mondani se kell, hogy Latif ahol 
és ahogy csak tudta, fúrta a  projektet. Duricsot 
azonban nem tántorította el az ármánykodás. 
Megfordult Genfben, az európai iszlám kongresz

szuson, majd miután kellően tekintélyes szakállat 
növesztett, Egyiptom felé vette az irányt, ahol 
elmondása szerint  az  egyetemi  rektor  Omar Ali  
pasa segédkezett neki a pénzgyűjtésben. Találkozott 
a  palesztin főmuftival, a  perzsa sahhal, az iraki 
királlyal, s eljutott Indiába is, ahol a haidarábádi 
nizám – „tudvalevően a  világ leggazdagabb em
bere” – látta vendégül két hónapig egy hatszobás 
villában, „szolgák tömegét és egy gyönyörű autót” 
bocsátva rendelkezésére.

Utazásai legfőbb eredménye az volt, hogy Durics 
kellően fontos embernek érezhette magát, ám a bá
torító szavak mellé jelentősebb összeget nem tudott 
összekalapozni. Egy ideig úgy tűnt, I. Zogu albán 
király lehet a  projekt megmentője, a  remények 
azonban ezen a vonalon is hiábavalónak bizonyultak 
– viszont Durics adta össze az uralkodót Apponyi 
Géraldine grófnővel. A  budai főmufti 1940-ben 
hunyt el.  

ANZIKSZ

Bosnyák katonák 
a Monarchia 

seregében
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ázlim volt ezzel az évjárattal… Aki hozzám 
hasonlóan 1974-ben született, annak meg
adatott, hogy pont annyi időt tölthetett 

az „átkosban”, amennyi elegendő ahhoz, hogy 
a sztorijaival untassa a gyerekeit, de talán még 
nem okozott benne maradandó károsodást az 
a másfél évtized.

Én, aki 1974-ben születtem, még sétálhattam 
a soproni Lenin körúton a nagypapám kezét fogva, 
a nagy ABC-ben vett Albert kekszet majszolva, 
majd az Árpád utcán jobbra, a mentőállomással 
szemben, a  mostani Ikva és Fenyő áruház he
lyén megérkezve az oviba, Annuska néni szerető 
karjaiba. (Látszik, hogy rég nem jártam arra, 
egy aktuális Facebook-poszt tanúsága szerint az 
említett áruházak helyén nemrég parkolóházat 
avattak, az ovi, a mentőállomás és a Lenin körút 
pedig már rég a múlté. A nagy ABC-ből is Ross
mann lett azóta, vagy valami hasonló. Az Albert 
kekszre pedig talán már csak én emlékszem.)

Nekem még megadatott, hogy március 15-én 
hatévesen a helyi színháznál hurkapálcás nemzeti 
színű zászlót lobogtassak Petőfi Sándor szobra 
előtt, miközben fényképész apukám super 8-as 
masinája mögül instruál. Apám, aki ezt az egész 
kisvárosi performanszt rögzítette, évekig mesélte 
a rokonainknak, hogy mi ketten milyen bátrak 
voltunk akkor, a Kádár-korszak kellős közepén. 
Akkor még a „kellős közepének” tűnt, pedig az 
már az utolsó évtized eleje volt. 

Amikor elkezdtük a gimit, még Kádár-címeres 
pecsét volt a bizink első lapján, négy évvel később 
már a szent koronás stempli került az igazgatói 
aláírás fölé, az iskola neve közben Berzsenyi Dá
niel Gimnáziumról Evangélikus Líceumra váltott, 
Magyar Népköztársaságból pedig Magyar Köz
társaság lettünk. Ennek amúgy nem csak azért 
tudtunk örülni, mert 1989. október 23-án az első 
óra után hazamehettünk, hogy élőben lássuk és 
halljuk a  tévében Szűrös Mátyást és a Kossuth 

téren ünneplő tömeget. Azért is, mert éreztük, 
hogy nagy dolgok tanúi vagyunk. 

Elképzelni se tudok annál izgalmasabb négy 
évet, mint amilyen az enyém, a miénk volt 1988 
és 1992 között. És persze egyáltalán nem a gimi 
tehetett erről. Ezekben az években a szabadság 
levegője az egész várost betöltötte. Úgy sejtem, 
Kecskeméten, Nyíregyházán, Gödöllőn vagy pláne 
Budapesten is szuper volt ez az időszak. Na de 
a hűség városában?! Biztos, hogy mindennél iz
galmasabb.

Gyerekek voltunk, de a kisfröccsözés mellett 
már politikai gyűlésekre és tüntetésekre jártunk. 
Tüntettünk például a munkásőrség ellen, amiről 
annyit tudtam, hogy saját géppisztolya van. Ezt 
is csak onnan, hogy a József Attila-lakótelepen 
a jóravaló és szelíd szomszédunk hétvégente az 
egész lakótelep szeme láttára vette ki a Trabant 
csomagtartójából és cipelte fel a  harmadikra. 
Pisti bácsi a civil foglalkozása mellett munkásőr 
volt. Azt inkább nem írom le, hogy milyen jelzős 
szerkezettel sziszegték ezt a háta mögött. 
Gyerekek voltunk, de kampányoltunk a frissen 
alakuló pártoknak, plakátoltunk a  számunkra 
szimpatikus képviselőjelölteknek, a tornaterem 
öltözőjében pedig vérre menő vitákat folytattunk 
arról, hogy Szájer vagy Pozsgay programja viszi 
majd előrébb az országot. Nem mintha bármit 
számított volna a szavunk, hiszen még csak nem 
is szavazhattunk 1990-ben. Mi azonban komo
lyan vettük magunkat, hittünk benne, hogy ré
szesei vagyunk a  rendszerváltás legfontosabb 
pillanatainak, ott akartunk lenni mindenhol, és 
dokumentálni akartunk mindent, ami nekünk 
történelemnek tűnt.

Sopronban épp a Berzsenyi mellett, a „nagy
posta” tetején díszelgett a város legnagyobb vörös 
csillaga. Ezek a csillagok a gimis éveink alatt sorra 
dőltek le szerte az országban. Az akciót belengte 
a cinkosság hangulata, mintha csak szemet hunyt 

ANZIKSZ

Valami történt  
a posta tetején
Szöveg: Lobenwein Norbert
Fotó: Fülöp Zoltán

M

Lobenwein Norbert többek 
között a Volt fesztivál alapí-
tója és fő szervezője (Fülöp 
Zoltánnal)
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volna a végét járó hatalom az egész fölött. Évtize
dekig jelen voltak, világítottak a sötét éjszakában, 
aztán egyszer csak kihunytak, és eltűntek a sze
münk elől. Ebben az időben állandó beszédtéma volt 
Sopronban is, hogy vajon meddig marad a helyén 
a „mi vörös csillagunk”.

Másodikos gimisként Zoli barátommal minden 
reggel jó nagy kört tettünk a  Széchenyi téren, 
hogy rálássunk a  posta tornyára. Ellenőriztük, 
hogy vajon ott van-e még, nem szerelte-e le valaki 
éjszaka. Aztán suli után is ez volt az első dolgunk. 
Hetekig, hónapokig tartott ez a rituálé, már-már 
kezdtük feladni, amikor is az egyik kicsengetés 
után észrevettük, hogy valami történik a posta 
tetején. Akkor érzékeltük, milyen hatalmas ez 
a csillag, a munkások – mindenféle szerszámokkal 
a kezükben – láthatóan nehezen birkóztak meg 

vele. A torkunkban dobogott a szívünk, éreztük, 
hogy ez az a pillanat, amit oly régóta vártunk. Zoli 
akkor már egy ötven köbcentis kismotorral járt 
suliba a távoli Virág utcából, nekem meg – fotós 
apámnak köszönhetően – a közeli Deák téri laká
sunkban volt egy csőre töltött fényképezőgépem. 
Gyorsan Zoli Simsonjára pattantam, és negyedóra 
múlva már a posta kapujában álltunk, nagyjából 
azzal az eltökéltséggel, ahogyan az egy profi 
oknyomozó riporterhez illik. Máig nem értem, 
hogyan sikerült megdumálnunk a portással, hogy 
nekünk – két tizenöt éves, remegő hangú gye
reknek – dolgunk van odafent, de nemsokára az 
épület tetején voltunk, és másnap, a köztársaság 
kikiáltása előtt három nappal pedig címlapon hozta 
a Soproni Hírlap az exkluzív fotót a legfontosabb 
hírrel: Csillaghullás Sopronban! 
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A HELY SZELLEME
A HŰSÉG
VÁROSA

Magánsorsok és közös történelem vastagon 
rétegződnek egymásra ebben a múltját 
őrző, mégis eleven városban, amely a saját, 
újraformált jövője felé igyekszik, kiszabadulni 
törekedvén a távolra különülés csapdájából. 
A száz évvel ezelőtti hazamegtartó döntés, 
a soproni népszavazás nagyon kevesek 
átélt magánsorsa már, a város sorsa viszont 
Magyarország közös történelme továbbra is.

Szöveg: Bencsik Gábor
Fotó: Muray Gábor
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MILYEN ÉRZÉS ÚGY ÉLNI SOPRONBAN, HOGY 

A BELVÁROS EGYIK PATINÁS ÉPÜLETÉRE NAGY 

BETŰKKEL KI VAN ÍRVA A NEVE?

Egyfelől fantasztikus dolog, másfelől viszont 
óriá si felelősség. A felirat figyelmeztet a kö
telességemre, hogy próbáljak példát mutatni, 
a névhez méltón viselkedni a mindennapokban. 
Mondjuk úgy, hogy édes teher.

MINDIG ENNEK A CSALÁDI ÖRÖKSÉGNEK AZ ÁT-

VÉTELÉRE KÉSZÜLT?

Korántsem. Ebbe a házba születtem 1958-ban, itt 
nőttem fel és végeztem az iskolákat. De sokáig 
nem tudtam, mi a szöszt csináljak. Az építész
mérnöktől kezdve a közgazdászon és a bár
zongoristán keresztül a jogászig sok minden 

akartam lenni. Tizenhat évesen pályaválasztási 
tanácsadóhoz is mentem, de olyan javaslatokon 
kívül, mint hogy legyek kitartóbb, koncentráljak 
jobban, ott sem kaptam iránymutatást. Aztán 
apám, aki elég domináns alkat volt, kijelentette, 
a műszakiaké a jövő, így kerültem a Soproni 
Egyetem faipari karára.

PEDIG SOKKAL INKÁBB TŰNIK HUMÁN-, MINT 

REÁLALKATNAK.

Hát igen, bár faipari mérnökként végeztem, 
egy szöget sem tudok rendesen beverni a falba. 
Büszke vagyok rá, hogy itt tanultam, hiszen 
az egyetem a családban kapott értékrendemet 
erősítette, a professzoraim ugyanis az élet 
dolgaihoz való viszonyuláshoz is útmutatást 

A HELY SZELLEME | A HŰSÉG VÁROSA

A BOLDOGULÁS 
ZÁLOGA 

A KÖZÖSSÉG

Nagyapai örökséget feltámasztó étterem, kékfrankra keresztelt helyi pénz, 
havi kvízestek, városszerte híres utazások , szoborfelújítás, civil szervezetek 

és baráti körök. Csak néhány a Perkovátz Tamás munkája nyomán 
megvalósuló kezdeményezésekből. A látszólag széttartó felsorolásban 
nagyon is van rendezőelv. Hogy mi, arról a faipari mérnökből lett vérbeli 

vendéglátós mesél a nevét nagy betűkkel magán viselő Perkovátz-házban.

Szöveg: Meszleny Zita
Fotó: Földházi Árpád
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adtak. Ráadásul olyan fantasztikus légkör 
uralkodott itt, amilyenben életre szóló barátsá
gokat kötöttem. Utána Budapesten, a Lignimpex 
Külkereskedelmi Vállalatnál helyezkedtem el, 
mikor azonban édesanyám megbetegedett, 
tudtam, haza kell jönnöm. Sopronban, az Elzett 
Zár- és Vasalatáru Gyárnál lettem kereskedelmi 
és értékesítési osztályvezető. Hat évig dolgoztam 
ott, rengeteget utaztam, nagyon élveztem. Talán 
soha nem is mondtam volna fel, ha édesanyám 
halála után, 1987-ben édesapámmal el nem 
határozzuk, hogy kezünkbe vesszük a családi 
örökséget. Ekkor, mint Pilátus a krédóba, estem 
bele nagyapám nyomán a vendéglátásba.

MONDHATNI, A VÉRÉBEN VAN TEHÁT A VENDÉG-

LÁTÁS?

Ha úgy tetszik, igen. Nagyapám, Perkovátz 
Félix volt vendéglős. Kalandos út vezette erre 
a pályára. A Sopronhoz közeli Alsólászlón, ahol 
özvegyen maradt anyja hat testvérével nevelte, 
egyszer – enyhén szólva – csínytevésen kap
ták. Történt ugyanis, hogy felfedezte, valaki 
lopja a felaprított fát. Puskaport szerzett hát, 

és megtöltött néhány hasábot vele, hogy ha 
a tolvaj begyújt a lopott tüzelővel, pórul járjon. 
Így robbant fel a kanász háza. Mikor ez kiderült, 
a fiúnak nem volt maradása a faluban. Beadták 
pincérinasnak. Budapesten tanulta ki a mester
séget, ezután 1908-ban kiment lóversenyt nézni 
Angliába, majd Liverpoolban dolgozott, később, 
mint ahogy a régi regényekben lenni szokott, 
bejárta Európát. Az első világháborús olasz hadi
fogságból szabadulva a Budapest–Fiume-vonalon 
közlekedő gyorsvonat főpincére lett. Minden
áron vendéglőt szeretett volna, így hazajött 
Sopronba, és először a Déli pályaudvar restijét 
bérelte, három évvel később, 1924-ben pedig már 
megvásárolta a mai Perkovátz-ház helyén álló 
földszintes parasztházat. Itt éttermet nyitott 
a feleségével, kettejük szorgalma felvirágoztatta 
az üzletet. A hely főleg az egyetemisták körében 
volt népszerű, a diákok Perkovátz-tanszéknek 
nevezték el. A sikerhez hozzájárulhatott, hogy 
1935-ben vidéken ő kínált a vendégeinek először 
– a Fertőről hozott jég segítségével – hűtött 
csapolt sört. A sikereknek hála, 1941-ben meg
épülhetett a ma is álló, kétszintes Perkovátz-ház. 
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Sopron és a családom története olyan szorosan össze-

fonódik, hogy nem is tudom szétválasztani. A legfonto-

sabb kapocs 1919. június 4. Ekkor, az úgymond dicső-

séges – szerintem gyalázatos – százharminchárom nap 

alatt történt, hogy a nagymamám édestestvérét, Szántó 

Róbert főhadnagyot egy barátjával együtt a soproni 

temetőben mindenféle tárgyalás nélkül agyonlőtték. 

Végigharcolta az első világháborút, aztán mivel nem állt 

be a Szamuely Tibor-féle bandába, ez lett a büntetése. 

A Horthy-korszak alatt gyönyörű síremléket állítottak 

nekik, amit aztán 1946-ban a kommunista hatalom 

szétveretett. A két áldozat szobrának fejét évek múltán 

a szeméttelepen találta meg egy soproni polgár, aki 

Szántó Róbertét visszaadta a családunknak. Ez a fej 

gyermekkoromtól kezdve ott állt az otthonunkban. Nap 

mint nap elsétáltam mellette, és még ha csak suttogva 

beszélhettünk is arról, kit ábrázol, ha csak lopva járhat-

tunk is a sírjához, az élmény nagyon mélyen lerakódott 

bennem. Aztán mikor már szabadon lehetett emlékezni, 

mindez a felszínre tört. A halála századik évfordulójára 

megírhattam a történetét, és ezzel leróhattam előtte a 

tiszteletemet. 

Ám az emlékőrzés túlmutat a családi szálon. Az em-

ber jó esetben felelősséget érez a város iránt, ahol él. 

Én legalábbis így voltam vele. Annyit kaptam a helytől, 

hogy úgy illett, hogy – a lokalitást a globalitás elé helyez-

ve – vissza is adjak valamit. Sopron megannyi híresség 

életében fontos helyszín. Utcák, terek, emléktáblák őrzik 

a nevüket, de én a többséghez hasonlóan sokáig alig 

tudtam róluk valamit. Aztán egyre erősebb belső kész-

tetést éreztem, hogy megismerjem a történetüket, ami 

által még inkább otthonra lelhetek a térben, amelyben 

élek, és ezt a lehetőséget másoknak is megadjam. Ezért 

készült el az én szerkesztésemmel az a könyv is, amely 

negyvenhárom olyan híres ember történetét dolgozza 

fel, aki itt nyugszik. Köztük van például Szokolay Sándor 

zeneszerző, Kis János püspök-költő, Kánya Kálmán volt 

külügyminiszter. 

De ezen a negyvenhárom kiválóságon kívül is sok nagy 

ember, nagy tett kötődik Sopronhoz. Itt élt Zrínyi Miklós, 

Kapisztrán Szent János innen hívta hadba Nándor-

fehérvárhoz az embereket, Berzsenyi Dániel Sopronban 

járt iskolába, Petőfi Sándor itt volt katona, Liszt Ferenc a 

városunkban adta első koncertjét. És persze ne felejtsük 

el mindazokat, akik lehetővé tették a csodát, hogy Sopron 

magyar föld maradhasson.

Ez a sok történet egy nagy soproni történetté áll össze, 

tele sok olyan szereplővel, akiért hálásak lehetünk, akire 

büszkék lehetünk. És ha van kire büszkének lenni, van 

kire emlékezni, az tartást ad a ma élőknek is. 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

Otthonra lelni a térben
Vörös Ákos, a Soproni Egyetem 
angol-, illetve magyar mint ide-
gen nyelv tanára
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A nagyapám a saját elmondása szerint a népszavazáskor 

hatszor tette le a voksát Magyarország mellett. Ez persze 

nem biztos, hogy igaz. Az öreg szeretett nagyot mondani, 

de az eredmény miatti büszkeséget és az identitást jól 

mutatja a legenda.

A családom eleve mélyen be van ágyazva Sopronba: 

a nagyszüleim érkeztek ide, mindkét ágról, és az egye-

temi éveimet leszámítva én is mindig itt éltem. Nem is 

volt opció, hogy máshova menjek. Annak ellenére sem, 

hogy fiatal orvosként nem volt egyszerű a visszatérés. 

Sopron a történelméből adódóan zárt város volt, ahová 

csak ellenőrzések után juthatott be még az itt lakó is, ez 

pedig meghatározta a hangulatot. Akkoriban úgy éreztük 

magunkat ebben az ország széli kis ficakban, mint akik 

el vannak zárva a levegőtől. 

Aztán amikor megnyíltak a határok, végre fellélegezhet-

tünk. Kitárult a világ, és ami a város nehézsége volt, az a 

legfőbb előnye lett. Hatalmas elánnal kezdtük felfedezni, 

megismerni a környéket, az ausztriai tájat, a szomszédain-

kat, Sopron igazi vonzerejévé Bécs és Pozsony közelsége 

vált. Rengetegen költöztek ide, mert ugródeszka lettünk 

a külföldi munkavállaláshoz, ma is folyamatosan nő a 

lakosság, amit nem sok kisváros mondhat el magáról. 

Szinte magától értetődik itt a kétnyelvűség, ami miatt 

az ember nem érzi idegennek magát a határ túloldalán 

sem. Mi is a lehető legnagyobb természetességgel járunk 

át Ausztriába hangversenyekre, kiállításokra, síelni vagy 

a reptérre, ha utazni vágyunk, de ugyanilyen boldogan 

jövünk haza is. 

Számomra ugyanis Sopron a legszebb. Nem tartom 

magam lokálpatriótának, de végigjártam az ország 

szinte összes városát, és úgy találtam, hogy történelmi, 

műemléki szempontból egyik sem vetekedhet Sopronnal. 

Nincs még egy olyan város, amelynek ilyen adottságai 

lennének. Gondoljunk csak a természeti környezetre, 

a tóra, a dombokra, a közeli hegyekre. És nincs még 

egy olyan sem, amelynek ilyen sokféle történelmi kort 

felidéző mozaikja lenne. Itt a belváros az elegáns barokk 

palotáival, aztán kicsit kijjebb az 1800-as évek második 

felében épült településrész, megjelenik a Bauhaus, ott 

a Lőverek, a Virágvölgy, valamint a poncichternegyed a 

több száz éves parasztházaival. Ez azoknak a német ajkú 

szőlősgazdáknak a lakóhelye volt, akik a tőkék között 

babot is termeltek. Ha beszélhetünk soproniságról, akkor 

az számomra ezt a sokféleséget jelenti, városképben, 

nemzetiségben, múltban. 

A változásokat figyelve persze némi nosztalgiával 

tekintek vissza a valaha volt csendes, zárt, gemütlich, 

azaz kedélyes Sopronra. Ahogy idősödöm, az kezd 

hiányozni, ami fiatalon nehézségnek tűnt, a múlt egyre 

inkább felértékelődik. De ez így van rendjén. Szívesen 

tekintek vissza, de tudok örülni a jövőbe mutató vál-

tozásoknak is.  

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A múlt egyre inkább felértékelődik 
Koloszár Miklós fül-orr-gégész 
főorvos

F
O

TÓ
: K

O
V

Á
T

S
 G

Á
B

O
R

A HELY SZELLEME | A HŰSÉG VÁROSA



2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR 49

Ennek az emeletén éltek a nagyszüleim a három 
gyerekükkel, köztük apámmal. Nagyapám azt 
tervezte, hogy apám fogja majd továbbvinni 
a vendéglőt. Apám azonban jó eszű gyerek volt, 
a tanárai továbbtanulásra ösztönözték, jogász 
lett belőle, és Budapestre költözött közgazdász 
édesanyámmal.

KI VETTE ÁT AKKOR AZ ÉTTERMET?

A rendszer nem nézte jó szemmel, hogy a csa
ládunknak kétszintes háza van, ezért 1951-ben 
államosították a helyet, a szüleim és a nagy-
szüleim a lakásban is csak bérlőként maradhat
tak. Nagyapám haláláig az emeleten élt, soha 
többé nem lépett be a földszinti vendéglőbe.

HOGY KERÜLT VISSZA A CSALÁDHOZ AZ ÉPÜLET?

A forradalom után, 1957-ben volt egy olyan 
engedmény, hogy a a kulákok egy része vissza
igényelhette a tulajdonát. Nagyapám ezt végig 
is vitte, de kényszerbérleti szerződést kötöttek 
vele, amelyet nem mondhatott fel, így jelképes 
összegért harminc évig egy Kékfrankos nevű 
étterem üzemelt a házban. Ezt a szerződést 
bontottuk fel 1987-ben.

EKKOR MÁR – A RÉGI IDŐK EMLÉKÉRE – SAJÁT ÉT-

TEREMBEN GONDOLKODTAK?

Először bérbe akartuk adni a helyet, hiszen 
édesapámnak és nekem is megvolt a magunk 
munkája, ez azonban nem működött. Aztán egy 
barátom révén hallottam a John Bull Pub nevű, 
angol stílusú vendéglátóhelyeket működtető 
franchise-ról. Amint megnéztem egy ilyet a fővá
rosban, rögtön tudtam: ez kell nekem. A rend
szerváltozást követő években Magyarország még 
nagyon szürke hely volt, a régi hangulat uralt 
mindent. Ezzel szemben ez a pub színes, meleg, 
élő atmoszférát árasztott, tele fényekkel, képek
kel. Abban a szent pillanatban beugrott nagy

apám angliai utazása, és itt valahogy összeértek 
a dolgok. Megegyeztünk, az angolok a nulláról 
berendezték a helyet, és 1992. december 5-én, 
édesapám születésnapján megnyitottunk. Mikor 
aztán 1999-ben lejárt a franchise-szerződés, már 
szerettem volna, ha a család képére lehetne for
málni a helyet, így alakult ki a mai arculat.

NEM ESETT NEHEZÉRE HÁTRAHAGYNI AZT A MUN-

KÁT, AMELYET SZERETETT, ÉS ÁTÁLLNI A VENDÉG-

LÁTÁSRA?

Inkább egy új világ nyílt ki előttem. Emlék
szem, mikor odajött hozzám a konyhafőnök, 
hogy rakjuk össze az indulókészletet: kellene 
hétszázhúsz tojás. Majd lefordultam a székről, 
mert én addig életemben húsz tojásnál többet 
sosem vásároltam, el sem tudtam képzelni, 
mit jelent hétszázhúsz… Ma sem foglalkozom 
ilyenekkel. Persze ragadtak rám dolgok, de nem 
ez a feladatom.

HANEM MI?

Én a vendégekkel törődöm, és azt hiszem, kije
lenthetem, hogy ezt nem végzem rosszul. Nem 
éttermes vagyok, hanem vendéglátó. A felfo
gásom szerint a vendéglő nem egy etető- vagy 
itató hely. A fogások valójában csak szükséges 
kellékek. A lényeg nem ez. A lényeg az, hogy 
olyan helyet teremtsünk, ahol az emberek 
szívesen találkoznak, beszélgetnek, eszmét cse
rélnek, szórakoznak, jól érzik magukat. Nekem 
vendéglátósként az a feladatom, hogy felismer
jem, mi kell ehhez, és azt megadjam. Úgy kell 
figyelnem rájuk, és felelősséget vállalnom a jól-
létükért, mintha az otthonomba fogadnám őket.

HONNAN HOZZA EZT A FELFOGÁST?

Talán a szüleimtől. Meghatározó élményem, 
hogy nálunk mindig volt vendégjárás. Apám 
imádott bridzsezni, minden szombat este baráti 

A Perkovátz-házban huszonnyolc éve minden karácsonykor 
vendégül látják a város azon állami gondozottjait, akik intézet-
ben töltik az ünnepeket. „Mikor a rendszerváltozás után megis-

mertem az itteni gyermekotthonok világát, elhatároztam, 
hogy meghívom őket. Noha a világ problémáit nem tudom 

megoldani, ennyit tehetek. December 24-én a vendéglő a nagy-
közönségnek zárva van, kizárólag az árva gyermekek számára 
nyílik meg, akiket 1993 óta ebédre várunk ilyenkor. A munka-
társaim ezen a napon önként vállalják a főzést, a felszolgálást, 

mert átérzik ennek jelentőségét, azt, hogy egy jó közösség, 
mint egy háló, megtartja azokat, akik elkallódnának” – vallja 

Perkovátz Tamás
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A soproni kékfrank bevezetése 
nem volt légből kapott ötlet. 
Svájcban ma is jelen van a frank 
mellett a wir. A soproni példa, 
a Perkovátz Tamás által létreho-
zott kékfrank nyomán született 
a balatoni korona és a Bocskai-
korona is, valamint megalakult 
a Helyi Pénzek Szövetsége
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házaspárok jöttek hozzánk játszani, vagy épp 
a szüleim mentek el. Vasárnap délelőtt pedig 
apám barátai, miután az újságostól megszerez
ték a friss lapokat, jöttek fel a lakásunkra kávéz
ni, és indult a dumaparti. Nekem ez természetes 
volt, így szocializálódtam. Ennek nyomán már 
diákkoromban én is örömmel láttam vendégül 
a barátaimat, és ők szívesen jöttek hozzám, részt 
vettek az általam szervezett találkozókon.

MA PEDIG MÁR VÁROSSZERTE HÍRESEK AZ ÖN ÁL-

TAL SZERVEZETT UTAZÁSOK, ESEMÉNYEK, BÁLOK, 

KVÍZESTEK.

De ne gondolja, hogy én ezt tudatosan kezd
tem. Ösztönösen alakult így, talán azért, mert 
először nem bírtam, hogy állandóan itthon, 
röghöz kötve kell várnom a vendégeket,  míg 
korábban folyton utaztam. Akkor, huszonhét 
éve találtam ki, hogy bérlek egy buszt, teszek 
bele egy sörcsapot, megtervezem, merre 
menjünk, mit nézzünk meg, és aki szintén 
szeretne világot látni, az velem tarthat. Aztán 
az évek során ebből nőtt ki a Perkovátz-ház 
baráti köre. A közösségből jött az ötlet, hogy 
szervezzünk kvízesteket. Húsz éve havi kétszer 
nagyjából százötven ember gyűlik össze, hogy 
számot adjon tudásáról, tanuljon, szórakozzon, 
beszélgessen. A játéknak szerény személyem 
a házigazdája. Idővel pedig egyre több jótékony
sági szervezet, egyesület székhelye is lett a ház, 
mint az élet árnyékos oldalára kerülőket segítő 
soproni Rotary Club, amelynek én is tagja va
gyok, valamint a soproni Lions Club. A Kitaibel 
Pál Természettudományi Asztaltársaságnak, 
a Soproni Helytörténészek Baráti Körének, 
a Széchenyi Társaság soproni tagozatának és 
persze a mi baráti körünknek is a Perkovátz-
ház az otthona. Ha valami a javamra írható, 
akkor az az, hogy teret és lehetőséget adtam az 
embereknek a találkozásra.

„Mint Pilátus a krédóba, 
estem bele nagyapám nyomán 

a vendéglátásba”

Perkovátz 
Félix
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SOPRONBAN TÉNYLEG MEGLEPŐEN SOK CIVIL 

SZERVEZET MŰKÖDIK.

Igen, és ez üdvös. Hiszen a civil szervezet olyan, 
mint a jó kovász, összetartja a közösségeket, ka
talizálja a létrejöttüket. A különböző, mégis egy-
ívású közösségek alkotják a nemzetet. Ha bár
melyik elem sérül, hanyatlik a nagy egész. Ezért 
tartom fontosnak küzdeni a civil szervezetek 
pusztulása ellen. Sajnos a fogyasztói társadalom 
szülte szép új világ nem kedvez a megmaradá
suknak, a világon mindenhol hanyatlanak. Ellen 
kell állni ennek a folyamatnak! Nem szabad 
hagyni, hogy a magány, az elidegenedés legyen 
az úr!

MIBEN LÁTJA AZ ELIDEGENEDÉS OKÁT?

Szerintem minden a fogyasztói társadalmat ura
ló és működtető multik érdekeiből fakad. Ez az 
érdek hívta életre a 18. században és teljesítette 
ki a 19. és a 20. században azt az új szemléletet, 
hogy a világunkban minden viszonylagos, nin
csenek abszolút értékek. A közösséggel szemben 
az egyént állította a középpontba mint minden 
társadalmi folyamat eredőjét, és napjainkban 
már mind hangosabban hirdeti, hogy ezeket az 
egyéneket homogenizálni kell, mert az a jó, ha 
minden egyforma. Sokakkal együtt azt vallom: 
ez fatális tévedés, hiszen mindig a közösség 
az értékteremtő erő. Ha úgy tetszik, az egyéni 
boldogulás záloga az őt körülvevő erős közösség. 
Úgy látom, ha mindent egységesítünk, akkor 
végünk van. A természetben sem jó, ha csak 
kevés faj létezik, hiszen akkor alacsony szintű az 
ellenálló képesség – a közösségeknek, a tár
sadalmaknak is szükségük van a diverzitásra. 
Szerintem a világ sava-borsát a különböző közös
ségek adják. Egy közösséget az tesz közösséggé, 
hogy megvannak a specifikumai. Az én felfogá
som szerint ezért meg kell őriznünk az egye
diségünket, sőt képviselnünk, éltetnünk kell. 

Ha az ember bemegy az Országházba, ott még 
a lépcsőház is a magyar kultúrát hirdeti. Most 
azonban olyan házakat építünk, amelyek Német
országban, Új-Zélandon vagy a világ bármelyik 
más pontján állhatnának. A kedvenc példám 
a szülővárosom. Ön mit néz meg, mit fényképez 
le, amikor Sopronba jön?

MONDJUK A TŰZTORNYOT, A BELVÁROST, A VÁR-

KERÜLETET…

Ugye milyen érdekes? Nem a lakótelepet, 
pedig itt is van belőle három, és még csak nem 
is a két világháború között készült tereket, 
hanem az első világháború előttről megmaradt 
helyeket. Ez nem véletlen. Akkor még létezett 

„2007-ben létrehoztuk a francia kafetériaszolgáltatók 
és az akkor még a régi rendszer elitjének tulajdonában 
működő Nemzeti Üdülési Szolgálat üdülési csekkjének 
monopóliumát megtörni kívánó Hami – Ha mi összefo-
gunk kafetériautalványunkat. Mindmáig a legnagyobb 
eredményemnek azt tartom, hogy bebizonyítottuk: hazai 
kézben is lehet sikeresen működtetni kafetériát, és végül 
a francia szolgáltatók is gyakorlatilag eltűntek a hazai 
porondról. A küzdelemben járulékos veszteségként ugyan 
mi is ellehetetlenültünk, ez akkor is siker” – mesél a he-
lyi pénz elődjéről a soproni közösségszervező
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Nem tudom, hogy a Sopronba költözőt, a „jöttmentet” 

mi fogja meg a városban, engem mindenképpen az a 

gondolat, hogy 1982-es ideköltözésem fel sem merül-

hetett volna, ha az 1921-ben itt élők nagy része máshogy 

cselekszik.

Aki egy kicsit is ismeri a trianoni történéseket, tudja, 

hogy a hazánkat érő megrázó döntés után, egy törté-

nelmi sztrók idején Sopron lakossága a haza melletti 

voksával főnixmadárhoz hasonlítható lelkierővel tett 

tanúbizonyságot hűségéről, hirdetve ország-világnak, 

hogy bár lehetnek az ember életében igen nehéz hely-

zetek, a lelkiismerete szabad. A főnixmadárnak, ahogy 

azt édesanyám meséiből hallottam, hallatlan ereje van, 

s a könnye sebeket gyógyít. Ma már tudom, hogy a való-

ságban nem létezik főnixmadár, de ez mit sem változtat 

azon, hogy az akkor itt élő emberek teljesítményét az ő 

teljesítményéhez hasonlítom.

Sopron nevétől a népszavazás óta elválaszthatatlan jelző 

lett a hűség. A szót sajnos ma sokan a gyengeséggel, a 

maradisággal, a változtatni nem meréssel azonosítják, 

de az 1921-ben itt élő soproniak 72,8 százaléka be-

bizonyította, hogy a hűség lehet cselekvő akarat is. S bár 

nem minden nemzedéknek adatik meg, hogy egyetlen 

tettével beírja magát a történelemkönyvekbe, minden 

nemzedéknek lehetősége van arra, hogy társadalmi 

felelősségtudatára leljen. Mert most is szükség van 

sok-sok aktívan hűséges sopronira. A soproniság ma 

éppen ezért – ha a fogalom létezik – szerintem ott 

kezdődik, hogy ismerjük a múltját, aminek segítségével 

részévé válhatunk a jelenének, s tudunk formálói lenni a 

jövőjének is. A soproniság harcmodor, magatartásforma, 

amely magában foglalja a város feltétel nélküli szeretetét, 

hiányosságainak látását, az érte való cselekedni akarást. 

A soproniság hűség, és hűség nélkül nem létezhet egyet-

len igaz közösség sem. Hűséges pedig az, aki minden 

kísértés és próbatétel közepette megáll a hitében.

Ezek után nem bújhatok ki egy vallomás alól. Sopron 

nekem a hűség fogalmának tényleges megértését, 

hivatásom és orvosi szakterületem gyakorlásánál a 

megélését és az alkalmazását is jelentette. Nem gyó-

gyító orvosként munkámat ugyanis nem kísérte a hálás 

betegek köszönete, amely nap mint nap arra ösztönzött 

volna, hogy értük újra és újra többet tegyek. Az én tevé-

kenységem eredménye nem az egyes ember szintjén vált 

nyilvánvalóvá, hanem az egész lakosságén azzal, hogy 

az emberek közegészségügyi, járványügyi biztonsága 

a munkámnak köszönhetően is biztos volt. 

De visszatérve az évfordulóhoz: a centenárium egyben 

számvetés is. Sopron következő száz évét azok a ma 

itt élők alapozhatják meg, akik őrzik a múlt adomá-

nyait, és lerakják a jövő alapjait. Hatalmas öröm, hogy 

Sopronban ma is jelen van az a lokálpatriotizmusban 

gyökerező szellemi muníció, ami feljogosít bennünket 

reménykedésre. Kívánom, hogy idősebb Sarkady Sán-

dor Sopronhoz írt himnusza valóra váljon: „Új ezredév 

vár, de harcát ne féld! / Zengd, hittel zengd velünk a 

Hűség énekét.” 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A hűség cselekvő akarat
Amberger Erzsébet, Sopron 
nyugalmazott tiszti főorvosa
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Életem szerencséje, hogy Sopronba kerültem. Tolna me-

gyében, egy német ajkú községben születtem, részben 

ennek köszönhetem pályám alakulását. A közlekedési 

szak elvégzése után ugyanis rögtön a GYSEV-hez hívtak, 

amelynek – nemzetközi társaság lévén – nagy szüksége 

volt német nyelven jól beszélő utánpótlásra. Így kerültem 

1969-ben ide, és azóta soproni polgárnak tartom magam. 

Sopron, illetve a vasúttársaság mindent megadott, ami 

a minőségi élethez szükséges. Végigjárhattam a rang-

létrát, és a pályám végén vezérigazgató-helyettesként 

mehettem nyugdíjba 2007-ben. Ebben az évben köszönt 

le a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. Elődöm 

építész-történész volt, aki generációkra visszavezetve 

soproni, így megtiszteltetés volt, hogy noha nem ide 

születtem, és nem is az építészet területéről jöttem, 

rám merték bízni a feladatot. Úgy éreztem, belenőttem 

a városba. Most lesz tizenöt éve, hogy én vezetem az 

ország egyik legrégibb egyesületét, amely több mint 

százötven éves múltra tekint vissza. Ez is mutatja a 

felelősséget, amit a polgárok éreztek a városuk iránt. 

Az egyesületben jelentős értékmentő munka folyik, 

pedig a szervezet sokszor nem volt könnyű helyzetben. 

Sopront hosszú ideig bűnös városnak tartották, bűne az 

volt, hogy hűséges volt a hazájához. Ezt akkor kemény-

fejűségnek, rátartiságnak címkézte a hatalom, nem zárta 

a szívébe a kis elszigetelt országrészt. 

Ma már ez szerencsére nincs így. Elég csak megnézni a 

belvárost, ami szerintem sosem volt még ilyen szép. Any-

nyiféle hangulata van, hogy egyszerűen megunhatatlan. 

Szeretem, amikor a gyönyörű homlokzatokon ragyog a 

nap, az alkonyatot, mikor kigyúlnak a lámpák sejtelmes 

fényei, a téli esti soproni hóesés pedig leírhatatlan. Azt a 

békét, amit olyankor érzek, nem tudom visszaadni. Nem 

hiszem, hogy a világnak van még egy olyan szép helye, 

mint Sopron, nem tudom, hogy lehetne nélküle élni. 

Azt hiszem, ezt jelenti nekem a hűség városa kifejezés. 

Sokszor eszembe jutnak a hazájukat kényszerből elhagyó 

ötvenhatosok, az általuk írt honvágydalok, a sok üzen-

getés a Szabad Európa Rádión. Ilyenkor végtelenül hálás 

vagyok, hogy én itt maradhattam, hűséges lehettem 

a városomhoz. Ha pedig ez megadatott nekem, akkor 

nekem a javát kell szolgálnom, a sikereinek örülnöm 

kell, és itt kell szeretnem élni. 

A PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖRE

A megunhatatlan Sopron
Józan Tibor, a GYSEV nyugalma-
zott vezérigazgató-helyettese, 
a  Soproni Városszépítő Egye-
sület elnöke
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összetartó, koherens közösség, amelynek volt 
elképzelése a helyről, ahol élt, ezért tudott 
olyan értéket teremteni, amelynek ma is 
csodájára járunk. Az első világháború után 
meggyengült, a második után aztán teljesen 
széttöredezett ez az összetartás. A mai világ 
embere is tudna ilyet alkotni, ha lenne megfele
lő közössége, amelynek van identitása, világról 
való sajátos elképzelése, öntudata. Ezek nélkül 
nem tud megőrzésre méltó örökséget hátra
hagyni. Éppen ezért ahol a leginkább támadják 
a közösséget, ott kell nagyon tudatosan erősíte
ni a még álló falakat.

AZ ÖN ÁLTAL MEGALKOTOTT HELYI PÉNZ, A SOP-

RONI KÉKFRANK IS ILYEN FALERŐSÍTÉS?

Pontosan. Mindig is bosszantott az a hihetetlen 
mértékű forrás- és értékkiáramlás, amelyet 
a globális nagytőke irányít. Ha régen valaki el 
akart venni valamit a másiktól, kihúzta kardját, 
és elvette tőle. Ma ez jóval rafináltabban zajlik, 
de a cél ugyanaz. Ha egy befektető idejön, nem 
azért érkezik ide, hogy segítsen rajtunk, hanem 

azért, mert úgy ítéli meg, itt tudja a legnagyobb 
nyereséget elérni. A béren és a nyereségadón 
kívül minden kimegy az országból. Bárki bármit 
mond, hosszú távon tehát a befektető tulajdon
képpen kifekteti az országot. Ez állandósítja és 
fokozza a kiszolgáltatottságunkat, még akkor is, 
ha szükségünk van új munkalehetőségre, vala
mint a korszerű munkamódszerek és technoló
giák elsajátítására. Ráadásul ha egy országból 
folyamatosan megy ki a tőke, a helyzet tovább 
romlik. A közösség akkor tud jól működni, ha 
maga használhatja a javait, ha a saját kezében 
tartja a gazdaságát, a környezetét. Ezt szolgálta 
a 2009-ben életre hívott helyi pénzünk. Ennek 
az volt a célja, hogy arra motiválja a lakosokat és 
a vállalkozásokat, hogy a közösségen belül költ
sék el a pénzüket, támogatva ezzel a helyi kis- és 
középvállalkozókat, az elfogadói körbe ugyanis 
csak őket engedtük belépni. A tőke így helyben, 
a rendszeren belül maradt, és mivel a kékfrankot 
nem volt értelme halmozni, forgott a pénz, ami 
élénkítette a gazdaságot. Nem mellesleg a helyi 
pénznek fontos identitáserősítő szerepe is volt. 
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A címleteket ezért is nyomtattuk háromnyelvűre 
– magyarra, németre és horvátra –, így a haj
dani Sopron vármegye ma Ausztriában fekvő 
területeit is be tudtuk vonni az együttműködés
be. Jól működött, amíg működött. Példaként: 
kékfrankból autót vásárolhattak, a benzinkútnál, 
a fodrásznál vagy a vendéglőben fizethettek 
vele, azaz az élet majdnem minden területén 
használhatták.

AKKOR MIÉRT KELLETT MÉGIS MEGSZÜNTETNI?

Azért, mert a világ nem akarta, hogy létezzen, 
mert a pénzügyeket irányító hatalom erősebb 
volt nálunk. De nem baj, hogy így alakult. Talán 
megelőztük a korunkat. A gondolatiságot pedig 
továbbvisszük.

HOGYAN?

Például azzal, ami életem egyik legnagyobb al
kotása: a ház előtti téren álló Széchenyi-szobrot 
1997-ben a barátaimmal együtt rendbe hoztuk, 
megvilágítottuk, majd 2016-ban, a legnagyobb 
magyar 225. születésnapjára a talapzatára 
négy nyelven kőbe véstük a hazaszeretetről 
vallott gondolatát. Így hangzik: „A hazaszeretet 
azon szent láng, melyért, bármily gyermeki 
érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen 
számító cosmo politái, nincs mit pirulnunk, mert 
a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen 
vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön 
eredetét.” Tudom, ma még kevesen nézik meg, 
de ha ennek a kevésnek fontos, vagy van, aki az
által, hogy megnézi, elgondolkodik, az már elég. 
Létrehoztunk ehhez egy betűvédnökségi prog
ramot is. Aki egyetért a felvésett gondolattal, az 
egy kisebb összegért egy-egy aranyozott betű 
felett védnökséget vállalhat. Ez nem a pénzről 
szól – hiszen azt mind a város javára fordítjuk –, 
hanem arról, hogy érezzük: a fontos közösségi 
célok eléréséhez majd mindig elengedhetetlen 

a lemondás, az áldozatvállalás. Szerintem szeret
ni az otthonunkat, a szülőföldünket természetes 
emberi érzés, amelyet nem szégyen megvallani.

SOSEM ÉREZTE, HOGY TÚL SOK ÁLDOZATOT HOZ, 

HOGY SZÉLMALOMHARCOT VÍV, ÉS MINDIG ÖNNEK 

KELL AZ ÉLRE ÁLLNIA, HA VALAMIT EL SZERETNE 

ÉRNI?

Néha talán, de nem azért, mert nekem ez rossz 
lett volna. Mindig élveztem, amit csinálok, és 
most is szeretem, ha feladatom van. Számomra 
természetes, hogy az ember szívesen cselek
szik a közösségéért. És persze én sem vagyok 
szent, nekem is jólesik, ha egy esemény, utazás 
vagy program után a résztvevők elégedettek, 
örülnek, gratulálnak, azt mondják, na, ez jó volt. 
Tulajdon képpen csak akkor bosszankodom, ha 
azt tapasztalom, hogy az emberek nem érzik, 
miről szól mindez. Ha nem értik meg, hogy 
a másokkal, a szűkebb vagy tágabb közösségünk
kel való együttműködés az életben maradásunk 
alapja. A tízparancsolat is ezt szolgálja. Támpon
tokat, erkölcsi karókat ad ahhoz, hogyan kell 
egymáshoz viszonyulnunk. Ha ezeket szem előtt 
tartjuk, az olyan értékrend, amely segít eliga
zodnunk. Persze még így is el fogunk botlani, ez 
egészen biztos. De ha van iránymutatás, és van
nak mellettünk olyanok, akikre támaszkodha
tunk, fel tudunk állni, és tovább tudunk menni. 

Ahogy a vendéglátós fogalmaz: „Sopronban 
nekünk a jövőnk múlik azon, hogy a határok 

túloldalán lévőkkel szoros kapcsolatot ápoljunk, 
hiszen geográfiailag egy kulturális egység 
vagyunk, ezt meg kell értenünk. Az egyéni 

boldogulás záloga az erős közösség. Ezért Sop-
ronnak és a túloldalon lévőknek is érdekük, hogy 
nyissunk egymás felé. A kékfrank sem véletlenül 

volt háromnyelvű”

A HŰSÉG VÁROSA | A HELY SZELLEME



MAGYAR KRÓNIKA58



2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR 59

„Ó persze, az Órás Pistihez” – bólogat értőn a szom
széd, miután a kérdésére elárulom neki, Schneider 
Istvánhoz és fiához jöttem. Ahogy állok Sopron 
kertvárosi részén, a kedves alacsony épületek által 
szegélyezett utcán, nem is csodálkozom rajta, hogy 
a pontos cím megtalálását megelőző téblábolásom 
feltűnést keltett. Tűnődésre azonban nincs sok idő. 
Hamar nyílik a hangulatos, fehérre festett ház ajta
ja, és kilép rajta idősebb és ifjabb Schneider István. 
„Noha a város történelmi zártsága megszűnt, az 
itt lakókban maradt ebből valami. Ez kettős dolog. 
Egyrészt sokan tartózkodnak még most is az ide
genektől, másrészt viszont összetartó közösséggé 
formálódtunk” – ad rögtön magyarázatot a szinte 
már falusias hangulatra a családfő. „Majd az idő 
eldönti, ez a különállás végül árt vagy használ a vi

déknek” – toldja meg a fia, miközben udvariasan 
betessékelnek az otthonukba.

Körbefuttatva a szemem az ízlésesen berende
zett helyiségeken, a szomszéd által imént használt 
becenév jut rögtön eszembe. Bármerre nézek, 
a polcokat és falfelületeket órák borítják. A leg
különbözőbb méretű, formájú, illetve korú szer
kezetek halk kattogása betölti a  tereket. Ennél 
látványosabb bizonyítéka nem is lehetne annak, 
hogy a már nyugdíjaskorú órásmester számára 
a  foglalkozása nem csupán munka, hanem fél 
évszázada tartó hivatás. 

JÁTÉK AZ IDŐVEL
„Ötven éve ebben a  házban kezdtem önállóan 
óráskodni. 1972-ben nyílt meg az első üzletünk 

JÖVŐBE 
MUTATÓ  

MUTATÓK

Hogyan lehet egy olyan kihalóban lévő foglalkozást, mint az órásmesterség 
a mai igényekhez igazítani? Idősebb és ifjabb Schneider István az évszázados 

családi hagyományokban és a generációk összefogásában találta meg 
a kérdésre a választ. Úgy tűnik, helyesen. Az apa által ötven éve alapított 
Schneider Óra-Ékszer neve minden soproni fülének ismerősen cseng,  

és ha a fián múlik, ez még legalább ugyanennyi évig így marad.

Szöveg: Meszleny Zita
Fotó: Földházi Árpád
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a  történelmi belvárosban, az Erzsébet utcában, 
de a szakmát jóval korábban kitanultam – meséli, 
mialatt a  nappaliban mindhárman kényelembe 
helyezzük magunkat. – Sőt, a gimnáziumban már 
azért szekáltak az osztálytársaim, mert a pad alatt 
órákat bütyköltem a tanáraimnak, ismerőseimnek. 
Szünetekben és iskolaidő után meg ahelyett, hogy 
fociztam, bicikliztem volna, annál az órásnál töltöt
tem az időt, aki később felvett inasnak. Nem volt 
ez tudatos dolog. Egyszerűen csak borzasztóan 
érdekelt, hogyan működnek a fogaskerekek, mitől 
megy a szerkezet.” 

Ám az első órához kötődő emléke még ennél 
is korábbi. Kisgyermekként bátyjával szétszerel
ték a család konyhai vekkerét, mert felfedezték, 
a benne rejlő alkatrészek csodálatos pörgettyűk 
lennének. „Bohóckodtunk a különböző méretű kere
kekkel, rettenetesen élveztük. Aztán rá eszméltünk, 
hogy édesapánk már kevésbé lesz boldog, ha ezt 
meglátja, úgyhogy gyorsan összeraktuk a masinát. 
Igen ám, de néhány fogaskeréknek nem találtunk 
helyet. Sebaj, elrejtettük őket a fiókba, így legalább 
később tudunk vele játszani, gondoltuk. Apám 
persze nem értette, mi lelte a  vekkert, vitte az 
óráshoz, aztán amikor az rámutatott a szerkezet 
hiányosságaira, félve visszaszolgáltattuk az alkat
részeket” – nosztalgiázik.

A történeteket hallva az órásmester fiához 
fordulok, vajon neki is voltak-e hasonló élményei, 
amelyek oda vezettek, hogy mára a  Schneider 
Óra-Ékszer közös családi vállalkozássá vált. 
„Á, nekem nincs olyan jó kézügyességem, mint 
apunak. Akiben ez a  képesség megvan, abból 
ösztönösen jön a kíváncsiság, ami arra készteti, 
hogy babráljon, szétszedjen, összerakjon. Akiből 
ez hiányzik, az nem lesz jó a szakmában” – ma
gyarázza, hozzátéve, ezért is lett a javítás helyett 
a  cégvezetés a  feladata. Apja azonban mással 
indokolja mindezt. Szerinte a  családja életében 
mély nyomot hagyott a  mestersége. „Nem volt 
az apasággal könnyen összeegyeztethető munka az 
enyém. Reggel nyolctól ötig a boltban fogadtam 
a  vevőket. Hatra hazaértem, hétig a  családdal 
voltam, aztán fogtam magam, és visszamentem 
a műhelybe, ahol hajnali kettőig javítottam a mű
szereket. Ez ment nap mint nap. A fiam egyszer 
ki is jelentette: ő biztosan más foglalkozást talál 
majd magának.” Jó ideig úgy tűnt, így is lesz. A fiú 
először germanisztika szakra jelentkezett, majd 
azt elvégezve Németországba ment tanulni. Ott 
is maradt volna, ha a szülők, és rajtuk keresztül 
Sopron, hazatérésre nem készteti. 

A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT
Nem először történt ilyen fordulat a család éle
tében. Egy generációval korábban az akkor még 
fiatal órásmester szintén atyai hívásra tervezte 
újra az életét, és tért haza a  hűség városába. 
A Civitas Fidelissima név a Schneiderek számára 
nem csupán emlékeztető a  település lakóinak 
száz évvel ezelőtti tettére, hanem generációk által 
megélt valóság. 

A családi sírhelyre vésett dátum szerint a tör
ténetük legalább kétszáz éve összefonódik Sop
ronéval – tudom meg az órásmestertől, ezt alátá
masztandó egy részletes családfát ábrázoló papírt 
is terít az asztalra. Az első bizonyítottan helyi ős 
Schneider Vilmos kalaposmester volt. Fia, Vilmos 
már postafőtanácsosi posztig vitte, korai halála 
azonban arra késztette az ő fiát, szintén Vilmost, 
hogy hamar munkába álljon. Textilinasnak ment, 
kitanulta a szakmát, és férfidivatáru-kereskedést 
nyitott Sopronban. A fényes karriert azonban de
rékba törte a háború. A lengyel fronton szolgált, 
ahonnan a szeszt üzemanyagra cserélve, egy elha
gyott harckocsit beüzemelve regénybe illő módon 
érkezett vissza a városba. Ám a megpróbáltatások 
ekkor még korántsem értek véget. Felesége nem 
sokkal az előtt, hogy viszontláthatták volt egymást, 
bombatámadásban életét vesztette. A férfit még
sem hagyta el a remény, újraházasodott, és rövi
desen két gyermeke született, közülük a fiatalabb 
az az István, aki épp régi dokumentumokat keres 
velem szemben, ügyelve, hogy el ne veszítsem 
a családtörténet fonalát. „Ezután is viszontagságos 
idők jöttek – meséli immár saját emlékeit. – Apám 
üzletét államosították, 1953. december 23-án 
éjjel, egy nappal szenteste előtt pedig ávósok je
lentek meg a házunk előtt, parancsba adva, hogy 
huszon négy órán belül hagyjuk el az otthonunkat, 
amiben itt most vagyunk. Máig emlékszem arra 
a karácsonyestére, anyám könnyes arcára. A házat 
később a szerencse folytán visszakaptuk, apám 
pedig a ranglétra legaljáról kezdte újra felépíteni 
a karrierjét. Mindezek ellenére mikor 1956-ban 
lehetőségünk lett volna disszidálni, apám nemet 
mondott, mert hitt a  változásban, és maradni 
akart. Ezzel a  döntésével mélyen belém égett 
a Sopronhoz való ragaszkodás. Ugyan fiatal fel
nőttként felkerültem a fővárosba, amikor apám 
beteg lett ötven éve, és azt mondta, két fia van, még 
sincs egyik sem itthon vele, azonnal felmondtam, 
és jöttem haza. Ennél több nem kellett nekem.” Így 
történt, hogy az órásmester visszatért Sopronba, 
és itt találta meg a számítását. „És ahogy apu az 
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Idősebb Schneider István 
nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a soproni 
városháza megszépüljön, 
ennek érdekében egy 
alapítványt is létrehozott. 
Emellett évtizedek óta a 
helyi rászorulókat segítő 
Rotary Club tagja, sőt, 
hosszú ideig ő volt  
a szervezet elnöke is
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„Borzasztóan érdekelt, hogyan működnek 
a fogaskerekek, mitől megy a szerkezet”
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Ifjabb Schneider István a Fertő Tavi Vitorlás 
Szövetség társelnökeként a helyi vitorlásélet 
és -utánpótlásnevelés egyik motorja, emellett 
ő a Soproni Borvidék Fejlesztéséért Bizottság 
megbízott elnöke is. „A polgári lét velejárója, 
hogy az ember tesz valamit a városért, 
annak jövőjéért. Szerintem ez természetes” 
– magyarázza közösségi szerepvállalásának 
okait a fiatal vállalkozó
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ő édesapja kedvéért hazajött, mikor megromlott 
az egészsége, én is hazatértem Németországból, 
mikor egy betegség után neki lett szüksége rám” 
– kerekíti le a történetet ifjabb Schneider István. 

A MÚLTBÓL A JÖVŐBE
A két generáció összefogása kellett ahhoz, hogy 
a vállalkozás megmaradhasson. A lecserélhetőség 
kultúrájában egyre nehezebb kenyér lett ugyanis 
az órajavítás. Szinte kihalt a mesterség. „Nincs is 
már rendes órásképzés itthon, pár hónapos kurzu
sok vannak, ennyi idő alatt nem lehet megtanulni, 
hogyan lehet mondjuk egy fogaskereket legyártani. 
Persze érthető, hiszen nincs is rá igény. Olyan 
olcsók a  termékek, hogy ha meghibásodnak, az 
emberek inkább újat vesznek, nem fáradnak a javí
tással, és a szakembernek sem éri meg a szereléssel 
vesződnie, mert az idő pénz. Ha mégis javításra 
kerül sor, az órásnak nincs más dolga, mint hogy 
berendeljen a világ másik feléről egy alkatrészt, 
és azt a megfelelő helyre illessze. De hogy ő maga 
állítsa elő, mint régen, kizárt dolog” –  elemzi 
a mai helyzetet az idősödő szakember. Ám fiának 
köszönhetően ahelyett, hogy belátva, a mesterség 
felett elszállt az idő, lehúzták volna a rolót, inkább 
fiatalos lendülettel üzletté alakították a műhelyt. 
Sorra nyitották az újabb és újabb boltokat, így 
vezetve át a  családi vállalkozást a  21. századba. 
Korábban a javítás volt, mára pedig az eladás lett 
a fő profil. 

Persze az órásmester elvállal még néhány szer
kezetet, ha a  fia megkéri, de a  vásárlóinak már 
kezdi mondogatni: lassan itt a vége. „Mindennek 
van határa, és hiába az ambíció, az elhivatottság, 
a szemem már nem olyan, mint régen, a kezem 
már nem olyan, mint régen. Ezt tudni kell felismer
ni” – vallja, majd fia veszi át a szót: „A cél, hogy 
bármit csinálunk, a  cég neve, amit ő felépített, 
hiteles maradjon. Ehhez mindkettőnk látásmódjára 
szükség van.” A szakember büszke apai mosoly
lyal hallgatja mindezt. „Teljes mértékben bízom 
a fiamban – mesél a vállalkozás és a család jövő
jéről. – Ő már sokkal jobban látja, mivel érdemes 
foglalkozni, mivel nem. Fejet hajtok a tudása előtt. 
Az a jó, ha egy ember húzza a szekeret, a másik 
meg támogatja. Az idősödő generációnak, főleg 
egy apának éreznie kell, mikor kell hátralépnie és 
átadnia az irányítást.” 

Miközben beszélnek, hirtelen a ház összes helyi
ségében kongani, kakukkolni, csengeni, harangozni 
kezdenek az órák, jelezve, itt a búcsú ideje. 

„Az idősödő generációnak, 
főleg egy apának éreznie kell, 

mikor kell hátralépnie  
és átadnia az irányítást”
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gy kicsit olyan, mint a Krúdy korabeli Nyír
egyháza lehetett. Abból a régi kisvárosi pol
gári világból maradt itt még valami, ami már 

egyre kevesebb helyen érhető tetten. Van kalapos 
és cipész. A  nénikék becsületkasszára kiteszik 
a gyümölcsöt, zöldséget a ház elé. A férfiak ösz
szegyűlnek, borozgatnak, felidézik a múltat. Így 
írja le – szavaiban még mindig némi rácsodál
kozással és a  betelepülők örökös kívülállásával 
– a  legnyugatabban fekvő magyarországi város 
hangulatát az ország keleti szegletéből, Nyíregy
házáról ideköltöző művészházaspár. „Sopron az 
alkotás szabadságát jelenti nekem” – fogalmazza 
meg némi töprengés után Szőcs Géza a városhoz 
fűződő legerősebb érzéseit. A táj és a jó bor nagyon 

fontos – utal az Alpokalja települést körülölelő he
gyeire s a jellegzetes csillámpalás talajon termett 
kék szőlőből készült kékfrankosra. S miközben 
műhelyében pulttá rögtönöz egy régi polcot, és 
kancsóból vörösbort tölt poharunkba, hozzáteszi: 
„Nekem a hegy és az erdők a lelkem. A kövek és 
az erdő, az élőlények változatossága meghatározó 
jelentőségű számomra.” E  kijelentését tükrözi 
a műhelyben méltóságteljesen kifeszített, nemrég 
befejezett hatalmas rézkarc is. A hatalmas papí
ron az ősi szimbólumok közt régi fotók sejlenek 
fel. „Családi kő – mondja Géza. – Ez a  címe.” 
Kő? – kérdezek vissza. „Igen, kő – feleli –, ez volt 
az alapgondolat. Ebbe akartam beletenni a saját 
történetemet.” Wass Albert miatt? – utalok Géza 

AMA  
TORONY 

 ŐREI

Művészetről lévén szó, mondhatnánk elefántcsonttoronynak is, ha nem lenne 
ennyire profán, ennyire emberközeli és minden fellengzős művészi attitűdöt 
nélkülöző a soproni Torony Galéria és az alatta működő műhely hangulata. 

A középkori eredetű lakótoronyban, amelyet a város egyik legrégebbi 
épületének tartanak, a kilencvenes években Szabolcsból ideköltöző 

Magyar Mónika és Szőcs Géza emelt művészi fellegvárat.  
Nem akármilyen kövekből. Őriznek itt valamit.

Szöveg: Tábori Kálmán
Fotó: Muray Gábor
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székely gyökereire. „A víz szalad, a kő marad…, 
nem tagadom, hogy benne van ez is. De inkább arra 
gondoltam, hogy minden elporlad. Az évmilliókhoz 
mérve csak egy szempillantás az életünk.”

Ezután a gyökerekre terelődik a szó. Megtudom, 
hogy Géza a Soproni Egyetem erdőmérnök szakán 
tanult, így került ide, s közben az egyetem rajz-
körében hódolt művészet iránti szenvedélyének, s 
amikor csak tehette, művésztelepeken fejlesztette 
magát. „Apám azt akarta, hogy mérnök legyek. 
De ahogy elkerültem otthonról, teret engedtem 
művészi ambícióimnak. Már a katonaság alatt is 
folyton rajzoltam, képeztem magam, a  művész
telepeken pedig végre hasonszőrűekkel, idősebb 
művészekkel is találkozhattam. Láttam, hogy aki 
komolyan van a művészpályán, milyen a hozzá
állása: kevesebb bohemitás, sokkalta több meló. 
Amikor megvan a munka, akkor lehet bohémkodni. 
Egészségünkre!” – emeli fel poharát bajsza alatt 
csibész mosollyal. Géza a híres hejcei telepen ismer
kedett meg a szintén nyíregyházi születésű Magyar 
Mónikával. A szakmai kapcsolatból aztán házasság 
lett, és Sopronban telepedtek le. Mónika a helyi 
képzőművészeti iskolában kapott végzettségének 
megfelelően rajztanári állást, majd innen jelent
kezett a Képzőművészetire. Gézának az egyetem 
alatt ebben a műhely fölötti galériában volt az első 
kiállítása, s nem sokkal később el is dőlt, őbelőle 
erdőmérnök nemigen lesz, a művészet, a grafika 
ugyanis egyre több helyet követelt az életében. 
Berendezkedett hát a galéria alatti műhelyben, s 
hogy teljes szabadsággal alkothasson, nevelőtanár
ként helyezkedett el a Roth Gyula erdészeti szak-
középiskolában. „Móni délelőtt tanított, én délután 
a kollégiumban voltam. Este itt találkoztunk, és 
grafikáztunk. Ment a verkli” – emlékszik vissza 
kedélyesen a kezdeti évekre Géza. 

Időközben nevet szereztek maguknak a szak
mában, s művészbarátaik hosszas győzködésé
re  –  hogy szervezzenek Sopronban kortárs ki

állításokat  –  Géza elvállalta az önkormányzat 
tulajdonában lévő Torony Galéria szakmai veze
tését. Ennek már több mint tíz éve. „Azzal tudtak 
rábeszélni, hogy azt mondogatták, ha szervezek 
ide jó kiállításokat, akkor nem kell nekem felro
hangálnom Pestre. Inkább Sopronba hívom azokat, 
akiket úgyis megnéznék” – summázza elégedetten 
Géza. A  feladatát annyira komolyan vette, hogy 
a pandémia kezdetéig évi tíz kiállítást is rendezett 
a műhelye feletti galériában. Antall István, Kőnig 
Frigyes, Kozák Gábor  – sorolja az ismert szereplő
ket, akik a kiállításokat megnyitották az eltelt évti
zedben. „A helyi közösséget, a polgárságot jól össze 
lehet így verbuválni – teszi hozzá Mónika –, baráti 
kapcsolatokat tudtunk ezáltal építeni és ápolni.” 
Azt is elmeséli, hogy a  jó hangulatú finiszázsra 
maga szokott pogácsát sütni, s hogy tanítványait 
is rendszeresen elhozza a kiállításokra. „Így lehet 
élményalapú a művészetoktatás” – jegyzi meg Géza. 
Szerintük ugyanis nagy probléma, hogy a művé
szeti tárgyak, például a rajz oktatása egyre inkább 
háttérbe szorul, a legtöbb iskolában már csak heti 
egy óra jut rá. Ezért van, hogy sokan nem mernek 
bejönni a  galériába. Félnek, hogy nem értenék 
a művészetet. Ilyen helyzetben pedig nem csoda, 
hogy alig akad olyan fiatal, aki a képzőművészet 
területén képzeli el a jövőjét. „Amikor idejöttünk, 
még mi voltunk a fiatalok – mondja Mónika –, ma 
pedig a FidelissimArtban, a Magyar Alkotóművé
szek Országos Egyesületének soproni csoportjában 
ötvenévesen én vagyok a legfiatalabb.”

Miért nem értik az emberek a művészetet? – 
kérdezek vissza. „Szerintem azért, mert elfelejtik 
a  gyerekkorukat, nem mernek találkozni a  mű-
alkotással – feleli Géza. – Gyakran tapasztalom, 
hogy a látogatók félnek kifejteni a gondolataikat 
egy képről. Talán attól tartanak, hogy valami os
tobaságot mondanak. Ilyenkor vezetni kell őket. 
Nézd meg ezt a képet például – mutat a saját mun
kájára –, milyen elemeket látsz rajta? Igen, az ott 

„A saját személyiségem fejlesztése a cél.  
Az, hogy a határaimat feszegetve mindig  
egy kicsit jobb, csiszoltabb legyek”
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a hold meg a nap. Tényleg van benne fotó, az meg 
ott rovásírás. Ilyen egyszerű. Ezeket bárki fel tudja 
fedezni. Aztán már csak át kell engedned magad 
a művészet élményének.” 

„Nem szokták összetéveszteni a munkáinkat, 
ha közös kiállításunk van” – jelenti ki Mónika, 
amikor arról érdeklődöm, hogyan tekintenek saját 
és közös művészi pályájukra. „Érdekes módon 
Géza az ösztönösebb. Ő az ösztön, én az ész. Géza 
valahogy mindig ráérez a dolgokra. Az embereket 
is gyorsabban kiismeri. Én a  gondolatot ésszel 
próbálom átvinni a papírra, Géza meg hagyja az 
ösztöneit kiteljesedni. Az aktuális lelkiállapotát 
óriási gesztusokkal képes megjeleníteni. Én át
gondoltabb vagyok. Nem merem a habitusomat 

ennyire beletenni a munkáimba, az ösztöneimet 
inkább az anyaságban élem meg. De nyilván azért 
is van így, mert engem a mestereim így tanítottak 
a  főiskolán” – teszi hozzá. „Tény, hogy én nem 
a főiskolán tanultam. Bennem valahogy szervesen 
összeilleszkedtek a dolgok, így formálódtam – tű
nődik társa szavai nyomán Géza. – Hamar lett 
műhelyem, benne csontváz, koponya, minden, 
ami a  szakma alapjainak elsajátításához szük
séges. Aztán tanítottam, és azáltal is tanultam. 
Rengeteg kiállítást megnéztem, Mónitól is sokat 
kérdeztem. A  mérnöktanári diplomámat pedig 
a  kreativitásból írtam. Épp nemrég gondoltam 
arra, hogy bennem a művészet apró mozaikkoc
kákból állt össze. Ez a kép is – mutat a hatalmas 
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papírra maga mögött – erről szól: a kő, ez a szilárd, 
minden időjárással találkozó anyag, és ami lehet 
belőle, egy tökéletesen felcsiszolt kocka. Nekem 
valahogy ezt jelenti a művészet: csiszolni magamat 
mint embert. A saját személyiségem fejlesztése 
a  cél. Az, hogy a  határaimat feszegetve mindig 
egy kicsit jobb, csiszoltabb legyek.” A szavai után 
beálló csöndben mind nagyot kortyolunk a  bo
runkból. Aztán kérdőn Mónira nézek, és faggatni 
kezdem, ha Géza művészi pályájának szimbólu
ma a kő, és célja, hogy egyre csiszoltabb legyen, 
neki mit jelent az alkotás, hogyan foglalná össze 
az életművét. „Van egy doboz, tele grafikákkal. 
Alul fekszenek benne a  régi, Nyíregyházán ké
szült munkáim, és az évek, évtizedek alatt egyre 

több korszak telepedett rá. Ahogy végignézem 
őket, az én képem változásait fedezem fel rajtuk. 
A huszonéves énemtől a mostaniig. Érdekes, hogy 
a különböző korok apró szösszenetei hogyan jelen
nek meg a képeken. Ha ezek közül bármelyiknek 
mások számára is van jelentése, akkor az egyedi 
élményt sikerült általánossá tennem, tehát vala
mi egyetemes gondolatot tudtam közölni. Géza 
mondta a  követ, amiről nekem a  piramis kövei 
jutnak az eszembe. Lerakod az elsőt, és mindig 
építed egy kicsit magad, s jó esetben a  végére 
letisztul a művészeted. De ehhez az is kell, hogy 
mindig önmagad maradj, és kialakuljon az egyéni 
művészi látásmódod, gesztusrendszered, amitől 
felismerhetők a képeid.”
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Már későre jár, mikor búcsúzóul arra kérem 
Gézát, olvassa fel nekem, mi áll cikornyás betűk
kel felírva a megsárgult papíron a falra szegezve. 
„Amikor a  tus az ecsethez ér, lélek száll belé. 
Amikor az ecset széthordja a tust, megeleveníti. 
Ahhoz, hogy a tusnak lelket tudjunk adni, hosszú 
gyakorlásra, ahhoz pedig, hogy az ecsettel meg-
eleveníteni legyünk képesek, az élet ismeretére van 
szükségünk. Aki lassú gyakorlással edzette ugyan 
a lelkét, de az eleven életet nem ismeri, az csak 
a tushoz ért, az ecsethez nem. Akit az eleven élet 
edzett meg, de lelkét nem volt módja gyakorlással 
tovább képezni, az csak az ecsethez ért, a tushoz 
nem.” Mint mondja, húsz éve is van már annak, 

MAGYAR MÓNIKA: URBAN IV
2020 │ szén, rézlemez kollázs │ 50 × 70 cm
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hogy Si-tao kínai kalligrafikus e gondolatát ide 
felírta, de nem sokat nézegette. Bizonyára így is 
van, mégis úgy tűnik, ezt a  gondolatot mintegy 
életprogramként azóta is őrzi. 

A művészethez az élet ismeretére van szükség 
– idézem vissza, mikor már a macskaköves utcán 
sétálunk. S ahogy Géza és Mónika tolják mellettem 
a biciklijüket, miközben a kertjükről meg a dió- és 
naspolyalikőrjükről mesélnek, rácsodálkozom, 
a magasművészet ilyen emberközeli és hétköznapi 
tud lenni; magasröptű ideák nélkül is szárnyaló. 
Azt hiszem, az alkotópáros ebben a toronyban épp 
ennek a titkát őrzi. 

SZŐCS GÉZA: ANNO SOPRON
2017 │ rézkarc, aktív technika, magas- és mélynyomás │ 100 × 70 cm

SZŐCS GÉZA: ANNO SOPRON
2017 │ rézkarc, aktív technika, magas- és mélynyomás │ 100 × 70 cm
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a a tábla nem jelezné, hogy jó helyen járunk, 
egy családias kávézó kedves kerthelyiségének 
gondolnánk a  Cédrus Könyvkereskedés és 

Antikvárium bejárata előtti teret. Az ajtót körbefutó 
szőlőindák előtt hívogató kis asztalok és székek áll
nak. Mellettük egy ládikában könyvek sorakoznak, 
de továbbra sem könyvesboltra asszociálunk. Sőt, 
belépve sem üzletben érezzük magunkat. Az egy
más hegyén-hátán fekvő könyvek halmazában 
először nem könnyű bármiféle rendszert felfedezni, 
de a szűk kis folyosók rögtön bolyongásra, felfede
zésre ösztönzik a betérőt. A magas könyvoszlopok 
között mindenki elvarázsolódik egy kicsit.

„Én soha semmi mást nem csináltam, csak 
könyvvel foglalkoztam” – lép mellénk mosolyogva 

Tisza Zsuzsa, a hely alapítója, mikor érzékeli a Céd
rus ránk gyakorolt hatásátt. 1969 óta dolgozik a szak
mában, a könyvterjesztés pedig azóta a kisujjában 
van. Bár nem Sopronban született, itt nőtt fel, ezer 
szállal kötődik a városhoz. Nem tudná maga mögött 
hagyni a jellegzetes házakat, átjárókat, erdőrészeket, 
legkevésbé pedig a hivatását. Utóbbit egyébként 
egy érettségi utáni, bridzspartikkal teli időszaknak 
köszönheti. „Egy kedves házbeli néni, aki könyves
boltban dolgozott, meghívott, hogy játsszak vele és 
a baráti körével. Miután náluk a boltban megüre
sedett egy hely, felajánlották, hogy dolgozzam ott. 
Hihetetlen büszkeséggel töltött el, hogy ilyen fiatalon 
bekerültem ebbe a közegbe. Ráadásul remek első 
főnököm volt: Tárnok Pali bácsi, igazi úriember, 

SOPRON 
ÖRÖKZÖLD 

CÉDRUSA

A könyvnek van jövője. Talán egyre kevesebb ilyen jóslatot 
hallunk, ha az olvasás sorsa kerül szóba, ám a soproni 

Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium vezetői hisznek 
a szakmájukban. Állításuk alátámasztására pedig elegendő 

csupán ellátogatni a Bünker közben lévő üzletükbe.

Szöveg: Demeter Anna
Fotó: Muray Gábor

H

Tisza 
Zsuzsa
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„Egyetértünk abban, ami a legfontosabb.  
Mégpedig hogy a könyvnek van jövője”
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régi soproni famíliából, akit régről ismertem, ez 
megteremtette a családias hangulatot.”

Zsuzsa diákévei alatt még magas színvonalon 
oktatták a könyvesszakmát, így mire kikerült az is
kolából, egészen a szakterület hatása alá került. Már 
elképzelni sem tudta, hogy ne ezzel foglalkozzon. 
Először könyvterjesztő vállalatoknál helyezkedett 
el, majd kollégái segítségével megnyithatta saját 
üzletét. A vállalkozás újabb és újabb boltokkal bő
vült, ám a nagy könyvhálózatok térnyerésével végül 
a Bünker közi kuckó vált a Cédrus végleges ottho
nává. Harminc éves múltjából húsz már ide kötődik. 

A Cédrus történetének azonban nem Zsuzsa az 
egyetlen szereplője. Jó pár éve mellette van  Molnár 
Tímea, a bolt ügyvezetője, akire a hely megálmodója 
jó szívvel bízza annak jövőjét. Nem csoda, hiszen 
Tímea gyerekkora óta a bolt rendszeres vásárlója. 
„Akkoriban még a Színház utcában működött egy 
pici üzletük, ami iskolába menet épp útba esett 
nekem. Érdekes, hogyan nő bele észrevétlenül az 
ember ilyen dolgokba.” Noha nem tervezte, hogy 
itt fog dolgozni, elárulja, gyermekkori álmai között 
egy könyvesbolt nyitása is szerepelt, méghozzá 
abban a várkerületi házban, ahol Zrínyi Miklós is 
megszállt egyszer. „De jó, hogy másképp alakult” 
– teszi hozzá, majd a kettejük közötti dinamikára 
terelődik a szó. „Ha beérkezik egy anyag, mind
ketten külön-külön átnézzük, mert eltérő szemmel 
válogatunk belőle. Ez izgalmas játék – mondja 
Zsuzsa. – Nem mindig egyezik az ízlésünk, de 
nincs köztünk vita, mert ráhangolódtunk egymás 
ritmusára, és egyetértünk abban, ami a legfonto
sabb. Mégpedig hogy a könyvnek van jövője. Ezért 
tudjuk örömünket lelni a munkánkban.”

A turisták, visszatérő vásárlók és különösképpen 
a  soproniak pedig örömüket lelik a  Cédrusban. 
Ez rögtön ki is derül, mikor egy kirándulócsoport 
tér be az üzletbe, és elmesélik, hogy a könyvesbolt 
miatt érkeztek újra a városba, annyira megtetszett 
nekik legutóbb a hívogató bejárat. „Azt gondolom, 
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a hangulattal lehet megfogni a látogatókat. Az egész 
ott kezdődik, hogy az emberek megérzik, jó itt 
lenni. Tőlünk bizalommal kérdezhetnek, vásárlás 
előtt-után leülhetnek egy kávéra, beszélgetésre. 
Ez az élmény jóval több, mint az online rendeléskor 
a kattintás” – mondja Tímea. Emellett programjaik-
kal is bevonzzák a helyieket. Nyáron koncerteket, 
év közben beszélgetéseket szerveznek. A sok talál
kozás által pedig olyan ismeretségek szövődnek, 
hogy ha valaki ajándékot keres a Cédrusban egy 
szerettének, ott szinte biztosan személyre szólóan 
tudnak olyan művet ajánlani, ami nem szerepel 
még az illető polcán. „Ez az odafigyelés az, ami 
nem tanítható” – súgja oda búcsúzóul Zsuzsa, akit 
a városba látogató csoport már el is rabol tőlünk 
egy könyvajánló körútra.

Kifelé sétálva Tímeához fordulva afelől érdek
lődünk, mennyire általános, hogy olyan sok fiatal 
nézelődik az üzletben, mint most. Az ügyvezető 
szerint többen járnak ide, mint tizenöt évvel ezelőtt, 
majd felidéz egy közelmúltban történt esetet. Egy 
csapat középiskolás az üzletben találkozott össze 
az igazgatóval. „Legalább annyira zavarba jöttek, 
mintha cigizésen kapták volna őket – meséli nevetve 
az üzletvezető, a teljes képhez azonban hozzátarto
zik, hogy egyre nehezebb a vállalkozást fenntartani: 
– Sokszor eltűnődöm, talán egyszerűbb lenne egy 
raktárat üzemeltetni. De pont tavaly, amikor bezár
tunk, rájöttem, hogy képtelen lennék rá. Túlságosan 
hiányozna a Cédrus közege, amit a  látogatókkal 
közösen teremtünk. Hiszen minden betérő ember 
meglepetés, feladat, új találkozás.” 
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„A hangulattal lehet 
megfogni a látogatókat”
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A 21. század egyik kulcsfontosságú készsége 
a média műveltség, hiszen sem cél, sem megoldás 
nem lehet az, hogy a gyerekeket elzárjuk a média-
kultúra elől. A médiaműveltség fejlesztésével 
viszont hozzáértő, felelősségteljes média-
írástudókká válhatnak, akik képesek kritikusan 
értelmezni mindazt, amit látnak és hallanak
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árom teljesen különböző ház áll a  soproni 
Kossuth Lajos utcai villasoron. Az első a kör
nyék jellegzetes eleme, százéves, historizáló 

épület, a második a kétezres évekből való üvegfalas, 
modern mérőház, a harmadik régi, előregyártott 
vázszerkezetű irodaépület. Bár koruk és stílusuk 
eltér, léptékük és méretük mellett hófehér színűk 
egységgé kovácsolja a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) ingatlanjait. 

A harmónia megteremtése azonban nem volt 
könnyű feladat. Pláne nem a  2020 augusztusa 
óta látogatható Bűvösvölgy átalakításakor. Hiszen 
a médiaértés-oktató központnak egyszerre kellett 
fiatalokat megszólító, modern hangulatot sugároz
nia és megőriznie a villasor romantikus hangulatát. 
A tervezési folyamatra így emlékszik vissza Lenzsér 
Péter Ybl-díjas építész: „Az egyik legnagyobb kihí

vás az volt, hogy a meglévő épületet, annak tereit 
hogyan tudjuk megfeleltetni a központ határozott 
és konkrét programjának.” Mivel a professzionális 
felszereltségű stúdiók nagy belmagasságot igényel
tek, a  tetőszerkezet teljes újragondolására volt 
szükség, amely a hely egyik legnagyobb előnyévé 
vált. Ha ma valaki kívülről nézi az él nélküli, fénylő 
íveket, úgy érezheti, mintha az épületnek nem 
lennének felső határai, vagy legalábbis valahol az 
égben végződnének. 

A másik nagy kérdés az volt, miként lehet a ház 
külsején megjeleníteni azt, hogy a betérő egyszer
re találja majd magát egy tekintélyes, modern 
eszközparkú térben és egy játékos hangulatú, 
vidám, kreatív gyermekbirodalomban. „Végig az 
foglalkoztatott minket, hogyan lehet mindezt ki
felé kommunikálni. Hogyan érzékeltethetjük ezt 

A MÉDIA  
BŰVÖLETÉBEN
Szöveg: Ferenczi-Bónis Orsolya
Fotó: Földházi Árpád

Különleges épület áll a soproni Kossuth Lajos utca tekintélyt 
parancsoló, történelmi villái között. Már a neve is varázslatos: 
Bűvösvölgy. Belépve pedig egy olyan világ tárul elénk, 
amelybe még a felnőttek is ritkán nyernek betekintést.  
A média és a hírközlés színfalak mögötti birodalma ez,  
ahol a gyerekek élmények útján, alkotva tanulhatják meg, 
hogyan válhatnak értő, felkészült médiafogyasztókká.

H
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azokkal a  soproniakkal, akik csak elmennek az 
utcán a Bűvösvölgy előtt?” – magyarázza a tervezés 
fő szempontjait Lenzsér Péter. Végül egy különleges 
megoldásban találták meg a választ. Magyarorszá
gon elsőként olyan strukturált betonhomlokzatot 
terveztek, amelynek kétszázötven négyzetméteres 
felületén a napfény és az árnyék játékának hatására 
egy éles – a Lőverek fenyves erdejét ábrázoló – kép 
jelenik meg. Mindez kiegészül a környező növé
nyek árnyékának kivetülésével, ami csak fokozza 
az élményt. „Ennek megalkotása a kollégáimnak 
és nekem is hihetetlenül izgalmas kaland volt” – 
eleveníti fel az építész. Nem is csoda, hogy a csapat 
elnyerte Az év háza 2021 egyik különdíját. 

A Bűvösvölgy épületében három szinten hat 
különböző méretű és tematikájú stúdióban tartanak 
gyermekcsoportoknak foglalkozásokat. „A média
szövegek tudatos kezelésére szeretnénk rávezetni 
a  fiatalokat. Ezt úgy szeretnénk megvalósítani, 
hogy lehetőséget adunk nekik arra, hogy maguk 
állítsanak elő médiatartalmakat, és a saját tapasz
talataikon keresztül értsék meg a működésüket” 
– magyarázza a központ módszerét Katona Gergely, 
az NMHH a Bűvösvölgy működtetéséért is felelős 
digitálisműveltség-fejlesztési osztályának vezetője.

A film-, hang-, kép-, hír-, reklám- és netstúdiók
ban a gyerekek különböző szerepekbe bújhatnak. 
A filmstúdióban saját maguk által kitalált jelene
teket vehetnek fel, kipróbálva a  greenbox vagy 
a háttérvetítéses képek adta lehetőségeket. Ezután 
a hangstúdióban a nagyobbak saját rádióműsort 
készíthetnek, a kisebbek animációs filmek részletei-
hez zörejezhetnek. A fiatalok emellett megtapasz
talhatják, hogyan lehet ugyanabból a híranyagból 
különböző álláspontokat képviselő riportokat készí
teni, és hogy miként módosíthatja a retusálás egy 
kép jelentését. A Netkockázat című foglalkozáson 
pedig olyan helyzetekkel ismertetik meg őket, mint 
az online zaklatás, így saját döntéseiken keresztül 
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„A médiaszövegek tudatos  
kezelésére szeretnénk rávezetni 
a fiatalokat”
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„A médiaértés-oktató központnak egyszerre 
kellett fiatalokat megszólító, modern 
hangulatot sugároznia és megőriznie a villasor 
romantikus hangulatát”
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értik meg a jelenség működését, lehetséges követ
kezményeit és kivédésének módjait.

„A biztonságos internethasználat kulcsfontos
ságú. A gyerekek egyre korábban kapnak inter
netezésre alkalmas eszközöket, egyre korábban 
regisztrálnak a közösségimédia-oldalakra is, a szü
lők azonban lassabban követik ezt a változást, ami 
egyfajta hasadást okoz” – mondja Katona Gergely, 
hozzátéve, bár a gyerekeknek technikailag, manuá-
lisan ügyesek, szükségük van segítségre. Hiszen 
a digitális lét való életre gyakorolt hatását, az ottani 

tettek itteni következményeit a felnőttek látják át. 
Jó, ha ezt a segítséget nem leereszkedő, hanem 
odafigyelő, a fiatalok érdeklődésére nyitott attitűddel 
tudják a szülők megadni. Ahogy a szakember fogal
maz: „Az a legfontosabb, hogy családok – akár egy 
Bűvösvölgyben tett látogatás hatására – minél többet 
beszélgessenek a virtuális világban és a valóságban 
szerzett tapasztalataikról is.” 
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„Virág, nyomtassak még néhány lapot, vagy ennyi 
elég lesz? Szerinted elkészülünk délutánra?” – 
halljuk a  kérdéseket valahonnan. Martos Virág, 
a  történelmi belvárosban található Macskakő 
Gyermekmúzeum egyik ötletgazdája és múzeum-
pedagógus kurátora nemsokára reagál is, csak 
előbb gyorsan kiszalad hozzánk a bejárathoz. Egy 
vidám, hangulatos helyiségbe vezet bennünket, ahol 
a rengeteg lufi között megpillantjuk Szabadhegyi 
Zitát, a múzeum másik meghatározó alakját, aki 
az imént a  délutáni programmal kapcsolatban 
érdeklődött. „Persze, nyomtass még párat!” – vá
laszolja velünk visszatérve Virág, majd elmeséli, 
hogy a sok lufi egy szülinapi buli maradványa, ők 
pedig épp a Mentsük meg Julcsit! című nyomozós 
játékra készülnek. A keretmese szerint a soproni 
Lenck-villában dolgozó Julcsi ugyanis nagy bajba 

keveredett: ígéretet tett asszonyának, hogy megsüti 
a híresen finom Panama-tortát, amelynek titkos 
családi receptjét csak Sever Mihály pékmesterrel 
osztotta meg a nagyságos Stornóné asszony. A re
cept azonban sajnálatos módon eltűnt… A szerelmi 
történettel is átszőtt nyomozós játék kultikus 
soproni helyszíneken vezeti végig az érdeklődőket. 
„Így a résztvevők közösen gyűjtenek információ
kat a korabeli életmódról. Van egy nagyon csinos 
kolléga nőnk, aki remek Julcsi lesz, az elején ez volt 
az egyetlen biztos pont – mosolyog Zita. – Már az 
utolsó simítások zajlanak, de egy ilyen program 
sokféleképpen alakulhat. De nem is baj, nálunk 
ez mindig így zajlik.”

Öt évvel ezelőtt a Macskakő is hasonlóan in
dult. A  lelkes és kreatív csapat egyet biztosan 
tudott: különleges helyet szeretett volna létrehozni 

EGY  
PILLANATRA  

A BÁRMIKORTÓL

A Soproni Múzeum kiállítóhelyei közül kiemelkedik egy – két rangos 
díjjal is elismert – hiánypótló közösségi tér, ahol a gyerekek játékos 

módszerekkel, egy különleges időutazás során fedezhetik fel a régi korok 
világát. Az Eggenberg-házban található Macskakő Gyermekmúzeum egyedi 

vállalkozás: egyszerre épít identitást, és merészen újradefiniál. 

Szöveg: Demeter Anna
Fotó: Kováts Gábor
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A Macskakőben a szülőkre és a peda-
gógusokra is gondolnak. A gyermek-
múzeum egyik ötletgazdája, Tóth Imre 
igazgató szórakoztató, csattanós 
történeteinek segítségével könnyedén 
kalauzolják végig a családokat,  
csoportokat a kiállításon

Martos Virág  
és Szabadhegyi Zita
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a  gyerekek számára, amely az egyenkiállítások 
világából kiszakadva élményt kínál. A kezdeti bi
zonytalanságra és a megvalósítás lépéseire vissza-
emlékezve Zita és Virág is úgy látja, az alkotási 
folyamatokkal párhuzamosan az ő szerepük is 
formálódott. A  tervezés első pillanatától kezdve 
jelen voltak. Gletteltek, festettek, varrtak, szer
veztek. „Talán pont ettől vált az egész egyedivé. 
Lehet, hogy nem működik rendesen például egy 
kis fiók – mert mi készítettük –, de valahogy rajta 
van a  kezünk nyoma. A  saját képünkre tudtuk 
alakítani a helyet” – mondják, majd hozzáteszik, 
akkoriban a gyermekmúzeum kifejezés már ön
magában formabontó volt, hiszen a kiállításokat 
általában nem a  legkisebbek igényeire szabják. 

Pláne nem vidéken. Ahhoz, hogy kitalálják, mégis 
hogy tudná egy múzeum lekötni a gyerekek figyel
mét, a két szakember a külföldi példák felkutatásán 
és a szakirodalom áttanulmányozásán túl a helyi 
pedagógusok segítségét is kérte. A közös ötletelés 
meghozta gyümölcsét, a bevont szakemberek azóta 
is visszajárnak a programokra, örömmel hozzák 
a csoportjaikat a Macskakőbe. 

A név eredete nem okoz nagy fejtörést. A soproni 
belváros karakterét részben az apró, négyszögle
tes kövekkel kirakott utcák adják. Az idelátogató 
gyerekek is ezeken sétálva érkeznek a múzeumba 
és a múltba. A múzeumpedagógusok a belső ud
varon lévő bejáratnál fogadják a kicsiket, és épp 
csak néhány szóban mesélnek nekik az épületről. 
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A ház a 17. században Eggenberg hercegnéé volt, 
aki rokoni kapcsolatainak hála engedélyt kapott, 
hogy a házában evangélikus istentiszteletet tart
hasson, amire szinte mindennap sor is került. 
Erre emlékeztet a bejárat fölötti szószék. „Nekem 
személyesen meghatározó ez a történet – meséli 
Virág. – A  dédapám és a  nagyapám is evangéli
kus lelkész volt, nagymamám pedig soproni lány. 
Én nem itt születtem, a  főiskolai tanulmányaim 
miatt érkeztem a városba, sőt a  családi kötődés 
is később tudatosult bennem, így idővel nemcsak 
érdekessé, fontossá is vált számomra a hely.” Zita 
hozzáteszi, ha bárhol máshol lennének, akkor is 
hasonló szellemiségben dolgoznának. „A célunk, 
hogy a gyerekek ismerjék és szeressék a környe
zetüket, érezzenek felelősséget iránta.”

Mint Zitától megtudjuk, a  kiállítás során 
Eggenberg hercegné alakja is feltűnik, de ügyelnek 
rá, hogy ne vigyék túlságosan tudományos, törté
nelmi, nehezen befogadható irányba a tematikát: 
„Inkább azon dolgozunk, hogy élőbbé tegyük az 
alakját. A bejárat melletti monitoron a gyerekek 
megnézhetik, ahogy a  hercegné sétál a  házban, 
panaszkodik a rossz idő miatt, várja a kocsisát.”

A kiállítótérbe érve nagybetűs idézet fogad 
bennünket: „Egy pillanatra vagy a bármikortól.” 
Itt a  múzeumpedagógusok arra szokták kérni 
a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket, és utaz
zanak el képzeletben valahová. „Ezek a pillanatok 
a  legszebbek a  Macskában. Amikor tíz-tizenöt 
gyerek becsukja a  szemét, és bármit mondhat. 
Ezután pedig együtt utazunk a jelenből a múltba, 
majd vissza a jelenbe” – mondja Virág. A csoportok 
sorra bejárhatják a helyiségeket, amelyeket egy 
átlagos gyerek napirendjét követve alakítottak 
ki. „Talán merészség volt, hogy a legegyszerűbb 
témával foglalkozunk, de szerintem a kicsik életé
ben nagyon fontos a rutin, a reggeli készülődés, az 
öltözködés, az iskola, az evés, az alvás. Így a nekik 
ismerős helyzeteken és tárgyakon keresztül tudjuk 

bemutatni a múzeum gyűjteménye szempontjából 
izgalmas korokat” – folytatja Zita. 

A kurátorok olyan tárgyakat választottak a gyűj
teményből, amelyeknek történetük van. Ilyen 
például az az étkészlet, amelyet soproni látogatá
sakor az utolsó magyar királyi házaspár használt. 
A IV. Károlyt és Zita királynét elszállásoló család 
annak idején a szomszédtól kapta kölcsön a csé
széket, tányérokat, később pedig a múzeumnak 
ajándékozta az értékes darabokat. A műtárgyak 
mellé azonban nem féltek elhelyezni mai eszkö
zöket sem. Így kerülhetett az aranytányér mellé 
műanyag gyerektálka, a  zsebóra mellé digitális, 
a  báli magas sarkú párjául pedig magas szárú 
tornacipő. A  gyerekek ezután korabeli ruhákba 
öltözhetnek, fűszernövényekkel ismerkedhetnek, 
mikor pedig a napirendben az iskola idejéhez érnek, 
miközben szabadon firkálhatnak a falra, régi képek 
segítségével közösen gondolkodnak arról, vajon 
milyen lehetett a  környező falvakból mezítláb 
iskolába járni.

Eggenberg hercegné valószínűleg elégedetten 
mosolyogna, ha látná, hogy az öröksége él, udva
ra ma is igazi közösségi tér – fut át az agyunkon 
a gondolat, mikor a helyiségeket végigjárva újra 
kiérünk a  szabad levegőre. Eközben Zita arról 
mesél, a Macskakő a saját programjai mellett sok 
rendezvényt befogad, emellett tanulási nehézsé
gekkel küzdő, sajátos nevelési igényű és állami 
gondozott gyermekeknek is tartanak itt szakértők 
bevonásával foglalkozásokat. „Én már szinte ott
hon vagyok itt” – teszi hozzá Virág. Mivel ő sem 
munkahelyként tekint a kiállításra, az ideérkezők 
is felszabadultabban járják be a helyet. És pont ez 
a  Macskakő hosszú távú célja. A  kurátorok azt 
remélik, ha személyre szabva, a szokásos korlá
tok lebontásával, skatulyák nélkül mutatják be 
és szerettetik meg a gyerekkel a gyűjteményt, az 
kaput nyithat számukra más múzeumok, múltba 
vezető más utazások felé is.  

„Különleges helyet szerettek volna létrehozni  
a gyerekek számára, amely az egyenkiállítások 

világából kiszakadva élményt kínál”
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MESÉS BOROK 
IGAZ  

TÖRTÉNETE

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor régen élt egy öregember. 
Csoda szép, mesés vidék volt az otthona, amelyet úgy hívtak: 

Sopron. Egy reggel szomorú dologra ébredt: egyik napról 
a másikra elveszítette a birtokát. A kincset érő talaj lassan 

Csipkerózsika-álomba szenderült. Sok-sok évtizeddel később 
az öregember ükunokája – akit úgy hívnak, Franz Pfneisl – 

felébresztette álmából, és életre keltette ezt a kincset érő földet. 
Így kezdődött a Pfneiszl-borok meséje a múlt évezredben, 

olvasom a Mesés Vidék nevű bor címkéjén. A történet folytatását 
pedig már Franz két lánya, Katrin és Birgit mondja el soproni 

házuk udvarán, csodálatos késő őszi napfényben,  
mesés borok és kenguruk társaságában.

Szöveg: Tábori Kálmán
Fotó: Földházi Árpád
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irgit nagyon korán tudta, hogy 
a családi hagyományokat követve 
borokkal szeretne foglalkozni. Már 

tizennégy évesen borászati iskolába járt. 
Eleinte borkritikus vagy sommelier akart 
lenni, de legjobban utazni szeretett. Be
járta a világot, mindenhol borászatokban 
dolgozott, majd amikor hazajött, kije
lentette, ő itt, Sopronban szeretne bort 
készíteni, mert ez a  legkülönlegesebb 
vidék – tudom meg Katrintól, a kisebbik 
Pfneiszl lánytól, aki hogy a beszélgetés 
beinduljon, átvállalja a szóvivő szerepét. 
Birgit ugyanis eleinte szerényen hallgat. 
Nem érzi még olyan biztosnak magyar
tudását, mint a húga.

Ameddig vissza lehet követni a család-
fát, a Pfneiszl családban mindenki bo
rászkodással foglalkozott. Először 
Magyar országon, ám amikor elcsatolták 
a területeiket, s nevükből a hivatalok kiej
tették a z-t, Pfneislék osztrák borászok 
lettek. Katrin és Birgit is Ausztriában 
született, de szüleik kárpótlási jegyekből 
valóra válthatták régi álmukat, s 1993-
ban Sopron mellett szőlőbirtokot vettek. 
Katrin innentől már Magyarországon járt 
iskolába, de őt, nővérével ellentétben, 
nemhogy nem érdekelte a borkészítés, 
tizennyolc éves koráig alkoholt sem ivott. 
A fordulópontot a nővérétől érettségire 
kapott gyöngyözőbor jelentette. „Édes
apám nagyon jó borokat készített, de 
azok nekem akkor még nagyon nehezek 
voltak, és nem tudtam jól kóstolni sem. 
Nem tudtam elmondani, milyen ízek, 
illatok vannak benne – emlékszik vissza 
Katrin. – A szüleim már aggódtak, hogy 
mi lesz velem, hisz az egész életünk a sző
lőről és a borról szólt. A pincénk tele volt 
borokkal, az asztalon mindig ott állt egy 
palack, mindenki kóstolgatta, elemezte 
a készülő italokat. De amikor a nővérem 
elkészítette nekem a Sparkelinát, ezt 
a könnyű, gyümölcsös bort, nekem is 
meghozta a kedvem. Megtanította azt 
is, hogy kell kóstolni, és megmutatta: 
nemcsak vörösborokat, hanem fehéret, 
rozét és gyöngyözőbort is lehet készí
teni. Ekkor megláttam, nemcsak arról 
szól a borászat, hogy kint dolgozunk 
a szőlőben, aztán a pincében, hanem 

van kreatív, művészi oldala is, például 
nevet lehet kitalálni a boroknak. És akkor 
végre én is megtaláltam a helyem ebben 
az egészben.”

A CSALÁD KÉZJEGYE
Amikor a két lány 2003-ban átvette édes
apjától a soproni birtokot, a borvidék 
adottságainak megfelelően még főleg 
kékszőlő-fajták és a soproni borászok 
körében akkoriban népszerűvé váló kései 
szüretelésű fehér zenit termett. Birgiték 
amellett, hogy megerősítették a klasszi
kus itteni vörösborokat: a kékfrankost, 
a  merlot-t, a  cabernet sauvignont és 
a shirazt, már a kezdetektől kísérletező, 
újító attitűddel álltak a borkészítéshez. 
Birgit először is az említett fehér szőlőt, 
amelyet  szinte  minden soproni  borász  
használ, lecserélte az azonos szőlőcsalád
ba tartozó zefírre. Ez a fajta korán érik, 
kicsi a hozama, és ha nem vigyáznak, 
a seregély mind megeszi, mondják róla, 
de Pfneiszlék hivatáshoz való hozzá-
állását jellemzi, hogy őket ez egyáltalán 
nem zavarja. „Sokkal fontosabb, hogy 
érdekes legyen a tétel. Ha valaki szereti 
a borokat, akkor már sok mindent kóstolt. 
Számunkra nincs annál szebb, mint ami
kor valami újat tudunk mutatni” – vallja 
Katrin. Őt hallgatva könnyen megértjük 
a Pfneiszl-borok palackján szereplő mot
tót: „Így szeretem az életet”.

Ahogy a szőlőbirtokot, ezt a gondo
latot is édesapjuktól vették át. „A szü
leinktől azt láttuk, hogy ők úgy szeretik 
az életet, ahogy van. Mindent nagyon 
szeretnek. A munkát is, amely egyben 
a hobbijuk. És igazából mi is így szeretjük 
ezt az egészet. Nem változtatnánk sem
min – mondja Katrin. – A család mindig 
együtt dolgozik, nagyon sokat segítenek 
nekünk. A nagymamám, az anyukám és 
a nővérem a legjobb barátnőim.” A ha
gyományok és az újítás persze a Pfneiszl 
családban sem volt mindig zökkenőmen
tes – ismeri be. Ahogy Birgit meséli, világ 
körüli útjáról hazatérve a legmodernebb 
technológiákkal való találkozástól fellel
kesülve először hosszú listát írt arról, 
milyen eszközökre lenne szükség, hogy 
minőségi borokat készíthessen. Ám apjuk 

B
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„Számunkra nincs annál szebb, mint amikor 
valami újat tudunk mutatni”
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„Büszkék vagyunk, amikor  
a termékeinken keresztül  
bemutathatjuk a környéket”



2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR 95

közölte, itt azzal kell dolgozni, ami van. 
Lelkesedését azonban ez nem vette el, s 
amikor az első lepalackozott bora díjat 
nyert, fogta a  listáját, és kihúzott róla 
mindent. „Beláttam, hogy tényleg nincs 
szükség különleges technológiákra. Nem 
kell megcsinálni a bort. Egészséges szőlőt 
kell nevelni, és időt adni neki a pincében. 
Azóta ezt követjük” – foglalja össze.

Abban pedig már kezdetektől biztos 
volt, hogy egészséges szőlőt csakis ter
mészetesen, organikus módon, állandó 
gondozással, odafigyeléssel lehet művel
ni. Az országban az elsők között álltak 
át biogazdálkodásra. A  család persze 
kezdetben csóválta a  fejét, ám néhány 
év folyamatos kísérés és szakmai ta
pasztalatcserék után lányai sikereit látva 
Pfneiszl apuka nyugodtan lépett hátra, 
s adta át a soproni borászatot. „Ma már 
nagyon büszke ránk, szereti a borainkat, 
és végtelenül hálás, hogy úgy adhatta át 
a vállalkozást, hogy közben tudott segí
teni minket. Ez neki is, nekünk is sokat 
jelentett.” A szőlőben azóta a testvérek 
minden munkát együtt végeznek. Vér
mérsékletüknek megfelelően osztják fel 
a munkát: a nővér a higgadt, megfontolt 
természet, Katrin a lendület. Kiegészítik 
egymást. Az adminisztrációt, marketinget 
a húg, a pincemunkát Birgit viszi. „A bo
raink az ő kézírása” – fogalmazza meg 
találóan Katrin, de hogy mennyire benne 
van ebben a szüleiktől hozott örökség is, 
azt jól mutatja, hogy a palackok címkéjén, 
amelyeket elém tesznek, az édesapjuk 
kézírásával szerepel a fajták neve.

KLASSZIKUSOK  
ÉS EGZOTIKUMOK
A soproni borokról persze mindenki
nek a kékfrankos ugrik be elsőre. Nem 

véletlen, hiszen a területi adottságok és 
a történelem ezt a fajtát tette a borvidék 
jellegzetességévé. Ám Pfneiszlék arra 
törekszenek, hogy a régiben is tudjanak 
újat, a hagyományos mellett különlegeset 
mutatni. „A kékfrankossal igazán jól lehet 
szemléltetni, mire képes a borvidék” – 
mondják, s mindjárt háromfélét is elém 
tesznek. Az Újra Együtt fiatal ültetvény
ről szüretelt reduktív bort, a több mint 
hatvan éves tőkékről való, hordóban érlelt, 
ezért koncentráltabb, karakteresebb pré
miumkategóriás kékfrankost, valamint 
a magnum palackban, fadobozban piacra 
dobott Mesés Vidéket. „Sokan még min
dig a savas borokban gondolkodnak, de 
számunkra mindig nagy élmény, amikor 
megmutathatjuk, hogy az már a múlt. 
A jelen egészen más” – meséli lelkesen 
Katrin. „Ha jól csinálja az ember, na
gyon szépen mutatja a bor a  terroirt, 
a klímát – veszi át a szót Birgit –, arra kell 
ügyelni, hogy ne fedje el a hordó a szőlő 
ízét. El kell találni a megfelelő pillanatot 
a palackozással.”

Amikor arról kérdezem, miért éppen 
a soproni szőlőket kérte el szüleitől, ha 
Ausztriában is továbbvihette volna a csa
ládi borászatot, azt feleli, bizonyos szem
pontból egyszerűbb lett volna, hiszen ott 
tanult, és az anyanyelvén beszélhetne 
a borairól, de olyan sok helyen járt a vi
lágon, hogy látja Sopron egyediségét, és 
sehol máshol nem szeretne borászkodni, 
mint itt. Ezért kezdett el inkább magyarul 
tanulni, s a soproni bor láthatóan a misz
sziójává vált. „A soproni bort sohasem 
veszik meg csak úgy – utal Katrin a vidék 
ismertségének korlátaira –, ehhez ma
gyarázat kell, de mindig nagyon büszkék 
vagyunk, amikor a termékeinken keresz
tül bemutathatjuk a környéket.” És viszik 
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és mesélik is, így külföldön – Dániában, 
Belgiumban, Hollandiában, Tajvanban és 
Amerikában – is egyre népszerűbb a sop
roni. Ám mint mondják, a  legnagyobb 
öröm, amikor a magyar borfogyasztók 
rácsodálkozásának lehetnek tanúi, ami
kor újra felfedezik például a kékfrankost.

Kalifornia, Argentína, Chile, Olasz
ország, Új-Zéland, Ausztrália – sorolja 
Birgit, merre járt, hogy képezze magát 
a Bécs melletti Klosterneuburg borászati 
kutatóintézetében végzett tanulmányai 
után. „Néhány hónapig dolgoztam egy-
egy családi borászatnál, aztán a pénzből, 
amit kerestem, bejártam az országot” – 
eleveníti fel. A nagyobbik Pfneiszl lány 
folyékonyan írja le impozáns önéletrajzát. 
Na nem magyarul, hanem mindenki szá
mára érthető módon: palackba töltve. 
A  Távoli Világ nevű borában ugyanis 
kortyról kortyra fedezhetjük fel Birgit 
utazások során megismert kedvenc sző
lőfajtáit. A shiraz, a carménère, a malbec, 
a zinfandel, a sangiovese nálunk egzoti
kusnak számító fajták, Birgit azonban 
telepített néhány tőkével belőlük fertőrá
kosi szőlőjükbe.

Szintén a hagyományokkal való kísér
letezés eredménye a Hidden Treasure 
nevű boruk. Birgit az osztrák kutatóinté
zet segítségével keresni kezdte a kékfran
kos szőlőfajta eredetét, így találta meg az 
ősi magyar szőlőfajtát, a hajnist. Ez a fe
hér szőlő gyakorlatilag az általunk ismert 
kékfrankos apjának tekinthető. „Igazi 
rejtett kincs, hiszen ma már nem isme
rik – mondja róla a borász –, narancsbort 
készítünk belőle, így lesz a borászatunk 
igazi különlegessége.”

KENGURUK ÉS BORTERASZ
Na de hogy kerülnek ide a kenguruk? 
– kérdezem Tangó nevű házasításuk pa
lackját tartva a kezemben, amelynek cím
kéjén egy kenguru is feltűnik. „Amikor 
a nővérem hazajött, mindenhonnan, ahol 
járt, hozott haza valamit: tapasztalatot 
vagy egy-egy jó szőlőfajtának az ismere
tét, és kérdeztük, hogy Ausztráliából mi 
a maradandó élménye. És akkor annyit 
mondott: a kenguruk. Az ottani borászat 
ugyanis nem volt rá nagy hatással – em

lékszik vissza derűsen Katrin. – Így aztán, 
hogy mégis maradjon valami ebből az 
útból, beszereztünk néhány, ugyan nem 
ausztrál, de ezen a vidéken is megélő 
kengurut.” Az elsőt Shiraznak nevezték 
el, így került bele a bor történetébe s 
címkéjére: ha Merlot, a sokoldalú francia 
nő szenvedélyes viszonyba kezd és har
monikus tangót táncol a testes Cabernet 
Sauvignonnal, akkor azon sem csodál
kozunk, hogy egy Shiraz nevű kenguru 
társul hozzájuk, s még több egzotikumot, 
zamatot és kifejezést kölcsönöz a forga
tagnak. Ez a Tangó.

A Pfneiszl lányok mesélőkedvének 
hála, nemcsak az egyes boroknak, ha
nem az évjáratoknak is beszédes el
nevezésük van, ami magában foglalja 
a Pfneiszl-borok történetét. A 2004-es év 
például a Hűvös elegancia nevet kapta, 
a bioművelésre való átállás évére Vad 
dolog címmel emlékeznek, 2011-ben 
a Köszönet, hálából, amiért a természet 
kárpótolta a korábbi ínséges éveket, és 
beszédes a Ne nézz vissza haraggal is, 
amely a 2013-as szüret előtt pusztító 
jégesőre és arra utal, hogy ennek ellenére 
kitűnő borok készültek. „Fél óra leforgása 
alatt vert el a szemünk láttára mindent 
a  jég. Semmit nem tudtunk tenni. Sír
tunk, ahogy láttuk, mennyi idő, energia 
ment kárba – emlékszik vissza Katrin. – 
De erősek voltak a tőkéink, és újra életre 
keltek. A  testvérem szerint éppen ez 
a szépsége ennek a munkának. Min
den év másmilyen. Ez benne a kihívás. 
Ha csúcsévjárat van, akkor mindenkinek 
az van. Birgit inkább azt szereti, ha nem 
tökéletes az év, mert ő akkor abból többet 
tud kihozni. Jobban meg tudja mutatni, 
mit tud” – magyarázza a fiatalabbik lány. 
Nővére hozzáteszi: „A növények erősek, 
küzdenek, túl akarják élni, bármilyen 
is az időjárás. Ezért a mi feladatunk, 
hogy minél jobban összhangban legyünk 
a természettel.”

A kengurukat nézzük, ahogy ugrán
doznak a fűben. „Nagyon kedves, csen
des állatok – szemléli őket szinte anyai 
szeretettel Katrin –, de a stresszt nem 
szeretik. Féltem őket az építkezéstől.” 
Ezzel a soproni ház átalakítására utal, 
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amelynek eredménye kóstolóhelyiség és 
bemutatóterem lesz. Még nincs tíz éve 
sem, hogy elkezdték a borászatot, de már 
így is szép történetet tudhatnak maguk 
mögött. Dicséretemre ők csak szerényen 
mosolyognak. „A borászatot szeretettel 
kell csinálni – jelenti ki a Katrin –, ezért 
szinte mindent mi végzünk családilag. 
Semmit nem szeretünk kiadni másnak. 
De mikor ide leülünk egy pohár borral 
a kenguruk közé, megáll az idő.” Ez meg 
is magyarázza, miért álmodták leendő 
borteraszukat ide, a városszéli házba, s 
nem a szőlőbirtokra. „Ráadásul a soproni 
borok nevét szeretnénk öregbíteni. Jó, ha 

az idelátogatók könnyen el tudnak jönni 
hozzánk” – mondja kedvesen, izgatott 
várakozással a hangjában.

Kérdésemre, hogy milyen lesz az idei 
évjárat, s milyen nevet szánnak adni neki, 
Katrin csak elmosolyodik. Nem árulja el, 
csupán annyit mond, s ezt a gondolatát 
azóta is hordozom magamban: jó lesz, 
mert nem lehet másként! 

Birgit és Katrin Ausztriában szü-
letett, borászcsaládba. Édesapjuk 
1993-ban vásárolt Sopron mellett 

szőlőültetvényt. Először csak né-
hány sort. Amikor Birgit tanulmá-
nyait befejezve borászként kezdett 

dolgozni, úgy döntött, hogy nem 
az Ausztriában működő családi 

borászatba társul be, hanem hú-
gával elindítja a soproni Pfneiszl 

Pincészetet. A magyar Pfneiszl-
borászat 2006 óta növekszik. 

Ma már tizenhárom hektáron 
kilenc szőlőfajtával foglalkoznak, 

köztük több Magyarországon 
egzotikumnak számító fajtával
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MIÉRT PONT SOPRON?

A feleségem a városban nőtt fel, gyakran láto
gattunk haza a szüleihez, és ő is sokszor mesélt 
róla, milyen jó volt felnőni ebben a gyönyörű 
alpokaljai álomvilágban. Nagyon máshogy hang
zott, mint a nyolcadik kerületben nevelkedni, 
ahogy az velem történt. Ezért amikor néhány 
évvel ezelőtt kiderült, hogy kisbabánk lesz, nem 
haboztunk sokat, eldöntöttük: már csak az ő 
érdekében is ide költözünk. Ez nekem is kapóra 
jött, mert akkoriban rengeteget dolgoztam kül
földi kávés cégeknek, és a közeli Schwechatból 
átszállás nélkül tudtam repülni a világ szinte 
összes országába. Közben terveztük a saját 
kávépörkölőnk megnyitását, és rájöttünk, mivel 
a kávét úgysem személyesen viszem ki az üzlet
feleimnek, lehetne az is Sopronban. Ettől fogva 
nem volt kérdés, hogy itt rendezzük be a fő-
hadiszállásunkat az üzemmel és a hozzá tartozó 
oktatóteremmel együtt.

EZ MAJDNEM AKKORA VÁLTÁS LEHETETT, MINT 

BARTENDERBŐL ÁTNYERGELNI BARISTÁNAK. 

TIZENÖT ÉVE EZ KEVÉSBÉ VOLT DIVATOS SZAKMA, 

HOGYAN KERÜLT A KÖZELÉBE?

A vendéglátóipari iskola után koktélosként kezd
tem dolgozni, majd a barátaimmal koktélbárt 
üzemeltettünk Horvátországban. Ott találkoz
tam egy vendéggel, aki éppen egy magyar országi 
kávéházlánc létrehozására készült, és azt mond
ta, ha ilyen jó italokat keverek, biztosan menne 
a kávéval való bűvészkedés is. Én meg naivan 
rávágtam, hogy miért ne, elvégre kávét főzni 
mindenki tud. Ez a vendég, Schalli Gábor itthon 
aztán újra megkeresett, és előbb rám bízta a mis
kolci Dallmayr kávéház üzletvezetői posztját, 
majd mentorként a versenyző-pályafutásomat 
is végigkísérte. A szakma alapjait is Miskolcon 
tanultam meg a világjáró olasz barista Valentino 
Sergitől. Tino napi harminc dop piót fogyasz
tott, és mindet tőlem kérte, persze kifogástalan 

KÁVÉT A  
PÖRKÖLŐTŐL!
Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Földházi Árpád

Bár a járvány kissé megakasztotta a lendületet, Magyarország 
az utóbbi néhány évben a kávéturisták kedvelt úti céljává 
vált. Ez nem kis részben Molnár Attilának köszönhető, aki 
sokszorosan díjazott baristaként előbb megalapította új hullámos 
Tamp & Pull kávézóját Budapesten, majd néhány éve Sopronba 
költözött, és One Eleven néven létrehozta saját pörkölőüzemét.
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A Specialty Coffee Association of America 
(SCAA) nevű szervezet minőségi ellenőrzés 
alá veti a kávékat, a specialty megnevezést 

a 100 pontból minimum 80-at elérő fajták hasz-
nálhatják. A kézzel szedett kávészemeket nem 

pörkölik feketére, a világos pörkölés eredménye 
világosabb színű kávé és keserű helyett inkább 

gyümölcsös íz. Emellett az egyes termőterületek 
sajátosságai további különböző ízjegyeket adnak 
a kávéhoz. A specialty pörkölők tisztelettel viszo-

nyulnak a termelőhöz és az alapanyaghoz
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minőségben. Kemény iskola volt, de megérte: 
alig telt el két hónap, és második lettem az 
országos baristabajnokságon.

AMIT AZTÁN SZÁMTALAN HASONLÓ SIKER KÖVE-

TETT, SŐT A MAGYAR BARISTÁK EDDIGI LEGJOBB 

VILÁGBAJNOKI HELYEZÉSE, AZ ATLANTAI HATODIK 

HELY 2009-BEN SZINTÉN AZ ÖN NEVÉHEZ FŰZŐDIK. 

MIÉRT HAGYTA ABBA?

Ahogy nőtt a kávéval, kávékészítéssel, -kultúrá
val kapcsolatos tudásom, úgy kezdett el egyre 
jobban érdekelni az egésznek a háttere is. Már 
nem az volt az elsődleges célom, hogy a saját 
örömömre néhány percig a dobogóra álljak, 

hanem hogy megváltoztassam az akkoriban 
még elég silány hazai kávékultúrát. Először 
létrehoztam a saját baristaiskolámat. Itt sokan 
kérdezgették, honnan lehet megszerezni azt 
a jó kávét, amellyel versenyzek, milyen gépeket 
használok, hol lehet kapni őket. Az igényeikre 
reagálva elkezdtem hát Angliából és Dániából 
hozni a kávét; tíz éve ugyanis még egyetlen 
specialtykávé-pörkölő sem volt Magyarországon. 
Később már a minőségi kávé elkészítéséhez 
szükséges eszközöket, gépeket is forgalmaztam. 
Ezzel párhuzamosan megnyílt a saját kávézóm, 
a budapesti Tamp & Pull, az egész csúcsán pedig 
a soproni pörkölőüzem áll.
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AMELYNEK MA MÁR TÍZ-TIZENÖT KONKURENCIÁ-

JA IS AKAD ORSZÁGSZERTE. MITŐL MÁS A ONE 

ELEVEN, MINT MÁS KÁVÉPÖRKÖLŐ VÁLLAL-

KOZÁSOK?

Szerintem a legfontosabb a frissesség. Kávé-
szüret két-három havonta más országban, 
a világ más területén van, mi ezt a szezonalitást 
követjük le. Ha éppen Peruban van a szüret 
ideje, akkor onnan szállíttatunk, ha Szumátrán 
vagy Kenyában, akkor onnan vásárolunk, és 
rendelésre, frissen pörkölünk. Így gyakorlatilag 
összekötjük a farmon lecsípett kávécseresznyét 
az otthonnal.

ÉS MENNYIRE ÉRTÉKELI MINDEZT A HAZAI KÖZÖN-

SÉG? MEGKÖZELÍTHETJÜK MÉG VALAHA A SZÁZAD-

FORDULÓS GAZDAG KÁVÉHÁZI KULTÚRÁT?

Szerintem nem vagyunk messze tőle. Egyre 
többen keresik a minőségi kávét, és egyre többen 
ismerik a specialty kávé, -kávézó fogalmát is. 
A járvány most kicsit megakasztotta a lendü
letet, de az előző években Magyarország fel 
tudott zárkózni a top öt specialtykultúrával és 
-kávézókkal bíró európai ország közé. Ez azt 
jelenti, hogy a nagy, felkapott új hullámos 
kávézókkal teli városok, London, Berlin, Kop
penhága, Prága mellett mostanra Budapest is 
hangsúlyos pont lett a nemzetközi kávétérképen. 
A személyes misszióm így lassan teljesülni 
látszik: egyre több vendéglátóegység engedi el 
a kommersz kávékat, és talál vissza ahhoz a régi 
gondolathoz, hogy húst a hentestől, kenyeret 
a péktől, kávét a kávépörkölőtől érdemes venni. 
Ez nemcsak a minőség miatt fontos, hanem 
azért is, mert pörgeti a gazdaságot. És ha 
a vendéglátóhelyek finom kávét kínálnak, aztán 
esetleg el is mondják a vendégnek, mitől ilyen jó, 
akkor az emberek talán a hétvégi bevásárláskor 
sem csupán az ár alapján választanak. Ugyanaz 
a folyamat megy végbe most kávéfronton, mint 

ami a borok és a kis üzemi sörök esetében már 
régóta megfigyelhető.

AZ OTTHONI KÁVÉGÉPEKNEK MINDENESETRE MÁR 

NAGY DIVATJUK VAN EGY IDEJE.

Ezen a téren viszont még óriási a káosz. Sokan, 
akik eljönnek hozzánk Budapestre vagy Sopron
ba oktatásra, nem győznek csodálkozni rajta, 
hogy ugyanannak a kávénak mennyire más az 
íze nálunk. Ilyenkor sokszor kiderül, hogy a sok 
százezer forintos kávégépükkel van a baj, amit jó 
marketinggel a nyakukba sóztak. Nem is beszél
ve a kapszulás vagy podos automata változa
tokról, amelyekkel nemhogy rendes kávét nem 
lehet készíteni, de hosszú távon még drágább 
is a használatuk, mintha vennénk egy igazi jó 
gépet, és magunk őrölnénk hozzá a kávét. Ezek
nél még a nagyszüleinktől örökölt kotyogós is 
jobb, pedig én azt sem nagyon szeretem, hiszen 
annyiféle más eszközzel lehet ma már remek 
kávét készíteni.

A KÁVÉSZAKÉRTŐNEK MELYIK FAJTA A KEDVENCE?

Reggel, délelőtt filteres kávét, délután eszpresz
szót, este megint filterest iszom. És nem csak 
a sajátunkat: szívesen elmegyek más specialty
kávézókba is megkóstolni, a többiek mit tudnak. 
Nálam nincs olyan, hogy csak az enyém a jó, 
mindenki másé gyengébb. A jó kávé közös cél, 
egy kis verseny nem árt időnként senkinek. 

„Ugyanaz a folyamat megy végbe most kávéfronton, 
mint ami a borok és a kisüzemi sörök esetében  

már régóta megfigyelhető”
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A VÁROS 
HÁROM 
   ARCA

Egy város három generáció 
szemszögéből. Az utcák, 
a terek ugyanazok, ám az 
őket bejáró, hozzájuk kötődő 
újságíróknak mást jelentenek. 
A Sopronban élő emberekről 
és az emberekben élő 
Sopronról szóló történetek 
mégis több nemzedék közös 
élményévé forrnak össze.

Szöveg:Meszleny Zita
Fotó: Kováts Gábor
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ogy mi az a Sopron? Fogalmam sincs. Ismerni nem is
mertem, lenni meg már köztudomásúan nincs. Minden 
bizonnyal snájdig lehetett, amikor még echte soproniasan 

gurult le a Szent Mihályból fiákeren hazaigyekvő poncich
terek babstercére a kékfrankos a balfi szőlőhegyből, de ez 
a világ a múlté, el ne mondják senkinek, de én bizony győri 
vagyok, ezt a Sopront előttem úgy negyven évvel eltemették. 
A város azóta a miénk, a gyüttmenteké.

De ismerünk helyette egy társadalmi kísérletet.
A kísérlet a  következőképpen hangzik: szedj össze 

negyven ezer mit sem sejtő magyart Sorsodborsodból, 
Somogy országból, Vazsmegyéből. Ereszd rá őket egy uszkve 
harmincezres, magyar érzelmű német kisvárosra, de úgy, 
hogy meg ne tudják: Ausztriában vannak. Keverj a képletbe 
negyven év kommunizmust, azaz tiltsd be a német város
ban a németet. És nézd meg, mivé asszimilálódnak e lelki 
embercsempészet nyomán.

A végeredmény a  Mi Új Sopronunk, a  Gyüttmentek 
Soprona, a hely, ahol az emberi lélek oly nagyra nő, hogy 
egyazon svunggal két kormányon szitkozódik egyszerre, és 
ahol az embert kétszer adóztatják, mint a Hódoltságban. 
S mégsem tehet a kedvére senkinek, mert a burkus inkasszó 
a nem neki adózó autója füstje-zaja miatt tartja üldözendő 
parazitának, s kergeti keresztül sunyi traffipaxokat termő 
falvakon, a magyar defterdár szerint meg tb és szja híján 
a komplett honi létezése tokkal-vonóval hasztalan.

De a székek közötti padalattiság kortalan átka mellett 
terem a Gyüttmentek Sopronában szép dolog is gazdagon. 
Például levegő: mivel az ingázó valódi hazája az autó, minden, 
ami autózhatatlan, szellős és üres. Biztonsággal elbújhat, aki 
magányra vágyik, más városok kedvenc helyeihez fogható 
tömeg soha nem háborgatja majd.

Aztán terem nálunk az új idők nyelve, a soproni kreol 
is, gyönyörű szép. Az Igazi Sopron egy nagy része még né
metül beszélt, a kommunizmus viszont jelentős mértékben 
beszűkítette a német nagymamák életterét, s beléjük fojtotta 
anyanyelvüket. A múlt század közepén kihalt a városban az 
autentikus német, s maradtak helyette a magyar közoktatás 
nyelvi szolgáltatásai, amelyek az angol esetében még el 
tudják játszani, hogy érnek valamit, a némettel szemben 

A Mi  
Új Sopronunk
Szöveg: Kohán Mátyás
Fotó: Földházi Árpád

H
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viszont tehetetlenek. A Gyüttmentek Sopronában alig beszél 
már valaki németül. Van viszont helyette a soproni kreol 
a védettségi igazolvánnyal, ami drájgé, a kötelező oltással, 
ami cvájgé, a dokumentumokkal, amik unterlágék, a lakcím
kártyával, ami meldecettel, a megbeszéléssel, ami elit ingázó 
körökben zsűrfix. A munkajog és a határátlépés szókincse 
a beszélt soproni kreolban határon innen is németül van, 
amúgy viszont sok szerencsét annak, aki a várossal annak 
száz évvel ezelőtti nyelvén szóba elegyedne.

Apropó, szerencse. Igen, ez a Gyüttmentek Soprona. Egy 
nagy barokk kaszinó a Magyarország vége táblától öt percre, 
ahol az ember még megállhat egy lépéssel a  kivándorlás 
előtt, és megcsinálhatja a  szerencséjét, kihasználva az 
Európai Unió nyújtotta surranópályát a nyugati fizetéshez 
nyugati esztelenség nélkül. Vagy elbukhat, és mosogathat 
élete végéig egy munkaközvetítő hiéna enyves kezében.

No, de álljunk meg egy stercre. Ha ez az Új Sopron, 
akkor az Új Sopron nem pont ugyanaz véletlenül, mint az 
Igazi Sopron? Nem Lackner Kristóf legendás polgármester 
jelmondatát élik az ingázó gyüttmentek, miszerint mergitur, 
non submergitur, azaz alámerülnek, de el nem süllyednek? 
Kiről írta 1931-ben vitéz Házi Jenő városi főlevéltáros, hogy 
„Sopron lakóssága többnyire németlakta vidékekről tör
ténő bevándorlás által gyarapodott a  multban. Sohasem 
vagyonos németek költöztek Sopronba, akik pénzüket itt 
akarták nyugodtan elkölteni, hanem ellenkezőleg, olyan 
szegény sorsban élő, de becsületes német földművesek, akik 
Sopronban remélték a szerencséjüket megalapozni. Ezek 
hosszú évekig keményen dolgoztak, hogy először a  min
dennapi kenyerüket biztosítsák, azután pedig, hogy vagyont 
gyűjtsenek”? A Sopronba költöző német parasztokról vagy 
minden korok minden gyüttmentjéről, akikből a  soproni 
levegő először robotost, aztán gazdagot, egy generációval 
arrébb meg poncichtert csinál?

Új Sopron az Igazi Sopronnal egy és ugyanaz, mert szeren
cséjüket kereső, szorgos, fifikás gyüttmentek fújják minden 
korban nagyobbra és nagyobbra. Most a  leber kässemmel 
az új babsterc, a Szent Margit az új Szent Mihály, és két-
ezres TDI hajtja az új korok fiákerét, de az  aranyhegyi 
Póda Endre utca ötven év múlva ugyanaz az alultervezett, 
anakronisztikusan közlekedhetetlen rémség lesz, mint ami 
a Balfi-külváros poncichterházakkal teli Gazda utcája ma, és 
a városszéli Harrerbe járnak majd az akkori gyüttmentek 
úgy, mint a mostaniak a legendás Dömötöribe a Széchenyi 
téren. Amíg gyünnek a gyüttmentek, Sopron lényege egy 
és ugyanaz.

Mert nincsenek gyüttmentek. Leendő poncichterek van
nak. Sopron lényege, hogy mindenkiből sopronit csinál – s 
megadja mindenkinek az élményt, hogy az egyre csak kifelé 
tolódó városfalakon kinézve előbb-utóbb már maga gyütt
mentezhessen tovább. Tegnap a németek, ma Sorsodborsod 
– aki idejön és el nem süllyed, idetartozik. 
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SZÉCHENYI TÉR
Egy zöld pelerin kell csak a súlytalansághoz. Hétéves vagyok, 
és gyakran álmodom, hogy merészen repkedek vele a bel
város felett. Álombeli pelerinem varázserővel bír, a soproni 
Széchenyi tér parkjának lépcsőin lehet működésbe hozni. 
Csak bizonyos tempóban, a Széchenyi-szobor felől nekifutva, 
nekirugaszkodva; harmincöt év távlatából újraélem a madár
távlat katarzisát, tisztán látom álombéli Tesz-Vesz utcáim 
népét fentről, az orsolyiták titokzatos csillagvizsgálóját, 
a Tűztoronyról rebbenő galambokat vagy a rondella karé
ját, a városon túl a Szárhalmi-erdő zöldjét, a Fertő nádasát, 
a Muckot és az Ultrát.

PRINTZ-PIHENŐ
Osztálykirándulás az általános iskola elején a Lőverekbe. 
Tízórai a Printz-pihenőnél. Printz Ferenc a dédapám, mon
dom a kelleténél hangosabban, ez az ő emlékműve. Miatta 
vannak sétautak a soproni erdőkben. Egy szavamat sem hi
szik el. A Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, a település 
polgármester-helyettese este aztán rám kacsint százéves 
fényképéről apám biedermeier szobájában: rá se ránts!

ORSOLYA TÉR
A Hámán Kató úttörőcsapat kisdobosai az orsolyiták szent 
épületében. Az egykori Belvárosi Általános Iskola: Zúg a Volga 
a templom tövében, málló falak a málló rendszerben. Az első 
cserkésznyakkendő miatt buzgó énektanárunk vörös fejjel 
von kérdőre, meghátrálok a  történelem zsákutcájában. 
A Lábasházra néző ebédlő langymeleg gyümölcslevesszaga, 
a tér rendületlenül ballagó, kortalan öregjei, akiket S. Péter 
barátommal olyan előszeretettel heccelünk a suli után.

DEÁK TÉR
Pompás kilátás Magyarország legszebb és leghosszabb terére 
az osztályterem műteremablakából, rendszerváltoztatásba 
fulladó oroszórák a  néhai evangélikus teológia – Kellner 
Sándor Általános Iskola – legfelső szintjén. Az első zsúrok, 
szerelmek, Lambada, telefonbetyárkodás telefonkönyvből 
a Martos előtti fülkéből, halló, Oázis étterem?, vizet, vizet! 
Leomlanak a  falak, a  város ledobja töviskoszorúját. Pán-
európai piknik, keletnémet Trabant-torzók az utcákon. 
Te depeses vagy?, kérdezi fenyegető tekintettel egy Kőfaragó 
téri vagány, fogalmam sincs, mire gondol; 1989–90, micsoda 
évek  az  Induljon a  banzáj!-tól  az  Enjoy the Silence-ig:  már  
a határon sem lőnek, végre szabadon mehetünk a Muckra. 
Aztán az első szabad választás. Eredeti Fidesz-zászlómat 
a BMX-em nyeregcsövéhez kötözöm. Kampánycsend!, nem 
érted, öcsi?, letöröm a zászlódat, rivall rám egy régi vágású 
öregúr a Deák tér sarkán, Enjoy the Silence.

FŐ TÉR
Egykerekezni a sok száz éves köveken: tiszta Amerika. Vad 
és féktelen bringázások a Fő tér környéki utcákban, a Forum 
Romanum fölé frissen épült vasalóház átjáróiban. Az első 
pohár ecetízű kékfrankos az 1400-as évekbeli árkádok alatt. 
Alakuló ülés a Gyógygödör jótékony félhomályában. A soproni 
éjszakák semmihez sem fogható békéje – a harangok kon
dulását szépapáink is ugyanilyen reménnyel hallgathatták.

SZENT MIHÁLY-TEMPLOM
Egy Mozart-requiem. A  Lacrimosa: életre kel a  város rég 
elhunyt polgársága. Kilépni a Szent Mihály-templomból – 
egész Sopron a hívők lába előtt hever. Évtizedekkel később, 

Életem terei
Szöveg és fotó: Muray Gábor

Felnőni a gótikus, reneszánsz és barokk falak 
rendszerváltáskori mesekönyvdíszletében: igazi 
mágikus realizmus. Bárhová sodor is az élet, mindent 
a gyerekkorom varázslatos tereihez mérek.
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egy jelenkori mindenszentekkor apám, Muray László és 
Muhr Albert egykori válogatott jégkorongozó mögött balla
gok a régi temető felől az újba. Printz Ferenc sírjától Muhr 
Ottmáréhoz. Dédapámtól dédanyám testvéréhez, aki egyben 
Muhr Albert nagyapja. A soproni 9. számú gróf Nádasdy-
huszárezred parancsnoka 1914. december 11-én reggel halt 
hősi halált a  lengyelországi Limanowában. A  limanowai 
csata az osztrák–magyar lovasság legmaradandóbb emlékű 
fegyverténye, a soproni Nádasdy-huszárok hazaszeretetének 
bizonyítéka.

DEÁK TÉR, ISMÉT
Limanowai Muhr Ottmárnak ma már újra szobra van a Deák 
téren. Néhány éve a szüleim is ide költöztek. Az ablakukból 
bámulom átellenben a régi osztálytermemet, bámulom benne 

magamat, ahogy a nyolcvanas évekből a jövőt kémlelem… 
Sopron, időcsapda. Csend van, éjszaka, a GYSEV-pályaudvar 
hangszórófoszlányait sodorja most is a  szél. Kimegyek 
Ottmár szobrához. Mindig kilépek hozzá, ha hazamegyek. 
Mi az a hazaszeretet? S mi a hűség? Apám már Szegeden 
született, ide, a Deák térre járt nyaralni a nagynénjéhez, 
élete vágya volt, hogy visszatérhessen a nagyapai gyökerek
hez, és soproni polgár lehessen. Sikerült neki – én már itt 
születtem. Harminc éve mégis Soprontól távol élek. De ha 
Sopronba indulok, ősz fejjel is azt mondom: hazamegyek. 
Hazamegyek, és felveszem a zöld pelerinemet. 

Deák tér. Háttérben a néhai  
evangélikus teológia épülete
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tél eleji simogató napsütés felé fordított 
arccal idős házaspár ül Sopron óvárosá
ban, a  Templom utcai ház előtti padon. 

A mögöttük álló kétszintes, neobarokk házról 
tudható, hogy Handler Nándor neves soproni 
építész tervei alapján épült 1872-ben. Másutt 
igazi régiségnek számítana, itt, a középkori 
házak sorába illesztve legföljebb közepes korú. 
Érnie kell még, hogy a  többiekével azonos 
tekintélyt megszerezze. 

Magánsorsok és közös történelem vasta
gon rétegződnek egymásra ebben a múltját 
őrző, mégis eleven városban, amely a saját, 
újraformált jövője felé igyekszik, kiszabadulni 
törekedvén a távolra különülés csapdájából. 
Az én magánsorsom itt bő fél évszázadra 
tekint vissza. A hatvanas években sétáltunk 
kényelmesen, hosszan ezeken az utcákon 
keresztapámmal, Storno Gáborral. Az ősz 
hajú úr, a  virgonc tacskó és a  kiskamasz. 
Séta közben építészettörténeti órákat adott 
nekem. Látod, ez érett barokk lakóház, nézd 
meg a tiszta formákat, a homlokzat tagolását. 
Ez itt szép reneszánsz lodzsa, ugye szívesen 
időznél egy ilyenen? Gótikus ablakkeret, 
csúcsívek, csupa függőleges tagolás. Ez meg 
itt copf homlokzat, késői barokk, kicsit már 

rokokó, azokról a copf formájú díszítésekről 
kapta a nevét, látod, az ablakok fölött.

Szerettem megtanulni, hogyan kell föl-
ismerni a  múlt rétegeit. Szerettem járni 
a  Storno-múzeum szobáit is, zárás után, 
amikor a látogatók már elmentek, és nekem 
szabad volt egyedül átéreznem a múlt kútjába 
való belepillantás semmihez sem hasonlítható 
örömét. Sokszor végighallgattam Gábor bácsi 
tárlatvezetését, barátságot kötöttem minden 
óntányérral, berakásos szekrénnyel, vasalt 
ládával, tájképpel és amforával. Mind közt 
a legkedvesebb volt nekem egy nyolcszáz éves, 
oroszlánforma akvamanile, bronz víztartó 
edény, amelyből egykor a  liturgia szerint 
vizet öntöttek a pap kezére. 

Magánsorsunk múltrétegei alatt a történe
lem rétegei sorakoznak, gyakran szó szerint. 
A második emeleti Storno-gyűjtemény alatti 
szinten, az akkor még csak egyemeletes épü
letben a  Bécset ostromló Hunyadi Mátyás 
király vendégeskedett, aludt, mulatott és 
tanácskozott heteken át 1482–1483 telén. 
Micsoda érzés! A nagy király ugyanezen fa
lak között! 

Mostanában a Storno-házba bemenni nem 
lehet, keresztapám is már rég égi múzeumok 

Az ismeretlen ismerős

Szöveg: Bencsik Gábor
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tárlatvezetője. Azért megérintem a falat, hogy 
az ujjaim is megtapasztalják a fél évezred va
lóságát, ami Mátyástól elválaszt, vagy inkább 
összeköt vele. Hiszen az idő itt nem megritkul, 
hanem fölsűrűsödik. Lám, az én két látogatás 
között elszelelt ötven évem, ami nekem életem 
nagyobb fele, Sopronban múló órává rövidül. 

Ha ide születek, talán másképp érezném az 
időt. Talán az Orsolya téri általánosba jártam 
volna, és tanítás végeztével a pajtásaimmal 
rohantam volna le a lépcsőn, ki a szabadba, 
mit sem törődve azzal, hogy évszázados falak 
között sietek haza ebédelni évszázados falak 
közé. Ha beleszületek, talán hétköznapibbnak 
tűnt volna belenézni a múltnak kútjába. Nem 
így történt. Számomra rejtett szépségeket 
kutató vendég vagyok, ismeretlen ismerős 
nekem a város. 

Most, a századik évfordulón, ha akarnék, 
sem tudnék nem gondolni a népszavazásra, 
ami akkor megtartotta magyarnak ezt a né
met gyökereit soha meg nem tagadó várost. 
Száz év, csupán kétszer annyi, mint amennyi 
ideje itt sétáltam keresztapámmal, igazán 
átélhető időtáv. Azon töprengek, kell-e magya
rázatot találnom arra, miért tölt el megújuló 
örömmel, hogy magyar feliratokat olvashatok 
a boltok fölött. Meg kell-e indokolnom ezt a jó 
érzést? Arra jutok, szükségtelen. Elég, hogy 
tudom, ahogy minden magyar tudja, átéli, 
és hálás mindazoknak, akik kivívták a jogot 
a magyarnak megmaradásra.

Végigjárom a magas várfal aljában kanyar
gó bástyasétányt, közben elidőzöm a  szép 
kovácsoltvas padokon. Átjáró nyílik, az út 
visszavisz az öreg házak közé, most egy másik 
utca vezet tovább. Következzék egy hosszabb 
séta, döntöm el, a  Várkerületnek nevezett 
körútra térek, ami a középkori városfalat, az 
ahhoz támaszkodó házak sorát kívülről kerüli. 

Itt már újabbak a házak, tágasabbak a terek, 
tarkábbak az üzletek kirakatai, a kávéházak és 
vendéglők teraszán még télen is székek, asz
talok, kabátban beszélgető vendégek. És fák, 
bokrok, fű, virágágyások. 

Az itteni növénybőség azt juttatja eszem
be, hogy ha Dalmáciában volna ez a város, 
egészen biztosan a legkeskenyebb utcákban 
is dézsákban, cserepekben, fazéknyi föld
darabokon, asztalnyi kertekben mindenütt 
növények virítanának. Visszagondolok a belső 
utcákra, ahol az imént jártam, és meglep 
a hiányra való ráismerés. Egyszer talán ide 
is megérkeznek a virágok és a bokrok. 

Gyalogolok tovább, és közben sok helyen 
kipróbált gondolati játékot játszom: laknék-e 
itt? Úgy értem, végleg, otthonomul választva 
a várost. Hamar kész is a válasz: laknék bi
zony. No, akkor nézzük így, ez itt az én utcám, 
ez itt a bolt, ahol vásárolok, ez a járda, amin 
naponta végigmegyek. Széles térre érkezem, 
magas házak övezik, ezt a világot már jól isme
rem, a millennium aranykorának bérpalotái, 
akárcsak Pesten, Szegeden vagy Pécsett.

Gyerünk még kijjebb, ne csak az ünneplőbe 
öltözött várost lássuk, hanem a hétköznapit 
is. Erre már egyre inkább a bármely magyar 
városra jellemző kép fogad, de nem, mégsem, 
a hegyek koszorúja úgy fogja körül a telepü
lést, ahogy talán sehol máshol. Bóklászom 
a csendes utcákon, erre csak az jár, akinek itt 
van dolga. Visszatérek én is toronyiránt. A ró
mai alapokon magasodó, gótikus, reneszánsz, 
barokk jegyeket magán viselő tűztorony mu
tatja az utat vissza a  főtérre, a  város szíve 
közepébe, ahol olyan szép napokat töltöttem 
egykor. Még egy kávé a téren, aztán indulás 
haza, eltervezve már most, hogy mikor térek 
vissza ismét.

 

„Lám, az én két látogatás között elszelelt 
ötven évem, ami nekem életem nagyobb fele, 

Sopronban múló órává rövidül”
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Fotó: Eszterháza Kulturális,  
Kutató- és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit Kft.
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z Esterházy-tündérvilág, a magyar Versailles 
– a fertődi Esterházy-kastélyt sokféle névvel 
illetik, de mindegyik pompájára, impozáns 

mivoltára utal. A hatalmas, rokokó kovácsoltvas 
főkapun belépve, ahogyan elénk tárul a lenyűgöző 
épületegyüttes, óhatatlanul az ember eszébe jut, 
mi lehetett itt, a Fertő tó nádrengeteges vidékén az 
Esterházyak előtt. A család vagyonát és társadalmi 
rangját Esterházy Miklós alapozta meg a 17. század 
elején. Bárói, majd grófi rangot kapott, a soproni 
országgyűlés nádorrá választotta. Fiát, Pált Lipót 
császár hercegi méltóságra emelte, és Magyar-
ország nádorává választották. Költő és zeneszerző 
volt, ő komponálta a Harmonia caelestis című zene
művet. Pál nádor unokájához, Esterházy „Fényes” 
Miklóshoz, a  család legendás alakjához kötődik 
Eszterháza fénykora. Nemcsak meg álmodója és 
megépíttetője volt a  tündérvilágnak, de Joseph 
Haydn, a korszak egyik zenei zsenije és más ki
váló művészek támogatásával valódi kulturális és 
művészeti fellegvárrá emelte.

A kapun belépve a francia stílusú díszudvarba 
jutunk. Mielőtt Esterházy „Fényes” Miklós meg

kezdte az építkezést, már állt itt egy 1720-ban épült, 
huszonkét szobás vadászkastély, amelynek építését 
gróf Esterházy József kezdte meg Anton Erhard 
Martinelli bécsi építész tervei alapján. Esterházy 
Miklós 1762-ben örökölte meg a hercegi rangot utód 
nélkül elhunyt bátyjától, Pál Antaltól, ekkor kezdte 
meg a kastélyegyüttes megépíttetését, amelynek 
folyamata haláláig, 1790-ig tartott. Nem véletlen ne
vében a fényes jelző,  jelmondata – „Amit a császár 
megtehet, azt én is megtehetem!” – szellemében 
hozta létre azt a lenyűgöző világot, amely méltán 
volt híres Európa-szerte. Halála után fia, Esterházy 
II. Miklós herceg Kismartonba tette át székhelyét. 
Eszterháza második fénykorát IV. Miklós herceg 
és felesége, Cziráky Margit hozta el, akik felújít
tatták a kastélyt.

BAROKK-ROKOKÓ CSODAVILÁG
Az Esterházy család a második világháború végéig 
a kastélyegyüttesben lakott, akkor azonban a szov
jet hadsereg költözött be egy időre az épületbe. 
A berendezést széthordták, eltüzelték, az épületre 
pedig a tipikus huszadik századi kastélysors várt, 

ÚJJÁÉLEDT  
TÜNDÉRVILÁG
Szöveg: Ferenczi-Bónis Orsolya

A fertődi Esterházy-kastély Magyarország legimpozánsabb 
műemlékegyüttese. Megálmodója és létrehozója, Esterházy 
„Fényes” Miklós valódi barokk-rokokó csodavilágot teremtett 
benne. A mára régi pompájában újjáéledt főúri lakban 
Egresitsné Firtl Katalinnal, az Eszterháza Kulturális, Kutató- 
és Fesztiválközpont ügyvezetőjével tettünk látogatást.
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A Haydneum
Joseph Haydn 1766-tól 1790-ig a kastélyban élt és alkotott. Esterházy Miklós 
támogatása olyan környezetet teremtett számára, ahol kibontakoztathatta 
művészetét. Ezáltal Eszterházát a magaskultúra egyik centrumává tette, 
amelynek ragyogása egész Európát bevilágította. A magyar állam 2021-ben 
alapítványt hozott létre, hogy támogassa és népszerűsítse a magyarországi 
régizene játszást. Az alapítvány névadójává Joseph Haydnt választották. 
A  Haydneum a magyar vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora 
romantikus repertoár újrafelfedezése, megőrzése és terjesztése mellett 
fesztiválokat is szervez.
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„Esterházy »Fényes« Miklós 
szellemisége a mai napig 
érezhetően betölti  
a kastély épületét”
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raktárként használták, majd egyik szárnyába iskola, 
a másikba kutatóintézet költözött. 1957-ben, Joseph 
Haydn halálának százötvenedik évfordulóján az 
épületet múzeumként megnyitották, majd több 
ütemben felújították. A  2000-es évek folyamán 
és az 2010-es évek elején újult meg a kastély ká
polnája, homlokzata, négy legszebb díszterme, 
marionettszínháza, narancsháza és tiszttartói háza.

2016 és 2019 között született újjá nyugati 
szárny. A  világjárvány miatt végül 2021 nyarán 
átadott épületrésszel ezer négyzetméter felújí
tott kiállítótérrel bővült a kastély. A képtárat és 
porcelánkabinetet, valamint a nyugati patkószár
nyat az Esterházy-kastélyt leíró könyv, az 1784-
ből származó Beschreibung des Hochfürstlichen 
Schlosses Esterháß im Königreiche Ungern alapján 
hitelesen állíthatták vissza napjaink korszerű 
tervezői újragondolása mentén. A nyugati szárny-
ban három új kiállítás várja az érdeklődőket. Az 
Esterházy-képtárban a  hercegi gyűjteményből 
ötvenegy festmény látható, eredeti, neves ba
rokk művészek képei mellett helyet kaptak Balló 
Ede világhírű alkotásokat – Rembrandt-, Goya- 
és Tiziano-műveket – bemutató hiteles másola

tai is. A  porcelán kabinetben tárolták a  hercegi 
család látványosságnak szánt díszporcelánjait, 
ma a  restaurált szobában a  fertődi Esterházy-
műtárgy gyűjteményből közel négyezer porcelán, 
köztük ritka, sőt egyedi darabok is megtekinthetők. 
Az Esterházy Galériában két kortárs képzőművész, 
Boldi és Incze Mózes alkotásait bemutató Idő-
vonzatok – Modulated Time című kiállítás új, üde 
színfoltot jelent a kastélyban. A művészetpártoló 
főurak már a 18. században a legnevesebb alkotók 
remekeit mutatták be itt, a  galéria és jelenlegi 
kiállítása ezt az eszmeiséget viszi tovább.

A fertődi Esterházy-kastély most is a  csodák 
kimeríthetetlen forrása. A  látogatók pazar lát
ványt és szellemiségében is hatásos élményanyagot 
kaphatnak az Esterházy „Fényes” Miklós által 
megálmodott barokk világból. A  kastélytúrákon 
bebarangolhatják az épületegyüttes középrészét 
és annak négy dísztermét: a nyári ebédlőt, a sala 
terrenát, a  Haydn-termet, valamint az Apolló-
termet. A túra része még a kastélykápolna és Az 
Esterházyak mesélő kincsei című kiállítás. „A kastély 
világa izgalmas mindenkinek, különösképpen azok
nak, akiket vonz a barokk-rokokó időszak világa, 
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A FALAK EREJE

A kastély parkja és a kapcsolódó táj 
a barokk kertművészet legérettebb 
magyarországi alkotása. Itt található 
a látogatókat nyolcezer tőnyi virággal 
elkápráztató Cziráky Margit-rózsakert, 
amely az Esterházy IV. Miklós herceg 
és felesége által 1902-ben indított 
parkhelyreállítás során kialakított 
rózsakert hiteles rekonstrukciójával 
jött létre
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és azoknak is, akiket a zenetörténet, Joseph Haydn 
munkásságának helyszíne, életműve, valamint 
az Esterházyak fényűző élete érdekel” – mondja 
Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, 
Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezetője.

OPERA, BALETT, BÁBSZÍNHÁZ
A herceg eredeti és igényes elképzelései mentén 
építtette meg Eszterházát. Mindaz, amit létre-
hozott, része annak a képnek is, amit önmagáról 
akart kialakítani. Ez pedig a  művelt és bőkezű 
művészettámogató nagyúré, akit kortársai mél
tán illettek a pompakedvelő jelzővel. Nemcsak a 
kastélyt emelte olyan szintre, amit az uralkodó is 
megirigyelhetne, de a benne zajló fényűző életvitelt 
is. Miklós herceg a 18. század barokk-rokokó pom
pájának minden eszközét felhasználva operaházat, 
bábszínházat építtetett, német színtársulatokat, 
olasz és francia balett-táncosokat alkalmazott. 
Európa-hírű zenekara élén Joseph Haydn, a műfaj-
teremtő osztrák zeneszerző állt a család házi kom
ponistájaként és karmestereként. A magyar királyi 
nemesi testőrség képzőintézménye is működött 
itt, a nemes ifjak a katonai ismereteken és a nyel
veken kívül művészeteket is tanultak, a  zenét 
maga Haydn, az építészetet Hefele Menyhért, az 
irodalmat Bessenyei György oktatta a kastély gyűj
teményei, gazdag könyv- és képtára segítségével.

A barokk színháztörténeti túra Joseph Haydn, 
Luigi Tomasini és Pietro Travaglia életművén ke
resztül mutatja be a kastély kulturális örökségét. 
A túra különlegessége a felújított marionettszín
ház, ahol világszínvonalú koncerteket rendeznek. 
A parktúra során pedig a látogatók megismerhetik 
a barokk kertépítészet jellemzőit és az ország egyik 
leglátványosabb történeti kertjének növényritka
ságait.  „Nehéz egyetlen helyszínt, teret, egyetlen 
tárgyat kiemelni – mondja az ügyvezető, mikor 
a  kedvenceiről kérdezem –, hiszen valóságosan 
is kimeríthetetlen csodák tárházát kínálja Esz
terháza, újabb és újabb felfedezni való látnivaló
val, élménnyel, visszatérésre késztető részlettel. 
Az Apolló-terem talán az a tér, amely összhatása, 
grandiózussága által érzékelteti – főleg esti kon
certélménnyel együtt –, hogy milyen lehetett itt 
az élet a 18. században. A fény, ahogy visszacsillan 
a végtelen tükörfolyosókról, a csillárról, a 24 karátos 
arannyal bevont felületekről, miközben a hiteles 
helyszínen felcsendül a  Haydn-vonósnégyes… 
egészen hihetetlenül felemelő és hatalmas érzés, 
amelyet legalább egyszer az életben mindenkinek 
át kell élnie.”

ÚJ FÉNYKORÁBA LÉP ESZTERHÁZA
Esterházy „Fényes” Miklós szellemisége a  mai 
napig érezhetően betölti a kastély épületét, rangos 
művészeti rendezvényeit. A herceg a kastély építé
sekor olyan reprezentatív helyet akart létrehozni, 
amely teret ad az Esterházy család jelentőségének, 
vagyonának, hatalmának bemutatására, és ezzel 
összhangban olyan nemzetközi hírű és rangú kul
turális központ éli fénnyel és pompával pezsgő 
életét, ahol a művészetek, elsősorban a zene kap 
teret, és vonzza az európai arisztokráciát. „Az én 
nyelvemet az egész világ megérti” – írta Haydn. 
A korabeli építészet, kertművészet, zeneművészet 
a legmagasabb minőségében volt jelen Eszterházán. 
A kastély a magyar arisztokrácia és egyben a kor, 
a térség – kulturális eseményekben, művekben, 
tárgyiasult alkotásokban jelentkező, máig fellel
hető és bemutatható – lenyomata, amely nemcsak 
szellemi örökségként kimagasló, de a tudomány és 
a közművelődés számára is jelentős. „Utóbbi fel-
adatunk ez alatt a háromszáz év alatt nem változott, 
ma is ez a küldetésünk” – hangsúlyozza a fesztivál-
központ ügyvezetője. Példaként pedig a rangos zenei 
eseményt, a Haydn-vonósnégyes-fesztivált említi, 
és az immár második alkalommal megrendezett 
Mőcsényi Mihály kertművészeti és kerttörténeti 
nemzetközi műhelyt és konferenciasorozatot – 
a többi folyamatosan zajló közművelődési és kul
turális program mellett.

„A 21. századi látogató igényeihez igazítani bár
mely kulturális teret roppant nagy kihívás, egyúttal 
érdekes és izgalmas feladat – vallja Egresitsné Firtl 
Katalin. – A  tudásanyagon, az élmény anyagon, 
a csodaérzeten túl meggyőződésünk és tapasztala
tunk, hogy az érték attól is érték, hogy megtalálja 
az utat az érdeklődőhöz. Nekünk viszont felada
tunk, felelősségünk, mi több: kötelességünk az 
értéket megmenteni, fejleszteni, megfelelő szín
vonalon és hitelességgel bemutatni, továbbadni, 
közkinccsé tenni és méltó módon örökül hagyni. 
A felelősségünk még ennél is nagyobb, a jelenben 
a múlt értékeihez az elődökhöz hasonlóan mara
dandó, örök értéktöbbletet hozzáadni. Minden 
szándékunk, törekvésünk ezzel a meggyőződéssel 
teszi ma Eszterházát olyan hellyé, amely – hitünk 
szerint – újabb fénykorába érkezik, grandiózussá
gában, egyben modernségében a magyar és európai 
kultúrtörténetben hasonló szereppel és ranggal, 
mint Esterházy »Fényes« Miklós korában.” 
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Kucsora Márta: Untitled 20
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MONUMENTÁLIS 
KIJELENTÉSEK

Óriási méretű vásznakon szelíden hullámzó, a szemlélőt mégis nagy 
erővel vonzó színek és formák, amelyek dinamikus-harmonikus 

egységgé összeállva teremtik meg a végtelen univerzum képzetét. 
A festőművész Kucsora Márta expresszív képeit hazánk után 

világszerte kezdik felfedezni: tavaszi New York-i bemutatkozása után 
decemberben a Műcsarnokban és a Kálmán Makláry Fine Artsban nyílik 

önálló tárlata, jövő év első felében pedig a nankingi Deji Art Museum 
mutat be tőle reprezentatív válogatást.

Szöveg: Farkas Anita 
Fotó: Colin Welch
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„Rengeteg munka és néhány szerencsés együtt-
állás” – így foglalja össze Kucsora Márta a mögötte 
álló másfél évtizedet. A nemzetközi műtárgypiacon 
is elismert Kálmán Makláry Fine Arts galéria 
ötödik éve képviseli a  művészt itthon és külföl
dön egyaránt, festményeit a  legrangosabb euró
pai művészeti vásárokon bemutatva. A művészeti 
szcéna meghatározó szereplői, múzeumigazgatók, 
kurátorok, magángyűjtők és több tízezer látogató 
a brüsszeli Brafa, a párizsi Art Paris vagy a  lon
doni Masterpiece vásáron is találkozhatott már 
a Makláry-galéria egyéni és csoportos kiállításain 
rendszeresen szerepelő alkotásokkal. Kucsora mű
vei emellett meghatározó magángyűjteményeket 

gazdagítanak, november elején például a londoni 
Sotheby’s aukciósház árverésén került kalapács alá 
egyik munkája. Most pedig úgy tűnik, az életmű 
építése az eddigieknél is nagyobb lendületet kap.

A mérnök szülők gyermekeként Szegeden fel
növő Márta tudatosan készült a pályára. A Képző-
művészeti Egyetemen diplomázott 2002-ben, 
majd a New Jersey-i Montclair State University 
mesterképzésén tanult tovább a  Terplan Family 
Foundation ösztöndíjának köszönhetően. „Az Egye
sült Államokban töltött időszak több szempont
ból is meghatározó volt számomra. Egyrészt 
a Montclairnek kimagasló művészeti programja 
volt; fősodorbeli művészekkel, kurátorokkal és 
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„Az óriási felületek azért is izgatnak nagyon,  
mert érzékelem általuk a fizikai korlátaimat”
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művészeti szakemberekkel ismerkedhettem meg. 
Másrészt New York közelsége, a világ vezető ga
lériái Chelsea-ben, a  fő trendek testközeli meg
ismerése életre szóló inspirációim lettek. Ekkor 
ismerkedtünk meg Banovich Tamással, a  New 
York-i Postmasters Gallery magyar származású 
alapító-tulajdonosával is: ő mint egy elérhetetlen 
intézmény vezetője, én mint az élet előtt álló kíván
csi diák, mégis jókat beszélgettünk. Az elsősorban 
konceptuális művészetet képviselő Postmasters 
programja szerint leginkább mediális művészettel, 
videóval, installációval foglalkozik, az aktuális tren
dek hírvivője, az a veszély tehát nem fenyegetett, 
hogy az én tevékenységem érdekes lehet ebben 
a közegben. A fordulópont 2019-ben jött el, amikor 
a járvány miatt a kiszámítható és a kiszámíthatat
lan közötti bizonytalanság kézzelfogható jelenség 
lett. A Postmasters éppen ekkor kért fel egy egyéni 
kiállításra: a tavaszi Super Natural című tárlaton tíz 
óriási absztrakt festményem szerepelt.”

Nem csak e hirtelen jött lehetőség miatt volt 
ennyire sűrű az utóbbi időszak Kucsora Márta 

számára. Egy év koncentrált munka után tavaly 
ősszel jelent meg az első, kétszáz oldalas mono-
gráfiája Makláry Kálmán kiadásában: a kétnyelvű, 
közel száz reprót tartalmazó album tizenöt év 
munkásságát mutatja be, benne Orosz Márton 
művészettörténész, a budapesti Vasarely Múzeum 
igazgatója és Antalffy Péter történész írásával. Ezzel 
csaknem egy időben érkezett felkérés a nankingi 
Deji Art Museumban rendezendő kiállításra is; 
az intézmény az ázsiai klasszikus művészet mel
lett jelentős kortárs művészeti gyűjteményt épít. 
A jövő tavaszra tervezett tárlaton Kucsora Márta 
alkotásai közül negyven nagy méretű vásznat és 
három videóinstallációt fognak bemutatni, az elő
készületek nagy erőkkel folynak.

Ahogy zajlik a  munka a  festő műtermében, 
a Budapest Art Factory kortárs művészeti központ
ban is, amelyet Juhász Dórával és Szász Sándorral 
közösen hozott létre tizenöt évvel ezelőtt. A mini
intézmény, nemzetközi rezidenciaprogramja miatt 
is, mára felkerült a nemzetközi szakmai térképre. 
„Az, hogy a képeim méretét tekintve ilyen nagy 
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léptékben kezdtem gondolkodni, szintén az Art 
Factorynek köszönhető. Amikor beköltöztünk az 
egykori Láng turbinagyár területén lévő, kilenc
száz négyzetméteres, tízméteres belmagasságú 
gyárcsarnokba, mindannyian, akik ott dolgoztunk, 
kicsit megőrültünk. Az addigi aprócska műtermek 
után, ahol a fizikai korlátok miatt eleve csak normál 
méretű, maximum méterszer méteres munkákban 
lehetett gondolkodni, ott volt ez az óriási helyiség, 
a  nagy falak, a  rengeteg fény. Vagyis egy olyan 
inspiratív közeg, ahol fejben néhány lépésben el 
lehetett jutni a kétszer három méteres vásznakig. 
Az óriási felületek azért is izgatnak nagyon, mert 
érzékelem általuk a fizikai korlátaimat, és tapasz
talom a méretben rejlő erőt, ami egy kijelentés, és 
nem lehet nem észrevenni. A festékanyag mozgása 
megkérdőjelezhetetlenül jelentősebb pusztán a fe
lület nagysága miatt. Ráadásul diptichonokban és 
triptichonokban is gondolkodom, amelyek révén 
még nagyobb felületet tudok létrehozni.”

A fizikai korlátok említése azért sem véletlen, 
mert a vásznak mozgatása a munkafolyamat közben 
erőnlétet kíván. Márta nem használ ecsetet, hanem 
fröcskölve, folyatva, illetve szórópisztollyal viszi fel 
a földön lévő vászonra a különféle hígítású festékek 
és a velük összekevert adalékanyagok kombinációit, 
majd az egymással mindenféle kémiai reakcióba 
lépő folyadékokat manipulálja gravitációs erővel, 
mozgatással, szárítással – ebben az alkotófolya
matban fontos, de nem kizárólagos szerepe van 
a véletlennek.

„Bár mindez első hallásra talán kaotikusnak tűn
het, a képeim minden részletükben előre ki vannak 
találva. A készítésüket úgy kell elképzelni, mint 
egy performanszt; van egy négy-öt órás időkapu, 
amelyen belül az anyagokat lehet manipulálni és 
mozgatni, különben megszikkadnak, és nem követ
keznek be a kémiai reakciók. Hogy ilyen gyorsan 
ennyire koncentráltan dolgozzak, ahhoz jelentős 
előkészületek szükségesek. Fejben előre lejátszom 

a koreográfiát, pontosan lepörgetek minden fázist, 
mielőtt a vászonhoz érnék. A szabadságom abban 
van, ahogy az anyag végül részleteiben megszárad. 
De még ott is nagyon sok mindenbe bele tudok 
szólni, például hogy mennyire legyen szedres, 
részletgazdag a végeredmény, mennyire engedem 
megfolyatni a  festéket, mennyire emelem meg 
a vásznat, vagy feszítem alulról az egészet. Sok
szor nedvesítem is a felületet, majd ventilátorral, 
hajszárítóval manipulálok. Mivel nem dolgozom 
tűecsettel, azt nyilván nem tudom előre kitalálni, 
hogy egy forma pontosan az elképzelt helyen lesz, 
vagy nyolc centivel arrébb. De ez lényegtelen, 
hiszen mégiscsak szabad absztrakt technikáról 
beszélünk.”

A folyamatosan kísérletező alkotó legújabb 
műveivel még tovább emeli a tétet: a többségében 
kétszer három méteres alkotások mellett akad 
példa háromszor tizenöt méteres verzióra is – 
a monumentális jelző ez esetben egyáltalán nem 
túlzás. Ezek az óriásvásznak is láthatók lesznek 
decemberben a  Műcsarnok impozáns tereiben, 
Kucsora Márta első önálló múzeumi kiállításán. 
Ezzel egy időben pedig a  budapesti Falk Miksa 
utcai Kálmán Makláry Fine Arts rendezi harmadik 
szólótárlatát. 
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„A képeim minden részletükben előre  
ki vannak találva”
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UNTITLED 103
2017 │ vegyes technika, vászon │ 190 × 190 cm
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UNTITLED 70
2021 │ vegyes technika, vászon │ 270 × 200 cm
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UNTITLED 98
2017 │ vegyes technika, vászon │ 120 × 120 cm
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UNTITLED 30
2017 │ vegyes technika, vászon │ 120 × 120 cm
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UNTITLED 18
2021 │ vegyes technika, vászon │ 90 × 140 cm
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UNTITLED 33
2020 │ vegyes technika, vászon │ 240 × 385 cm
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UNTITLED 80
2017 │ vegyes technika, vászon │ 195 × 195 cm
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inden bizonnyal nem egyedülálló, mégis kü
lönös politikai-szellemi eszméléstörténet az, 
amit Granasztói Pálnak (1908–1985) a Magve

tő által kiadott, Egy patrióta élete – Magyarországon, 
a  XX. században című könyvéből kiolvashatunk. 
A konzervatív Rihmer család sarja fiatalkora dzsent
riallűrjeit levetkezve igyekezett inspirálóbb szellemi 
közeget találni magának – ekképpen terelődött 
a progresszív értelmiség felé. Időskorában, a kom
munista elnyomás tapasztalatainak birtokában sem 
tagadta meg alapvetően baloldali meggyőződését, 
ám időközben – mint a könyvből kiderül, főként 
az 1956-os események nyomán – „patriótává for
rósodott”. Mi több: szövegében Proust-rajongóként 
gyermekkora apró-cseprő emlékeit idézi fel, s fedezi 

fel ekként tudatának legmélyebb rétegeiben haza
szeretete valódi tárgyát: a Kádár-korban tabukkal 
övezett „nagy, ezeréves országot”.  

Granasztói emlékiratának legizgalmasabb részei 
mégis azok, ahol a  magyar építésztársadalmon 
belüli politikai mozgásokat, átrendeződéseket tag
lalja. Hiszen építészet és politika elválaszthatat
lan: „Olyan hivatást választottam, amit nem lehet 
eredményesen csinálni önmagában, csak megfe
lelő társadalmi, gazdasági háttérrel, körülmények 
között.” A két háború közötti magyar modernista 
építészek neve a nagyközönségnek ma nemigen 
mond semmit, pedig olyan nagy formátumú figurák 
képviselték a megújulást, mint például Bierbauer 
(később Borbiró) Virgil, Granasztói mentora, a Tér és 
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RENDSZEREK  
ÉS ÉPÍTÉSZEK

Az emlékiratíróként már a hatvanas években jelentkező urbanista,  
Granasztói Pál a Kádár-korban publikálhatatlan, mert túl sok kényes kérdést 
felvető könyvében a múlt századi magyar építészet legfontosabb alakjaira  

is visszaemlékezik.

Szöveg: Leimeiszter Barnabás
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Forma folyóirat főszerkesztője. Bierbauer tervezte 
többek között a budaörsi repülőteret meg a ma
napság újra felfedezett kelenföldi erőművet, és 
egyike volt a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep 
építészeinek is. „Egyénisége zaklatott volt, sokakat 
magától eltávolító, tudása is bár nagy, s némi
képp szétszóródó, viszont […] önzetlenül, hivatalos 
támogatás nélkül jó ügyekért, célokért harcolt, 
miközben tervező építészként is működött” – írja 
Granasztói róla, hozzátéve: vigyáznia kellett, hogy 
„izgága, sokszor bántó, gúnyos viselkedésétől ne 
sértődjem meg”. Bierbauer egyszerre volt a moder
nista irányzat hazai úttörője és a népi építészeti 
és városrendezési hagyományok kutatója, ő írta 
az első magyar építészettörténetet. S emögött 

Granasztói szerint nem csupán a múltat és jövőt 
organikusan egybekapcsoló vízió rejlett, hanem 
az a „neofita” magyarságtudat is vezérelhette, ami 
a hitleri nyomulás hatására kezdett ébredezni sok 
német származású értelmiségiben. „A németet, 
a  zsigert, a  gént, ami lappanghat szervezetem 
mélyén – külsőleg is nemegyszer néztek annak 
külföldön –, semlegesíteni…” Bár a háború alatt 
Bierbauer Granasztói szerint „jobbra tolódott”, 
a  koalíciós időkben már parasztpárti színekben 
lett építésügyi államtitkár, mígnem a kommunista 
hatalomátvétel idején kilökték a hatalomból. 1956-
ban hunyt el.

Ugyancsak érdekes sors a fiatalkorában a kép
zőművészi és az építészi hivatás között ingadozó, 
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FISCHER JÓZSEF
Szépvölgyi út 88. Az 1934-ben elkészült villa 

építtetője Zentay (Hoffman) Dezső statisztikus 
volt, aki szociológiai kutatásának eredmé-

nyeit a két háború között nagy érdeklődéssel 
fogadott újságcikkekben publikálta, egyben 

a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületé-
nek egyik vezetője is volt. A többször átépített 

házat nemrégiben Fischer eredeti terveihez 
hűen újították fel. A Tér és Forma fényképén 

látható alak maga az építész
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Walter Gropius irodáját is megjáró Molnár Farkasé, 
aki – Granasztói szavaival – „az induló új építészet
ben máig a  legnagyobb tehetségnek bizonyult”. 
Molnár pályája java részében elkötelezetten bal
oldali nézeteket vallott (a 100% című kommunista 
folyóirat címlapját is ő tervezte), s a nemzetközi 
funkcionalista építészszervezet, a CIAM magyar 
tagozatát vezette eszmetársával, Fischer Józseffel. 
Elméleti munkásságuk jelentős része foglalkozott 
a  szociálislakás-építés problémájával, amelyre 
a Bauhaus és Le Corbusier ihlette megoldásokat 
gondoltak ki – 1931-ben a  magyar CIAM-tagok 
Kolház néven mutatták be utópisztikus tervüket, 
amelyben a családi háztartás elvét háttérbe szorítva 
az egyéni elvonulásra alkalmas, illetve a kollektív 

háztartást szolgáló helyiségek között osztották 
meg a teret. A konzervatív magyar állami környe
zet azonban visszafogta az efféle álmodozásokat. 
Molnár (s nemzedéke más modernista építészei
nek) alkotói hagyatékát főleg magántőkéből emelt 
épületek – villák, bérházak – teszik ki. Kivételt 
jelent az az épületegyüttes, amit a mai II. János 
Pál pápa téren építtetett a szocdem vezetésű Or
szágos Társadalombiztosítási Intézet, s amelynek 
tervezésében a modernista építészek java részt vett. 
Molnár Farkas pályáján 1938–39 körül fordulat állt 
be: a balos CIAM-csoportnak egyre tarthatatlanabbá 
vált a helyzete, az ellehetetlenülés által fenyegetett 
építész pedig közeledni kezdett a szélsőjobb felé. 
Az Országépítés nevű folyóirat munkatársaként 
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BIERBAUER VIRGIL ÉS KRÁLIK LÁSZLÓ
Budaörsi repülőtér. Az első európai színvonalú magyar-
országi légikikötő építését 1937-ben fejezték be. A feri-
hegyi reptér elkészültéig Budaörs volt a magyar polgári 
légiközlekedés központja, ma az igencsak leromlott 
állapotú épületegyüttes a sportrepülést szolgálja

„Molnár Farkas elkészítette a Rongyos Gárda 
katonái számára építendő falu terveit”
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elkészítette a  Rongyos Gárda katonái számára 
építendő szövetkezeti falu („Rongyosújfalu”) ter
veit, cikkeiben pedig az „építészeti hebraizmusról” 
értekezve bírálta a palesztinai és újlipótvárosi „ál
modern” építészetet. Utolsó nagyszabású munkája 
a torzóban maradt, de így is impozáns hűvösvölgyi 
Magyar Szentföld-templom volt. Egy 1945-ös légi
támadásban halt meg.

Fischer József szilárdan tartotta magát baloldali 
elveihez, ám így is átrohant felette a történelem. 
Egyik legközelebbi barátjának és mesterének élet
művéből Granasztói inkább fáradhatatlan szervezői 
ténykedését, mint építészeti munkásságát értékel
te: „A német Bauhaus építészeti iskolájának volt 
egyik első hazai kezdeményezője és képviselője, 

s ezzel fontos szerepet töltött be a modern magyar 
építészet elindításában. De azután az építészet 
továbbment a maga útján, némi hazai, oldottabb 
ízt kapott a Bauhaus németes, merev jellegéhez 
képest. [Fischer], az előharcos, ezzel már nem 
tartott lépést, művei később is a  kezdet száraz, 
rideg, kubista bélyegét viselték magukon.” Ám van 
mit csodálnunk Fischer életművében: sok egyéb 
mellett említhetjük talán legemblematikusabb 
alkotását, az annak idején a nemzetközi építészeti 
sajtóban körülünnepelt, Szépvölgyi út 88. szám 
alatt található villát. A világháború után Fischernek 
a  Fővárosi Közmunkák Tanácsa vezetőjeként és 
országos újjáépítési biztosként nagy érdeme volt 
a romeltakarításban, azonban hamar tapasztalnia 
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MOLNÁR FARKAS
A Lejtő utca 2/a alatt található villát Dálnoki-

Kováts Jenő, az Országos Ipartestület igazgatója 
építtette. Molnár 1933-ban a Milánói triennálén a 

családi házak kategóriájában első díjat nyert vele
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kellett a kommunista szakemberek nyomulását. 
A Moszkvából érkező Perényi Imre, illetve a ko
rábban illegális kommunista Major Máté a Fischer 
által újraindított Tér és Forma ellenében új folyó
iratot, illetve párthű építészklikket alapítottak, 
Fischer pedig alkalmatlan volt arra, hogy pozíciót 
helyezkedjen ki magának a kommunista diktatúrá
ban. Inkább visszavonult, hasonszőrű értelmiségi 
hajótörötteket (így például Ottlik Gézát) magában 
foglaló baráti köréből szórta csípős megjegyzéseit 
a törtetők és opportunisták világa felé, s vált – leg
alábbis a  helyét minden rendszerben megtaláló 
Granasztói leírásában – afféle hivatásos sértett 
emberré, amiben lelki tehetetlensége is szerepet 
játszott. Fischer tisztséget kapott a  kérészéletű 

harmadik Nagy Imre-kormányban, később pedig 
neje, az első magyar női statikus, Pécsi Eszter 
után ment New Yorkba. Az ő halála után, a het
venes évek végén tért vissza Magyarországra, 
immár – ahogyan Granasztói fogalmaz – „közéleti 
moralista világpolgárként”. Neki megadatott, ami 
Granasztóinak nem: megérte a rendszerváltást. 
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FISCHER JÓZSEF
Baba utca 14. A Járitz István autókereskedő számá-
ra 1941–42-ben épült, mára sajnos jelentősen át-
alakított villában jelenleg a Budai Gyermekkórház 
Légzésrehabilitációs Osztálya működik
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MOLNÁR FARKAS
A Két alak című festmény 1923-ban készült
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MAJOR MÁTÉ
A Sasfiók utca 8. alatti, négy lakást magába 
foglaló, tetőkerttel is rendelkező házat 
Major az apósa, Fenyő Zsigmond számára 
tervezte. A kommunista építész a háború 
után Fischerrel szemben szervezkedett, nagy 
bátorságról tett azonban tanúbizonyságot, 
amikor 1951-ben egy Révai József és Lukács 
György jelenlétében tartott plénumon kiállt az 
új építészet elvei mellett
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FISCHER JÓZSEF
Bérvilla a Pusztaszeri úton,  

épült 1941-ben

„Fischer afféle hivatásos  
sértett emberré vált”
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LÉGHAJÓ
1878 │ olaj, vászon │ 42 × 39,3 cm
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z átlagos szemlélő számára elsősorban azok a kétségte
lenül jelentős fő művek – Lilaruhás nő, Pacsirta, Majális,  
Hóolvadás, Léghajó – ugranak be, amelyekkel az iskolai 

osztálytermek falait és a személyvonatok fülkéit dekorálták 
hosszú évtizedeken át. A Szinyei-reprók nemcsak a MÁV 
szerelvényeinek hosszúra nyúló amortizációjával hullottak 
ki helyükről, ma már az iskolák poszterei is jóval vegyesebb 
képet mutatnak. 

A felvidéki Szinyeújfaluban 1845-ben született Szinyei 
Merse Pál kultusza már életében kialakult, 1920-ban be
következett halála után pedig nagyjából 1948-ig töretlenül 
tartott. Hogy ambivalens módon a szocializmus időszakában 
is a honi művészeti kánon része maradhatott, az letagadha
tatlan kvalitásainak és ezáltal a magyar művészeti életben 

egykor betöltött szerepének volt köszönhető. A hozzá való 
ellentmondásos viszonyulást azonban jól mutatja, hogy első 
átfogó életmű-kiállítását csak 1990 tavaszán rendezték meg 
a jelenlegi tárlat helyszínén, a Magyar Nemzeti Galériában. 
Az akkori kurátor a  festő dédunokája, az avatott Szinyei-
kutató, Szinyei Merse Anna művészettörténész volt, aki egy 
tanulmányával a mostani kiállítás katalógusában is szerepel. 

Hogy egy emberöltővel később milyen szándékok hívtak 
életre egy újabb retrospektív tárlatot, arra a  világjárvány 
miatt egy évvel elhalasztott kiállítás koncepciója értékes 
válaszokkal szolgál. Az eltelt harminc év már önmagában jó 
indok, hiszen felnőtt egy új generáció Szinyei festészetének 
jelentősebb percepciója nélkül. Az új kutatási eredmények, 
az ismeretlenségből vagy a régmúlt homályából előbukkanó 

MŰHELY

NEM KÉSETT  
ÚJÍTÓ

Elsőre azt gondolnánk, hogy oda-vissza ismerjük Szinyei Merse Pál 
művészetét. A Magyar Nemzeti Galériában látható életmű-kiállítás azonban 

új összefüggésekkel gazdagítja benyomásainkat.

Szöveg: Kéri Gáspár
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művek – például a Vitorlás a Starnbergi-tavon – és az évtize
dek során megváltozott gyűjteményi gyakorlatok pedig új 
perspektívából tárják fel és egészítik ki jelentős kapcsolódási 
pontokkal a róla alkotott benyomásainkat. A befogadás módját 
eleve rendhagyóvá teszi, hogy ezúttal időben az utolsó alkotói 
korszaktól haladunk visszafelé, és fejtjük fel a  kezdetekig 
a Szinyei-enigmát. 

Az ismert festmények popkulturális jelentőségén túl 
az életmű ugyanis sokkal többről szól: Szinyei Merse Pál 
festészete azon ritka hazai kivételek egyike, amikor egy új 
stílustörekvés nem kisebb-nagyobb fáziskéséssel, külföldi 
hatásokra érkezett meg, hanem a nemzetközi tendenciák-
kal párhuzamosan, közel azonos időben érett be. Ehhez 
a Bach-korszak klímájában is nemzeti érzelmű, kulturálisan 
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„Szinyei kultusza már életében kialakult”

PIPACSOS MEZŐ
1896 │ olaj, vászon │ 39 × 63,2 cm



2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR 149

rendkívül nyitott családi háttér is szükséges volt, amitől nem 
függetlenül alakult a nemzetközi szakmai-baráti kapcsolat
rendszere. A korszak festőihez hasonlóan számára is egyenes 
út vezetett a Müncheni Képzőművészeti Akadémiára, ahol az 
áhított mester, Karl von Piloty osztályában jött a felismerés, 
hogy nem az akadémizmus, hanem az alla prima, az „egy ülés 
alatt” festés lesz az ő útja. Közben fontos barátokra tett szert 
olyan művészek személyében, mint Hans Makart és Arnold 
Böcklin, valamint a Münchenbe látogató Gustave Courbet, 
akinek tolmácsa volt a német nyelvterületen. A meghatározó 
külföldi impulzusok mellett az otthoni atmoszféra szintén 
alakította Szinyei festészetét, munkásságában a  szemé
lyes tragédiák mellett a  családi birtok ügyeinek intézése 
jelentett csak hosszabb intermezzót. Művészete – legyen 

MŰHELY

MAJÁLIS
1873 │ olaj, vászon │ 127 × 162,5 cm
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RUHASZÁRÍTÁS
1869 │ olaj, vászon │ 38,5 × 30,8 cm
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szó portréról, zsánerről, valamint kiemelt helyen a  táj és 
a  természet ábrázolásáról – friss törekvéseket integrált 
a magyar festészetbe, így személye határozott katalizátora 
volt a megfáradt akadémizmus béklyóiból kitörni vágyó honi 
művészeti irányzatoknak. 

A Magyar Nemzeti Galéria százhúsz festményt felvonultató, 
Kép és kultusz című tárlatára húsz műalkotás – köztük Gustave 
Courbet, Jean-Baptiste Camille Corot, Claude Monet, Alfred 
Sisley egy-egy vászna – külföldi gyűjteményekből érkezett. 
Ezek és mások mellett Mednyánszky László, Benczúr Gyula 
és Ferenczy Károly néhány festménye is izgalmas kölcsön
hatásokra mutat rá: Szinyei Merse Pál festészete egyszerre 
hordoz sajátosan magyar stílusjegyeket, valamint nemzetközi 
kontextusban is érvényes művészeti törekvéseket. 
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SZERELMESPÁR
1870 │ olaj, vászon │ 53,3 × 63,8 cm
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„Munkásságában a személyes tragédiák  
mellett a családi birtok ügyeinek intézése jelentett 
csak intermezzót”

TÉLI TÁJ
1901 körül │ olaj, vászon │ 91,5 × 119 cm
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HÓOLVADÁS
1884–1895 │ olaj, vászon │ 47,3 × 60,6 cm
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ég 2017-ben jelent meg az önmaga meghatározása sze
rint „bibliaolvasó biológus” Fráter Erzsébet A  Biblia 
növényei című kötete. A gyönyörű kivitelű, az egyszerű 

növényhatározónál jóval többet kínáló album amellett, hogy 
tudományos alapossággal mutatta be a világ még ma is az 
egyik, ha nem a legolvasottabb könyvében előforduló növé
nyeket, a hozzájuk kapcsolódó jelképrendszer értelmezése 
révén Isten nekünk szóló üzenetét is igyekezett felfejteni. 
Tette mindezt a nem hívők számára is könnyen befogadható 
módon, olyan kultúrtörténeti érdekességek nyomába is eredve, 
mint hogy miből készült Noé bárkája, mi a mirhás bor, fa nő-e 
a mustármagból. És ami talán a legizgalmasabb kérdés: mit 
evett Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán?

Ennek a ma már az oktatásban is egyre elterjedtebb műnek 
a folytatásaként jelent meg A Biblia ételei, amely talán még 
nagyobb érdeklődésre tarthat számot azon egyszerű oknál 
fogva, hogy a világon minden ember eszik. Sőt, ha jobban meg
gondoljuk, szinte e körül forog az egész életünk: lényegtelen, 
hogy húsevők vagy vegetáriánusok, nagy vagy madárétkűek, 
családosok vagy egyedülállók vagyunk, az ételeink beszerzése, 
elkészítése mindennapi fontos tevékenységünk.

Természetesen nem volt ez másképp a bibliai időkben sem. 
Nem véletlen, hogy a Szentírásban igen sokszínűen jelennek 
meg a kor étkezési szokásai és ezzel összefüggően a mező
gazdálkodás elemei, s az étkezések egy része – pászka- és 
úrvacsora, az utolsó vacsora stb. – erős szakrális jelentéssel bír. 
Hogy „Isten többet akar adni, mint pusztán ételt”, azt a szent

földi és a nyugat-, illetve közép-ázsiai utazásai révén az ottani 
gasztronómiában is igen járatos Fráter Erzsébet könyvének 
szinte minden fejezete igazolja. A kötet logikus szerkesztéssel 
tereli a lényeg felé az olvasói figyelmet: „Az Isten országa nem 
evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való 
öröm.” (Róm 14,17) E gondolat az utolsó, Szent és szimbolikus 
ételek című egységben csúcsosodik ki.

Addig is izgalmas tudományos-kultúrtörténeti utazáson 
vehetünk részt, amelyen részletesen szó esik a mediterrán 
táplálkozástól a növényi és állati eredetű alapanyagokon át 
az italokig szinte az összes, az evéshez kapcsolódó téma
körről, s mindez természetesen – hiszen Fráter egy percre 
nem feledkezik el a  könyv eredeti céljáról – a  megfelelő 
bibliai hivatkozásokkal van tarkítva. Különösen érdekes 
a  vegetarianizmussal kapcsolatos magyarázat, miszerint 
a vegetarianizmust „többen a Szentírásból vezetik le. Az ős
történet szerint ugyanis úgy tűnhet, hogy Isten eredetileg 
csak a növényeket adta táplálékul az embernek (1Móz 1,29). 
Ha azonban jobban megvizsgáljuk a  szöveget, inkább úgy 
értelmezhetjük, hogy az ember tápláléka más (elsősorban 
magok, gabona, gyümölcsök), mint az állatoknak adott zöld fű. 
A bűneset óta, kezdve a juhpásztor Ábeltől (1Móz 4,1), az egész 
Biblián átvonul a  húsfogyasztás gyakorlata (1Móz 9,3), az 
ember fogazata, bélrendszere, energiaszükséglete is a vegyes 
étrendet feltételezi. A prófécia által jövendölt messiási kor 
békéje, amikor az oroszlán szalmát eszik (Ézs 11,7), nem a mai 
állatok biológiájának, táplálkozási rendjének megváltozását 
jelenti, hanem egy olyan isteni állapotot, mely a mennyek 
országához hasonlóan túl volt azon, hogy földi léptékkel 
vizsgálgatva megértsük”.

A rengeteg információt szerencsésen lazítja a mai élet-
képekben is gazdag fotóanyag, néhány egyszerű recept és 
a  bőven adagolt keretes írások, amelyekből megtudhatjuk 
többek közt, hogyan néz ki a  jeruzsálemi piac, milyen hű
tőszekrényük volt a  perzsáknak, kik és mire használták 
a garum nevű fűszert, vagy hogy mit jelent a kenyér botja 
kifejezés. A Biblia ételei éppen e sokrétegűsége miatt nem 
egyszerre végigmenős, hanem többször forgatandó olvasmány. 
Talán egyetlen hibája a túl sűrűn szedett szöveg, ami kissé 
levon az egyébként tízpontos olvasói élményből. 

 
Fráter Erzsébet: A Biblia ételei. Scolar Kiadó, Budapest, 2020

Az étel  
szakralitása

Szöveg: Farkas Anita
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Cserjék (2003), Mesés növények, növényes mesék (2010 
– Csíkszentmihályi Bertával),  A Biblia növényei (2017), 
A Biblia ételei (2020)
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A bibliai étkezéseket általában a sokszínűség jellemzi. A sok 
ezer évet átívelő időszak, a társadalmi rétegek széles skálája, 
a korszakok változó történelmi háttere, a szomszédos népek 
hatásai mind befolyásolták az étkezések rendjét és milyensé
gét. Egy biztos, a szigorú mózesi törvények és a mediterrán 
típusú táplálkozási rendszer mindezek ellenére egységes 
karaktert adott a szentföldi zsidó gasztrokultúrának.

Naponta 2-3 alkalommal ettek. A fő étkezés a nagy meleg 
miatt valószínűleg inkább este volt. Az étkezést kézmosás 
előzte meg. Ennek nem csak higiéniai célja volt, hanem egy 
hagyomány szigorú követése, melyet Jézus és tanítványai 
nem tartottak be a  törvény szigorával (Lk 11,38). Jézus az 
emiatt neheztelő farizeusoknak a tisztasági törvények kínos 
betartásának és a belső tisztaság hiányának az ellentmondá
sát, a képmutatást rója fel (Mk 7,1–5). Az áldást a házigazda 
mondta el, az étkezést ő vezette (Mt 26,18; Lk 22,14–19). 
Asztal nem volt, az étkezők valószínűleg a földre tett gyéké
nyen vagy szőttesen, keresztbe tett lábbal ültek, ahogy ma is 
teszik Közép -Ázsiában. Érdekes, hogy Iránban annyira erős 
ez a szokás, hogy még a városi lakásokban is az étkezéshez 
felállnak a fotelból és a földre terített szép, míves terítő köré 
ülnek a szőnyegre, úgy esznek.

Jézus korában a jómódúak étkezési szokásaira már való
színűleg hatott a római divat. Kereveteken, féloldalt fekve, bal 
karra támaszkodva ettek, az étkező feje a szomszéd melléig 
ért. Erre utalhat az, hogy az utolsó vacsoránál a Jézus mel
lett letelepedett tanítvány, János ráhajolt Jézus mellkasára, 
úgy kérdezte meg, hogy ki lesz közülük az áruló (Jn 13,25). 
A kerevetek általában alacsony asztalok három oldala mellett 
voltak. A gazdagok lakomáin a levehető lapú asztalok negyedik 
oldalán mozogtak a szolgák, akik az ételeket tálalták.

A földön ülő helyzettel érthető meg az a jelenet is, amikor 
Jézus Simon farizeus házában vacsorázott, egy bűnös nő 
odament hozzá, és a Mester lábát könnyeivel öntözte, hajával 
törölte és olajjal kente meg (Lk 7,38).

Az evőeszközök közül csak kést és legfeljebb kanalat 
használtak, de többnyire kézzel ettek, a szaftosabb ételeket 
kenyérrel mártogatták. Nekünk meghökkentő szokás, hogy 
egy -egy finom falattal etették egymást, de a környezetében 

Jézus nem tett szokatlan dolgot, amikor egy falatot adott 
Júdás szájába (Jn 13,26). Minden étkezéshez ettek kenye
ret, ez többnyire lapos lepény volt, melynek darabokra 
törése a házigazda feladata volt. A feltámadott Krisztus az 
Emmausba igyekvő és Jézus kereszthalálától lesújtva teljes 
reménytelenségbe zuhant tanítványai mellé szegődik, de 
ők nem ismerik fel. Talán a  világ egyik legcsodálatosabb 
igemagyarázatát hallhatták ott, azon a 11 kilométeres úton. 
Jézus elmagyarázta nekik, hogy mit írnak róla Mózestől 
kezdve a próféták, és hogy minek kellett a Messiással tör
ténnie. Ebből sem jöttek rá az emmausi férfiak, hogy ki az, 
akivel beszélnek, csak később, a vacsoraasztalnál nyílik ki 
a szemük. Sokféle magyarázat született arra, hogy miről 
ismernek Jézusra… talán ott voltak a kenyérszaporítás cso
dájánál, vagy máshol ettek együtt a Mesterrel, és ismerték 
a  gesztusait, mozdulatait, talán meglátták a  Feltámadott 
kezein a sebeket. Mindenesetre ha eltekintünk attól, hogy 
Isten mindent kézben tart, vagyis minden akkor történik 
az Ő akaratából, amikor az a leginkább helyénvaló, akkor 
még egy szempontot hozzátehetünk a megértéshez. A keleti 
vendéglátás szigorú szokásrendjében több mint meglepő, ha 
egy vendég spontán átveszi a házigazda szerepét. És pont 
így tesz Jézus, kezébe veszi a lepénykenyeret, és Ő tördeli 
darabokra (Lk 24,30–31). Jézus ma sem vendégként jön 
hozzánk, Ő házigazda akar lenni nálunk. Boldog az a családi 
otthon, ahol ez ma is így történik!

A naponta fogyasztott ételek mai szemmel nézve nem 
lehettek változatosak. Akkoriban, ahogy a  természeti né
peknél ma is, nem élték meg problémaként, ha minden
nap ugyanazt ették. Az volt a  lényeg, hogy bőven jusson 
a családnak laktató étel, a menü napi ismétlődése inkább 
csak örömmel, biztonság érzettel töltötte el az embereket. 
A legfőbb étel a kenyér, illetve a gabonákból készült kása 
volt. A  lepénykenyér a meleg, száraz éghajlaton könnyen 
kiszáradt, ezért borecetbe vagy olívaolajba mártogatták 
a  falatokat. Ezt egészítették ki a hagymák, a hüvelyesek, 
a vadon gyűjtött levélzöldek és az aszalt gyümölcsök. Hús 
ritkán került az asztalra, inkább csak ünnepeken és áldozati 
szertartások alkalmával. Az állatok tejét viszont rendszeresen 

Fráter Erzsébet

Szegények vacsorái  
– királyok lakomái
Részlet a biológus A Biblia ételei 

című könyvéből
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felhasználták különféle tejtermékek készítésére. A pásztor
családoknak tejből jutott bőven, a halászok hallal egészítették 
ki kenyérből álló napi élelemadagjukat (Jn 21,9–10).

A Bibliában jó néhány ételsorról olvashatunk. A  leg-
egyszerűbb étel a kövön sült kenyér volt, forrásvízzel. A király 
haragja elől barlangokban bujdosó prófétákat ez tartotta 
életben (1Kir 18,13), és maga Illés is ettől kapott lábra és 
erősödött meg (1Kir 19,6–8). Egy próféta hálaajándékként 
tíz kenyeret és kalácsot meg egy korsó mézet kapott, hogy 
prófétáljon Jeroboám király beteg gyerekéről (1Kir 14,3).

Egy tipikus munkaebédről Ruth történetében olvasha
tunk. Ruth szegény, moábi özvegyasszony volt, Betlehem 
környékén élt az anyósával. Árpaaratás idején az aratók 
felügyelője megengedte neki, hogy böngésszen, azaz az 
aratás után otthagyott kalászmaradványokat és elhullatott 
szemeket összeszedje. A szántóföld gazdája, Boáz délidőben 
odahívta őt az aratókhoz, innen tudjuk, hogy a földművesek 
egyszerű ebédje pörkölt gabona és száraz lepénykenyér 
volt, amit fűszeres borecetbe mártogattak azért, hogy meg-
puhuljon (Ruth 2,14).

A babiloni fogságból hazatért zsidók helytartója, Nehémiás 
maga látta el a jeruzsálemi városfal felépítésén dolgozókat 
élelemmel.

„Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 
hat kövér juhot és szárnyasokat, és tíznaponként mindenféle 
bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak 
járó jövedelmet, mert nehéz munkát kellett végeznie a nép
nek.” (Neh 5,18)

A zsidóság legkiemelkedőbb királyának, Dávidnak hosszú 
és kalandos életéről sokat ír a Szentírás, és témánk kapcsán 
is sok érdekes tudnivalót jegyeznek fel róla a  szentírók. 
Még fiatal fiú volt Dávid, amikor az apja elküldi, hogy vigyen 
a katonai táborba a  testvéreinek egy véka pörkölt gabonát 
meg tíz kenyeret, az ezredesnek pedig valami értékesebb 
ételt, tíz sajtot (1Sám 17,17–18). Amikor Dávid a katonáival 
Saul elől bujdokolt a  pusztában, egy gazdag, de ostoba és 
részeges ember okos felesége vitt ellátmányt nekik. Abigél 
az ajándékokat, „kétszáz kenyeret, két tömlő bort és öt juhot 
elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú szőlőt, 

kétszáz fügekalácsot” szamarakra rakta, úgy vitte a jövendőbeli 
királynak és katonáinak (1Sám 25,18).

Később, mikor Dávidnak háza népével és a hadinéppel fia 
lázadása miatt menekülnie kellett, hódolói támogatását élvez
te. Cíbá adománya két szamáron volt: „kétszáz kenyér, száz 
csomó aszú szőlő, száz adag érett gyümölcs, egy tömlő bor” 
(2Sám 16,1). Barzillaj és társai is gazdagon ellátták a királyt.

„…takarókat, tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, 
lisztet és pörkölt gabonát, babot meg pörkölt lencsét, továbbá 
mézet, vajat, juhtúrót és tehénsajtot vittek enni Dávidnak 
és a vele levő hadinépnek, mert ezt gondolták: Éhes, fáradt 
és szomjas lehet a hadinép a pusztában.” (2Sám 17,28–29)

Amikor Jeruzsálembe vitték a  szövetség ládáját, Dávid 
a  kor szokásának megfelelően ételt osztott, minden férfi 
és nő kapott „egy lepényt, préselt datolyát és aszú szőlőt” 
(2Sám 6,19). Az eredeti héber szöveg azonos szóval (héberül 
challah) nevezi meg a Szent Sátorba, a kenyerek asztalára 
helyezendő lepényt és azt a pékterméket, amit Dávid adott 
a népnek, ebből arra következtethetünk, hogy ez nem egysze
rű, ünnepi ételosztás volt, hanem a békeáldozat része. Érdekes 
megfigyelnünk ezeket az ételsorokat, mert jól kirajzolják 
azt, hogy a  különböző társadalmi és anyagi státuszban és 
élethelyzetben levő embereknek mi volt az alapvető tápláléka.

Nemcsak a  közemberek mindennapi ételeiről olvasha
tunk, hanem a  gazdagok lakomáiról is. Világi és vallási 
alkalmak bőven adtak lehetőséget az ünneplésre. Még 
a szegényebb emberek is igyekeztek, hogyha szerényebben 
is, megünnepelni a  neves eseményeket, több napig tar
tó, nagy vendégségeket tartottak házasságkötések idején, 
vendég érkezésekor. A lakomák túlmutattak az étkezések 
kulináris élvezetén, a nagyvonalúság, a pazarló étel  és ital
választék státuszszimbólum is volt. A lehetőségek szerinti 
legértékesebb ételek, a legdrágább italok kerültek ilyenkor 
az asztalokra. E lakomákra (Lk 16,19) a vallási ünnepeken 
kívül […] jó alkalom volt a  nagyobb mezőgazdasági mun
kák sikeres befejezése, például a  juhnyírás (1Sám 25,36; 
2Sám 13,24) és a  szüret (Ézs 16,10; Jer 48,33), valamint 
a  családi események. A  születésnapot csak a  magas ran
gúak tartották számon, az egyiptomi fáraón (1Móz 40,20) 
és Heródes királyon (Mk 6,21) kívül másról nem olvassuk, 
hogy megünnepelték volna. Az esküvőt viszont szegény és 
gazdag egyaránt megülte. Jákob és Lea esküvője, Sámson 
és a filiszteus nő lakodalma egyaránt egy-egy hétig tartott 
(1Móz 29,22; Bír 14,12), de a menüről nem tudunk semmit. 
Jézus korában ugyanúgy nagy ünnepség volt a  fiatalok 
menyegzője, és presztízskérdés volt a  vendégek bőséges 
ellátása (Jn 2). Ábrahám a fia elválasztásánál, amikor Sára 
abbahagyta a szoptatást, rendezett nagy lakomát (1Móz 21,8). 
A gyermekeket valószínűleg sokáig szoptatták, akár 3-4 éves 
korukig is, és csak ezután kerültek az apjuk szellemi fel
ügyelete alá. Mivel az apák feladata volt a  fiúgyermekek 
tanítása, nevelése, ezt ünnepelhette meg Ábrahám. 

„Jézus ma sem vendégként 
jön hozzánk, Ő házigazda 
akar lenni nálunk”
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alán Tibor az 1970-es években indu
ló költőnemzedék azon kiemelkedő 
tagjai közé tartozik, akik a  neo-

avantgárd és a posztmodern versbeszéd 
felszabadító ereje mellett a modernség 
poétikai formáit és kérdéseit sem tar
tották érvénytelennek. Az utóbbi majd 
egy évtizedben sajnos nem adott ki 
verseskötetet, ám a líraszerető közönség 
most azzal vigasztalódhat, hogy a 2013 
és 2021 között született költemények 
javát megkapja A lovak reggelijében.

A kötet nyitóciklusát alkotó há
rom ikervers a  költői hétköznapok
ról, a  mackónadrágosan természetes 
és a  kényszerű öltöny-nyakkendős 
létmódról meglehetős játékossággal 
szól, és némi Orbán Ottó-s rájátszással 
a költeni szó valamennyi jelentését egy
mással összekapcsolva indítja be a ver
sek hömpölygését, hogy aztán gyorsan 
ellenpontozódjon is ez a felszabadultan 
önironikus humor az Elmosódásokban. 
A második ciklus verseinek dedikációi 

(a feleséghez, az anyához, a  barátok
hoz stb.) ugyanis az elmúlás felől ér
telmezik újra az alkalmi vers műfaját: 
még  az  ismétlések  sem  képesek  egy  
elmúlt pillanat tökéletes rögzítésére, 
a vissza térő elemek pedig egyre tragiku
sabb kontextusban tűnnek fel. Például 
teljesen más hangulattal és jelentés
sel bír az „Anyám a padon ül Korhad 
a széle” sor, miután azt olvassuk, hogy 
„Esésnyomok a karján / Kezét kulcsolja 
remegő kezére” – a  korhadás ekkor 
már átvitt értelemben is érvényesül, 
az Abony – Anyám tükörben című vers 
így vált át életképből a halál felé tartás 
pillanatképévé.

Az intimitás fokozása azzal, ahogy 
a  megszólaló összekapcsolja a  csalá
dot és a  pályatársakat („Fölöttem áll 
a Göncölszekér, / bakján apám, bátyám, 
Sziveri – elég / különös csapat, s vala
mennyi nevet” [Hiányzó elemek]), egy
ben a veszteségek feletti gyászt is erősí
ti, a kitartottan rezignált hangnem pedig 

a fakulás, a korhadás vissza-visszatérő 
eseményeinek egyfajta ellentartásaként 
kezd szolgálni; a megélt fájdalommal 
lehetséges még valamennyire élesíteni 
az elvesztett emberek emlékkontúrjait. 
Hogy ez a  fajta szembenézés meny
nyire kibírható, arra válaszul szolgál 
a bolyongás, a homályban tapogatózás 
gyakorisága, mint a „Lucsok és pernye” 
vagy az Emlékfoszlányok – Tolnai Ottó 
című versben. A derű ezúttal hiányzik 
a  kötetből, ám ez egyfajta reakció is 
a kortárs trendekre, ahogy az Új idők 
emléktelenségének szarkasztikus fel-
ütésében olvashatjuk: „A csuklófelvágó 
versek i / deje lejárt Nem a szenvedés 
/ ed vált érdektelenné A szenv / edés 
maga”. Ha találunk is önironikus dara
bokat („A költő sírján dudva / és bará
tok teremnek” [Éjjeli tűnődések]), azok 
többségükben stílusbravúrnak is beillő 
szerepversek, melyek a  hagyomány
nyal folytatnak párbeszédet. Ilyen az 
első magyar női költő – természetesen 
Weöres Sándor Psychéjén átszűrt – fiktív 
episztoláját tartalmazó Telegdi Kata 
ismeretlen levele Balassi Bálinthoz vagy 
az Adyra rájátszó Láp-ország elfáradt la-
kója. A legtöbbet megidézett előd József 
Attila, s neki is a legreményvesztettebb 
képeit használják fel a  versek, mint 
a szívet a semmi ágán (Semmi helyen); 
vagy éppen a  Mért hagytál el, hogyha 
kívánsz elkeseredett jambikus lükteté
sére játszanak rá, mint a (Város, idegen 
lepkékkel): „feléje nyúl s elragadja / ma
gába vonja s szórja újra”.

A komor, melankolikus hangvétel 
egyik hozománya, hogy a kísérletező for
mai játék háttérbe szorul, Zalán Tibor új 
kötetét egyértelműen a soráthajlásos pró
za- és szabadversek uralják. Ám, ahogy 
a József Attila-allúziókkal utaltam rá, 
a szerző védjegyévé vált zeneiség, a poé-
zis hangzóssága szerencsére egyáltalán 
nem hiányzik A  lovak reggelijéből. Ezt 
az antik témákat feldolgozó versek is 
bizonyítják, például az Odüsszeusz haza
térését Pénelopé szempontjából újraértő 
Ithakai találkozás zakatoló időmértékes 
ütemei: „Penelopé szívemnek / örök asz
szonya köszörül torkán kettő a ragyogó / 

Szöveg: Smid Róbert
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rongyokban ácsorgó koldus az ajtóban”. 
A másik következmény pedig az, hogy 
Zalán jelenlegi versbeszéde közeledni 
látszik a prózapoétikájához. Egészen 
pontosan ahhoz a projekthez, amelynek 
a drámái és a gyerekirodalmi művek 
mellett az utóbbi évtizedet szentelte. 
Az ötkötetesre tervezett Papírvárosnak 
ugyanis nemcsak a motívumai és az 
atmoszférája köszön vissza az olyan 
versekben, mint a  Hiányzó elemek, az 
Éjjeli tűnődések vagy Az író A papír, de 
a kötet versein általánosságban megfi
gyelhető a Zalán-regényt jellemző epi
kusság. Az a mozaikos versépítkezés, 
amelyet A lovak reggelije működtet, már 
nem a nyolcvanas és kilencvenes évek 
beszédtöredék-összeállító poézise. A leg
újabb versek gyűrött életképek, jelenet-, 
élethelyzet- és gondolatszilánkok (lásd 
például az Anya-ébresztő-siratót), ame
lyek egy történet folyásából lettek ki
szakítva. A versek a  történetnek azon 
részei, amelyek ráférnek egy fecnire 
– Zalán Tibor pedig a hullás mértanának 
pontosságával rendezte most őket össze 
a számunkra. 

 
Zalán Tibor: A lovak reggelije. Kortárs 

Kiadó, Budapest, 2021

Zalán Tibor Szolnokon született 
1954-ben. József Attila-díjas, Szép 
Ernő-életműdíjas és Magyar-
ország Babérkoszorúja díjas köl-
tő, író, drámaíró. Drámatörténeti, 
dramaturgiai, drámaelméleti 
kurzusokat tartott több magyar 
felsőoktatási intézményben és 
színitanodában, volt versrovat-
vezető a Kortársnál, rovatvezető 
az Iskolakultúránál, szerkesztő 
a Kortárs Kiadónál. A magyar szín-
házi élet meghatározó alakja, szá-
mos műve franciául is megjelent. 
Főbb művei: …és néhány akvarell 
(1986), Borús reggeli üzenetek 
(1989), Kívül (1993), Fénykorláto-
zások (1996), Királylányok könyve 
(1996), Papírváros (I.: 1998, II.: 2002, 
III.: 2013, IV.: 2020), A szomjúság 
nyelvén (2000), Azután megdög-
lünk (2004), Dünnyögés, félhan-
gokra (2006), Fáradt kadenciák 
(2012), Holdfénytől megvakult 
kutya (2013)

(A gyomrából a lepkék szálltak
sokáig föl és ott kerengtek
a tornyok közt a harangszóban
s ha értük nyúlt tekintetével
mind szertefoszlott még mielőtt
megérintette volna őket
így abban sem lehetett biztos
a lepkék voltak-e valóban
melyek a gyomrából és égnek…
 
…és ott volt-e a férfi még ki
odavezette ablakához
s rámutatott a teliholdra
az ég üres volt és ő látta
mert látni akarta hogy ragyog
s érezni a hátához tapadt
kilencven kiló tömény magányt
mely úgy zuhant rá életére
később akár taglózott állat
 
a vágóhíd jeges kövére
de minden rángásával mégis
a vágyát korbácsolta följebb
ez később volt – most még csak ott áll
és hagyja hogy hozzátapadjon
egy ismeretlen test s a testből
szétáradó szégyentelen vágy
sodorja fel egész a holdig…
 
…kiért van itt és az miért ő
ha minden seb kinek jó mégis
az éjszakában roppanások
végig – mitől repedt az élet
kezében fogja tartja fogva
vigyázni kell a hímporára
hiszen csak lepke árnya rebben
s gyönyörre hullik vissza szárnya

takarjon el testével kérem
a sóhaj halk s a fájdalom meg
viselhető akár a szégyen
vagy épp lehet rajongásról is
beszélni ettől roppant pontos
kirajzolódás támad benne
egykor történt más esetről mi
majdnem ráment az életére
vagy tán az életét akarta…
 
…s már mindegy volt a történet hol
hogy végződik ha kezdetével
elért egy pontig honnan ő már
a hullás mértanával számol
becézni fogja és megölni
s egy alkonyatkor megzabálja
imádkozó sáskára gondolt
s elnézte meztelenségében
 
gyámoltalan hever a combján
miért mitől a lepkék tánca
harangszóvá váltott át benne
akarná hogy ha még akarna
elérni bármit ő elérje
hogy újra és még ritmusára
vergődve nyögve felzokogva
átzuhanjon s onnan is tovább…
 
…tovább egy új vagy más megértés
kínpadján lelni más gyönyörre
ki úgy magány hogy mással osztott
feléje nyúl és megragadja
magába vonja újra s szórja
rá mindenét és függöny-pára
nehéz ködében fuldokolva
gyönyört kiált fel s megvonaglik
a gyomrából a lepkék szálltak

Z alán Tibor

(Város, idegen  
lepkékkel)

sokáig föl és ott kerengtek
a tornyok közt a harangszóban
s ha értük nyúlt tekintetével
mind szertefoszlott még mielőtt
megérintette volna őket
így abban sem lehetett biztos
a lepkék voltak-e valóban
melyek a gyomrából és égnek
…s talán a szíve is megáll most)
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VALAMIÉRT SOSEM A TERVEI SZERINT ALAKULT AZ 

ÉLETE: TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGUSNAK KÉSZÜLT, 

EGY VÁRATLAN LÉTSZÁMSTOP AZONBAN MEGAKA-

DÁLYOZTA, HOGY EZEN A TERÜLETEN HELYEZ-

KEDJEN EL, ÍGY FORDULT A BOTANIKA FELÉ. JÖTT 

AZTÁN EGY MÁSIK SORSFORDULÓ, A MEGTÉRÉSE.

Az emberek szeretnek tervezni, amivel nincs 
is gond, de mindent nem láthatunk előre. Én is 
utólag kaptam meg a válaszaimat. Sosem voltam 
magamba zuhanó típus, viszont oda, ahol most 
tartok, kudarcokon is átvivő, hosszú út vezetett. 
Konfirmáltam, vallásos voltam, de úgynevezett 
kultúrkeresztyén. Azt a szép, tisztes polgári életet 
éltem, amelynek szinte kötelező eleme a temp
lomba járás és a rítusok követése. Csak hát nem 

mindegy, hogyan ülünk a padban: füldugóval 
vagy nyitott szívvel. Már a harmincas éveimben 
jártam, Vácrátóton éltem a férjemmel, aki a bota
nikus kert vezetője volt. Hat év alatt négy lányunk 
született. Ennyi pici gyerek mellett nem tudtunk 
aktív gyülekezeti életet élni, és akkoriban az ige
hirdetéseket nem lehetett az interneten követni. 
A férjem unokahúga viszont vasárnaponként 
Cseri Kálmánt hallgatta Pasaréten, és időnként 
elküldte nekem a prédikációkról készült kazet
tákat. Én pedig – bármilyen furcsán hangzik is – 
mosogatás közben kezdtem hallgatni őket. Ekkor 
indult el az a lassú, de nagyon szép folyamat, 
amelynek a végén rájöttem, hogy ezentúl semmit 
sem akarok Isten nélkül tenni az életemben.

MŰHELY

MINDEN  
SZÉPEN 
ÖSSZEÉR
Szöveg: Demeter Anna
Fotó: Kováts Gábor

Nem tudhatjuk, mikor adja az Úr az életünkbe azt 
a feladatot, amelyet nekünk szánt – vallja Fráter Erzsébet 
biológus. Az ő pályája bizonyság arra, hogy az isteni 
gondviselés mennyire előre nem látható módon 
alakíthatja sorsunkat. A Biblia növényeiről és ételeiről 
szóló könyvek szerzőjét munkahelyén, a vácrátóti 
Nemzeti Botanikus Kertben látogattuk meg.
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„Amit az Úr ad a szívünkbe,  
azt át kell adnunk”
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HÁZIMUNKA KÖZBEN TÉRT MEG?

Tulajdonképpen igen. A gyerekek még kicsik 
voltak, későre járt, mire mind a négyen ágyba 
kerültek. Altatás után még várt rám az aznapi 
mosogatnivaló. Ez a fajta házimunka kifejezet
ten automatikus folyamat, úgyhogy gondoltam, 
beteszek mellé egy kazettát. Aztán meghallgat
tam egyet másnap is, majd egyre rendszereseb
ben. Eljutottam oda, hogy már vártam a mo
sogatást, és amikor időm engedte, olvastam is 
Cseri Kálmán tematikus igehirdetéseit. Az egyik 
ilyen kis füzet Nikodémus történetéről szólt, 
Újonnan kell születnetek címmel. Ledöbbentem. 
Mi az, hogy kell? Hogyan? Valami másról van itt 
szó, mint amit eddig gondoltam Jézus Krisztus 
követéséről, vagyis a keresztyénségről? A kiad
vány sorai pontosan ezekre a kérdésekre adtak 
választ. Miközben olvastam és gondolkoztam, 
valami átfordult bennem. Isten mindenkihez 
egyénileg közelít. Esetemben a tudományos 
szemléletemet, a kíváncsiságomat használta 
arra, hogy megismerjem őt – csak megvárta, 
amíg felismerem a bűneimet, és átadom neki 
a kormányt.

HOGYAN VÁLT KÖNYVEKKÉ EZ AZ ÉLMÉNY?

Véletlenül sem úgy, hogy egyszer csak talál
tam egy cetlit „Légy szíves, írd meg A Biblia 
növényeit!” felirattal. Először is tudni szerettem 
volna, milyen az igazi keresztyén, azaz Krisztust 
követő ember élete, gondolkodása. Kerestem egy 
bibliaiskolát, beiratkoztam a Biblia Szövetség, 
majd a Fiúság Akadémia iskolájába, és már hívő, 
kultúrtörténettel is foglalkozó botanikusként 
végigolvastam a Szentírást. Ekkor ébredtem rá, 
hogy a Bibliában írottaknak milyen jelentéstöbb
letük van. Vegyük például a mirhás bort, amit 
Krisztusnak adtak a keresztre feszítés előtt. Egy
fajta kábító-, fájdalomcsillapító szerről van szó, 
mirhagyantát kevertek a borba. Ezt az igen drága 

italt a jeruzsálemi asszonyokból álló irgalmas 
közösség vitte az elítélteknek, hogy megkönnyít
sék a szenvedésüket. Az evangéliumi történetben 
azt olvassuk, hogy Jézus nem fogadta el. Aki nem 
ismeri a fogalom jelentését, az esetleg félreérti 
e részletet, vagy elsiklik felette. Márpedig Jézus 
azért utasította vissza a mirhás bort, mert tiszta 
tudati állapotban akarta értünk vállalni a szen
vedést, a rettenetes fájdalmat. Az első cikkeimet 
a témáról az őrbottyáni gyülekezeti újságba 
írogattam, majd kaptam egy telefonhívást, hogy 
a Mária Rádióban szívesen beszélgetnének velem 
a munkámról és az életemről. Az interjú után fel
vetődött a kérdés, mi lenne, ha készítenénk egy 
sorozatot a Biblia növényeiről. Ez óriási kihívás 
volt. Nekiálltam, és egy zöld ceruzával aláhúz
tam, kikutattam a Bibliában szereplő összes 
fellelhető növényt. Tizennégy hónapon keresztül 
készítettük a műsort önkéntes alapon, az egyik 
lányom volt a riporterem, egy másik lányom 
pedig a stúdiós. Mire a végéhez értünk, kirajzo
lódott az újabb cél: az összegyűjtött anyagot jó 
lenne könyv formában kiadni.

MŰHELY
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A SZÖVEG MELLETT RENGETEG KÉPI ILLUSZTRÁCIÓT 

TALÁLUNK A KÖNYVEIBEN, AMELYEKET MIND ÖN 

KÉSZÍTETT.

Két nagyobb utam volt a Szentföldön, amit 
végigdokumentáltam. Az említett rádiós műsor 
évében egy baráti házaspár Izraelbe készült, és 
szóltak, hogy felszabadult egy hely a csoportban. 
Igazi lelki út volt, amely során Messiás-hívő zsi
dók vezettek minket. Bejártuk a Galileai-tenger 
környékét, voltunk Názáretben, Jeruzsálemben, 
viszont a délebbi, sivatagi részek kimaradtak. 
Két évvel később jött egy újabb lehetőség, az 
öcsém is velem tartott, egy alternatív utazó-
csoporttal bejártuk a még nem látott, fontosabb 
ószövetségi helyeket. Így már be tudtam mutatni 
az üdvtörténeti helyszíneket a választott nép 
honfoglalásától Jézus koráig. A botanikus kerti 
felvételeim és a közép-ázsiai utazásaim gazdag 
képanyaga a hagyományos életmódról szintén 
sokat segített a fotók összeállításában. Amikor 
2017 karácsonyára megjelent a könyvem, a szí
vem tele volt hálával. Isten rakta össze nekem 
így, én csak utaztam vele.

TAVALY KARÁCSONYRA PEDIG ELKÉSZÜLT A FOLY-

TATÁS, A BIBLIA ÉTELEI. HIÁNYÉRZETE VOLT?

Az evés minden embert érint. Én pedig a Biblia 
szövegére, jelképrendszerére támaszkodva 
bemutatom, hogy több ezer évvel ezelőtt milyen 
szerepe volt ennek az alapvető tevékenységnek. 
Már az első könyv kutatási folyamata során 
feltűnt, hogy a Szentírásban messze a leggya
koribbak az étkezéshez kapcsolódó növények. 
Végül három, a könyv tematikáját is meghatá
rozó fogalomkör rajzolódott ki: a bor kapcsán 
a szőlő, a kenyérkészítés okán a gabonák – több 
mint ezer említéssel –, valamint az olaj bogyó 
és az olaj témaköre. Ezek voltak a bibliai idők 
mezőgazdaságának legfontosabb elemei. Emel
lett biológusként kifejezetten kikívánkozott 

belőlem, hogy az állatokkal, állattenyésztéssel is 
foglalkozzam, hiszen az is hihetetlenül gazdag 
témakör.

MANAPSÁG RENGETEGFÉLE ÉTKEZÉSI IRÁNY ÉS 

DIVAT LÉTEZIK, A FOGYÓKÚRÁS MÓDSZEREKRŐL 

NEM IS BESZÉLVE. MIÉRT LEHET ÉRDEKES SZÁ-

MUNKRA A BIBLIA ÉTKEZÉSI KULTÚRÁJA?

Az ókorban az étkezésnek központi szerepe volt, 
viszont nem szabad általánosítani, sematizálni. 
Ugyanúgy jelen volt az éhínség, a böjt, mint a túl
zásba vitt fogyasztás. Pont Jézus kora, az első 
század volt a Római Birodalomban a hatalmas 
evések, konkrétan zabálások időszaka – nézzük 
meg például a Fellini-Satyricont. Ami különösen 
érdekessé teszi az akkori időket, és jó össze-
hasonlítási alapot ad, az az életritmus, a másfajta 
életszemlélet. Gondoljunk csak bele, hogyan 
jelennek meg a bibliai történetekben a lakomák, 
a vendégvárások vagy éppen a böjt. Az étkezések 
hosszú előkészítést igényeltek, hiszen akkor 
gyúrták a tésztát, vágták le a hízott állatot, nem 
sajnálták rá az időt, megadták a módját a ven
dégségnek. Furcsa ez a gyorséttermek világában. 
A böjtnek pedig fontos üzenete volt: legyél hálás 
azért, hogy van mit enned. A könyvemben is 
felteszem a kérdést, vajon milyen böjti ételeket 
ismerünk a Bibliában. A válasz egyszerű: sem
milyet. A böjt azt jelenti, hogy nem eszel. Nem 
azt, hogy kiokoskodom, hogy húst most nem, de 
halat azért fogyaszthatok. Mi egyébként kará
csonykor sem eszünk halat, pedig erre mintha 
a szenteste kötelező elemeként tekintenének 
– noha nem ezektől a megrögzött szokásoktól 
lesz meghitt az ünnep. Más fontos dolgokra is 
tanítanak minket a bibliai étkezésekről szóló 
történetek: a mértékletességre, illetve arra, hogy 
természetes és helyi forrásból étkezzünk. Ha ma 
is ezeket az elveket követnénk, kevésbé lennének 
táplálkozási problémáink.

MŰHELY

„Fontos dolgokra tanítanak minket a bibliai 
történetek: például a mértékletességre vagy 

arra, hogy természetes forrásból étkezzünk”
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A NÖVÉNYEK ÉS AZ ÉTELEK UTÁN TERVEZ MÁS 

JELLEGŰ KÖNYVET IS?

Terveim mindig vannak, így a bibliai könyvek 
folytatására is. Még egy téma tenné teljesebbé 
az anyagot, ez pedig a mindennapi élet az új
szülöttkortól az időskorig. Kifejezetten érdekes 
az ókori emberek közlekedése, ruházkodása, 
az egészségügy. Kicsit talán már távolabb visz 
a biológusi tanulmányaimtól, de ez is fontos 
része a Bibliának.

MINTHA EGYRE KÖZELEBB KERÜLNE EREDETI 

ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETÉHEZ, AZ ANTROPOLÓGIÁ-

HOZ. A KÖNYVEIVEL PEDIG AZ EMBEREK KÖZELEBB 

KERÜLHETNEK A BIBLIÁHOZ. JÓL SEJTEM, HOGY EZ 

EGYFAJTA MISSZIÓ?

Természetesen. Ugye milyen szépen összeér 
minden? A könyveket nem pusztán botanikus
ként írtam: bennük van a személyes bizony
ságtételem. Szeretném, hogy az olvasó érezze, 
többről van szó, mint az ókorral kapcsolatos 
ismeretterjesztő irományokról. A könyvek címe 
is azért lett ilyen rövid, kicsit talán felszínes, 
mert ezáltal remélhetőleg olyanokhoz is eljut 
majd, akik kevésbé nyitottak a hitéleti dolgokra. 
Ezért is örülök, hogy a Scolar Kiadó egyetérté
sével – amely mindenben támogat – az általam 
választott igeversek is helyet kaptak a leírások 
mellett. Szokták mondani, hogy a Biblia jó vastag 
könyv, ne üss vele fejbe senkit. Amit viszont az 
Úr ad a szívünkbe, azt át kell adnunk a többiek
nek. Mindenki a talentumaihoz mérten.

A TUDOMÁNYOS KÖZEGBEN HOGYAN FOGADTÁK 

A BIZONYSÁGTÉTELÉT?

Őszintén megmondom, hiányoltam a vitát, akár 
az ateista meggyőződésű ellenvetéseket. Senki 
nem jött oda hozzám, hogy efféle párbeszédet 
folytassunk, pedig örültem volna neki. Meg-
lehet, a hamis toleranciára való törekvés miatt 
most nincs itt a hitvitáknak az ideje. Egy-két 
kollégámról azonban kiderült, hogy hívő ember, 
megvette az írásaimat, beszélgettünk róluk. 
Munkahelyemen, az Ökológiai Kutatóközpont
hoz tartozó Nemzeti Botanikus Kertben pedig 
létrejöhetett egy tizenkét állomásból álló tanséta 
a Biblia növényeiről.

MIT MONDANA, HA VITAHELYZETBE KERÜLNE?

A saját történetemet mesélném el. Sokáig, még 
a megtérésem után is gátlásos voltam, úgy 
gondoltam, kutatóként másképpen kell átadnom 

a gondolataimat: teológiailag jól felépítve, az igé
ket pontosan idézve. Aztán rájöttem, hogy nem 
ebben áll a feladatom: azt tudom elmondani, ami 
velem történt, hiszen a saját életünk a leghitele
sebb forrás. A könyveim talán inkább a társada
lomtudomány körébe tartoznak, viszont az olyan 
kérdések, mint a teremtettség, a föld sorsa átfe
dést jelentenek a természet tudománnyal. Ezek 
ma egyre súlyosabb kérdések, s gyökeresen el
térő választ fogalmaz meg rájuk egy keresztyén 
és egy nem hívő ember. Én azt az álláspontot 
vallom, hogy hiába okoskodunk, nem mi fogjuk 
megmenteni a földet, hisz Isten az ura a történe
lemnek is, a természetnek is. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy a kutatónak nincs feladata, hogy az 
embernek nincs felelőssége, hiszen ez a hitünk 
egyik meghatározó eleme. A hatalmas különb
ség abban rejlik, hogy ha az én lelkiismeretem 
Isten uralma alatt van, akkor bánt, ha pazarlóan 
élek. Megbecsülöm és védem a természetet, de 
közben teljesen nyugodt vagyok a föld sorsát 
illetően. Így nem leszek sem klímaszkeptikus, 
sem pedig ökodepressziós.

A TEREMTETT VILÁGHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 

MELLETT A CSODÁK BEFOGADÁSA IS KÉRDÉSEKET 

VET FEL. OTT VAN PÉLDÁUL A MANNA, A PUSZ-

TÁBAN VÁNDORLÓ IZRÁEL ELEDELE ISTENTŐL. 

EZ IS OLYAN DOLOG, AMIRE ÉRTELMETLEN LENNE 

RACIONÁLIS MAGYARÁZATOT KERESNI?

A manna és az ehhez hasonló csodák tanítják 
az én botanikus énemet alázatra. Ezek az isteni 
gondviselés jelei. Nem azért nem tudjuk megfej
teni őket, mert még nem elég emelkedett a tu
domány, vagy nincs hozzá megfelelő eszköztá
runk – ehhez az eszköztárhoz mi sosem fogunk 
hozzáférni. „Tükör által homályosan” látunk, 
nem tudhatunk mindent, még csak azt sem, 
mikor adja az Úr az életünkbe azt a konkrét 
feladatot, amelyet nekünk szánt. Nekem például 
az ötvenes éveim végén adta. Legyünk türelme
sek, ha az ő igazságát keressük, mert „aki keres, 
talál; és aki zörget, annak megnyittatik”. 

MŰHELY
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AZ UTÓSZEZON FŐ TÖRTÉNETSZÁLA A SZOCIALIZ-

MUS ALATT JÁTSZÓDIK, DE A VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

SORÁN A VÉSZKORSZAK SEJLIK FEL. HITELESEN 

JELENIK MEG EZ AZ IDŐSZAK?

A film nem feltétlenül törekedett arra, hogy 
autentikus legyen. Az a jelenet például, ahol iga
zolnia kell a főszereplőnek, hogy keresztény az 
őt foglalkoztató patika, a német megszállás után 
történik, hiszen már beszél a deportálásokról. 
Ez annyiban nem konzekvens, hogy az üzletek 
keresztény mivoltáról nem a német megszállás 
alatt gyűjtötték az igazolásokat, hanem már ko
rábban. Az nem derül ki, hogy melyik városban 
játszódnak az események, a filmben szereplő 
holokauszt-emlékmű sem segít az azonosításban, 
hiszen rengeteg található belőlük vidéken, majd
nem városonként állítottak fel a szocializmus 
idején. Érdekes az aranyvéső megnyilvánulása, 

aki az emlékműnél dolgozik, s arról beszél, hogy 
folyamatosan nő az áldozatok száma – ez akár 
holokauszttagadó vagy -relativizáló hozzászólás
ként is értelmezhető. Arra a közkeletű legendára 
utalhat, hogy megbízhatatlan az áldozatok szá
mát illető becslés, hiszen mindig találnak újakat. 
Elképzelhető, hogy ebben a jelenetben a munká
sok antiszemitizmusát akarták bemutatni.

NEKEM ÚGY TŰNT, HOGY CSUPÁN A TÁRSADALOM 

UTÓLAGOS KÖZÖMBÖSSÉGÉT AKARTA ÉRZÉKELTET-

NI A RENDEZŐ. DE HA MÁR SZÓBA KERÜLT: AZ ANTI-

SZEMITIZMUS A MUNKÁSOK KÖRÉBEN EGYÉBKÉNT 

JELLEMZŐ VOLT A KOMMUNIZMUS IDEJÉN?

A kommunizmus során volt egy általános, Izrael 
és a vallásos vagy kapitalista zsidóság ellen 
irányított ellenszenv, ez nem csak a munkásokra 
volt jellemző, de nyilván szították a munkások 

MŰHELY

VISSZANÉZŐ

UTÓSZEZON
Szöveg: Pap Lázár

Régi magyar filmes sorozatunk folytatásában perspektívát 
váltunk: történészeket kérünk fel, segítsenek nekünk 
(újra)értelmezni az elmúlt idők ikonikus vagy elfeledett, 
korjellemző vagy a korukból éppen kilógó filmalkotásait. 
Veszprémy László Bernáttal Fábri Zoltán egyik legkülönlegesebb 
és talán legvitatottabb moziját, az 1966-os Utószezont 
elemezzük, amely bátor módon piszkálgatta a Kádár-kor 
holokauszttal kapcsolatos tabuit, ám szereplőválogatása finoman 
szólva is kérdéses.
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között is. A szocializmus hozzáállása ellent
mondásos volt: a zsidóság járhatott a zsinagó
gáiba, élhetett kultúréletet, megemlékezhetett 
a holokausztról – persze kizárólag a „fasizmus 
üldözötteiként” utalva a zsidó áldozatokra –, de 
nem támogathatta nyíltan Izraelt.

HOGYAN PRÓBÁLTAK MEG PONTOS NÉVSOROKAT 

ÖSSZEÁLLÍTANI AZ ÁLDOZATOKRÓL?

Auschwitzban nem állítottak ki halotti anya
könyveket. Egy tömegmészárlás esetében 
úgy szokott történni az áldozatok számának 
becslése, hogy aki nincs meg, azt felírják 
a halottak közé. Tudok olyan emberekről, akik 
felkerültek egy adott emlékműre, de egyébként 
túlélték, ahogyan az is előfordulhatott, hogy 
valaki meghalt, de nem szerepelt sehol sem. 
Alapvetően megnézték a deportálási listákat, 

a hitközségi nyilvántartást, kérdezősködtek, ki 
tért haza, aki pedig nem jött haza, azt halott
ként kezelték.

EGY ÁLOMJELENETBEN LÁMPAERNYŐK ÉS FÉSŰK 

LÁTHATÓK, AMELYEKET A HALÁLTÁBOROKBAN 

MEGÖLT ZSIDÓK FÖLDI MARADVÁNYAIBÓL KÉSZÍ-

TETTEK.

Ez legenda, ténylegesen nem csináltak a zsidók 
holttestéből szappant vagy lámpaernyőt. Voltak 
ilyenek kiállítva egyes helyeken, de ezekre felte
hetően valaki csak rámondta az eredetüket.

A JELENET MINDENESETRE JELZI, HOGY A HATVA-

NAS ÉVEKBEN EZEK A „VÁROSI LEGENDÁK” MÁR 

ÉLTEK A KÖZTUDATBAN.

Él az a tévhit is, hogy a keleti blokkban elhall
gatták a holokausztot. Ez nem igaz, bizonyos 

MŰHELY

Páger Antal  
egy forgatási szünetben
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résztémákról nem beszéltek csupán. Ami 
kényelmes volt a rendszernek, azt hangoztatták. 
Hasznos volt például az úri antiszemitizmusról, 
az egyházak szerepéről szólni, és a cionistákat is 
vádolták kollaborációval. Ez a vád az Eichmann-
per alatt is előkerült, a Kasztner-vonat kapcsán 
álltak elő azzal, hogy a cionisták alkut kötöt
tek Eichmann-nal, hogy bizonyos embereket 
megmentsenek. Úgy beszéltek a holokausztról, 
ahogy az nekik megfelelt. Kevesen tudnak 
róla, de a Rajk-perben is felmerült a téma, az 
egyik zsidó vádlottat azzal gyanúsították, hogy 
munkaszolgálatos társait árulta el a Gestapónak 
és a Horthy-féle rendőrségnek. Felhasználták 
a holokausztot, amennyiben az a céljaiknak 
megfelelt.

A FILMBELI ESEMÉNYEKET A SAJTÓBAN MEGJELE-

NŐ EICHMANN-PER FOGLALJA KERETBE. MILYEN 

VISSZHANGJA VOLT AZ ELJÁRÁSNAK MAGYAR-

ORSZÁGON?

Az ügyben létezett egy meghatározott felső 
direktíva, a zsidó kollaborációt kellett kiemelni, 
ez hangsúlyosan jelent meg a magyar sajtóban, 
illetve fontos volt azt is mutatni, hogy a kelet
németek már megtisztultak, a nyugatnémetek 
viszont nem – cikk cikk után született arról, 
hogy mennyi náci van még a nyugatnémet 
kormányban. Arra azonban ügyeltek, hogy az 
átlagembert ne vádolják a holokauszt elköveté
sével. Nem arról beszéltek a szocializmus alatt, 
hogy Józsi bácsi és Marika néni mit tettek, 
hanem Horthy, a csendőrök, a főpapok, a politi
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kusok, a fasiszták vagy a nácik voltak kimondva 
bűnösnek. Az Utószezon főszereplője, Kerekes 
viszont nem tisztviselő vagy rendőr, hanem 
egy patikussegéd, tehát hétköznapi ember – 
Fábri Zoltán olyan témát boncolgatott, amely 
kellemetlen volt a rendszernek, ezért a filmet 
formabontónak lehet nevezni. Az a narratíva, 
hogy akár a hétköznapi emberek is felelhettek 
a holokausztért, csak a rendszerváltás után je
lent meg, gondoljunk csak az 1945 című filmre. 
Az átlagemberek bűnössége kapcsán azon
ban nem szabad átesni a ló túloldalára sem. 
A Gyilkos irodák című könyvemben leírtam, 
hogy például Kassán hány embert jelentettek 
fel hasonló indokkal, mint ahogyan a filmben 
történik. Kassa ugye a korban hatvanhétezres 
lakosságú város volt, ahol mindössze huszonhét 
feljelentés maradt fenn a német megszállás 
idejéről a rendőrségi iratok között, ami relatíve 
kevés. Ne képzeljük azt, hogy a hétköznapi 
magyarok nácik lettek volna, ebben a könyvben 
még nem idéztem, de találtam olyan iratot is, 
amelyben a váci rendőrség a német megszál
lás idején panaszkodik a polgármesternek, 
hogy az emberek nem jelentik fel a zsidókat. 
„Sajnos váci polgároktól nem kaptunk még 
névtelen feljelentést sem [zsidók vagyonrejte
getésével kapcsolatban]: adatokkal egyáltalán 
nem szolgáltak” – olvashatjuk. Nyilván létezett 
lakossági kollaboráció, de az a narratíva, hogy 
itt mindenki meggyőződéses náci lett volna, 
erőteljes túlzás.

MIÉRT NEM ÁLLT A RENDSZER ÉRDEKÉBEN, HOGY 

AZ ÁTLAGEMBEREK BŰNÖSSÉGÉRŐL BESZÉLJEN?

A szocializmus az átlagos munkás – és bizo
nyos mértékig a paraszt – képét idealizálta, 
a proletár a kiemelkedő ember típusa volt, 
szembeállítva az ingyenélő felső osztállyal és 
a nagypolgársággal. Ideológiai ellentmondást 

jelentett volna az, hogy a makulátlan proletár-
osztály részt vett a deportált zsidók vagyoná
nak megdézsmálásában.

KEREKES LELKIISMERETI DILEMMÁJÁT EGY ELEJTETT 

MEGJEGYZÉS VÁLTJA KI, AMELLYEL LELEPLEZI 

RENDŐR KAPITÁNY BARÁTJA ELŐTT A PATIKA 

TULAJDONOSAIT. KEREKES RÖGTÖNZÖTT „TÁR-

GYALÁSÁN” PEDIG ISMERŐSEI EGY ILYEN „JE-

LENTÉKTELEN” MEGJEGYZÉS MORÁLIS SÚLYÁT 

RELATIVIZÁLJÁK – ELVÉGRE KEREKES CSAK EGY 

ÁTLAGEMBER VOLT. ADÓDIK A KÉRDÉS: A MAGYAR 

ÁLLAM DÖNTÉSI POZÍCIÓBAN LÉVŐ HIVATAL-

NOKAI MILYEN HOZZÁÁLLÁST TANÚSÍTOTTAK 

A HOLOKAUSZT ALATT?

Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozom a Gyil-
kos irodákban. A magyar közigazgatás tagjainak 
reakciói alapvetően nem tértek el az Európa más 
megszállt országaiban látott normáktól. A több
ség a csendes, megalkuvó kollaborációt válasz
totta, nem feltétlenül nácibarát meggyőződésből 
vagy antiszemitizmusból, hanem karrierizmus
ból, félelemből vagy monoton érdektelenségből. 
A magyar közigazgatás egészét soha egyetlen új 
rendszer sem tudta lecserélni, az 1919-es tanács
köztársaság belső fórumain éppen úgy panasz
kodtak a dualizmus csendőreinek és rendőrei
nek Vörös Őrségben való jelenlétére, mint 1945 
után a Horthy-rendszertől megörökölt ügyészek
re és bírókra. Egy korszaktól függően tizen-egy
néhány milliós országban erre egyszerűen nem 
volt elég hozzáértő ember. A német megszállást 
követően történtek cserék a közigazgatásban, 
elég sok főispánt és polgármestert leváltot
tak, főleg komparatív európai perspektívában. 
A rendőrség vezetését is lecserélték, de például 
egyetlen csendőrségi csúcsvezetőt sem váltottak 
le. Akik megkapták az utasítást a holokausztban 
való együttműködésre, nagyrészt teljesítették is 
őket, kevesen voltak, akik ellenálltak. Ilyen volt 
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Fábri Zoltán,  
a film rendezője.

Nem csupán Páger Antal volt 
rendhagyó színészválasztás 

Fábri részéről: az úri szárma-
zású, a háború után tíz évet 

börtönben töltő Hollt a zsidó 
Básti Lajos játssza. György 

Péter később a Kádár-kor 
„esztétikai cinizmusáról” 

írt ennek kapcsán: „ha egy 
zsidó eljátssza a büntetése 
letöltése után remekül élő, 
az egészségtől és jókedvtől 

kicsattanó volt rendőrkapi-
tányt, akkor minden rendben 

van, akkor semmit nem kell 
komolyan venni, akkor talán 

az Eichmann-ügy sem  
olyan komoly” 

Veszprémy László Bernát a  Károli Gáspár 
Református Egyetemen, majd az Amszter-
dami Egyetemen tanult, kutatási területe 
a politikai eszmetörténet és a zsidóság tör-
ténete. Volt a Veritas Történetkutató Intézet 
és a Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó 
Történeti Intézetének kutatója, jelenleg az 
MCC tudásmagazinjának, a Corvináknak a 
főszerkesztője. Két könyve jelent meg: Gyil-
kos irodák (2019), 1921 – a Horthy-rendszer 
megszilárdulásának története (2021)
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például Bethlen Béla észak-erdélyi kormánybiz
tos vagy Deák Leó újvidéki főispán. Ők inkább 
a lemondást vagy a Gestapo börtönét választot
ták, de nem akartak részt venni a holokauszt
ban. Sajnos kevesen voltak olyan bátrak, mint 
ők.

VISSZATÉRVE A ZSIDÓ KOLLABORÁCIÓ SULYKO-

LÁSÁHOZ: TALÁN EZ ÁGYAZOTT MEG ANNAK AZ 

ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETNEK, HOGY A GAZDAG 

ZSIDÓK PÉNZELTÉK HITLERT?

Természetesen, hiszen a zsidók vádolása 
jelentős önfelmentő hatással bírt. Ha az áldozat 
valójában nem áldozat, akkor az elkövető sem 
igazán elkövető. A Szovjetunióban széles körben 
terjesztették a narratívát, hogy a cionisták 
pénzelték Hitlert. Arra mutogattak, hogy 1933-
ban a palesztinai Anglo-Palestine Bank transzfer-
alkut kötött a berlini Birodalmi Bankkal, amely
nek értelmében német zsidók zárolt számláiból 
német termékeket vásárolva egyes német zsidók 
alijázhattak, azaz Izraelbe költözhettek, cserébe 
pedig pénzhez jutott a náci Németország. 
Ez azonban apró összeg volt a német állam-
háztartás számára, az alku tényleges célja zsidó 
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Szinopszis
Az Utószezont az újságok címlapján 
megjelenő Eichmann-per keretezi. 
A története egy üdülőhelyen kez
dődik, ahol az utószezont tölti egy 
társaság. Kitalálják, hogy megtréfál
ják közös barátjukat, a Páger Antal 
által alakított Kerekest: felhívják 
a  megyei főkapitány nevében, és 
beidézik egy „igen fontos ügyben”. 
Nem sejtik, hogy a nyugalmazott 
gyógyszerészben milyen emlékek 
törnek fel a megkeresés kapcsán, 
amelynek hatására másnap vo
natra száll. A társaság utánaered, 
hogy elmondja neki, csak viccelt, 
de Kerekest már nem lehet meg
állítani. Tisztázni akarja egyszer 
s mindenkorra, bűnös-e a háború 
alatt elhurcolt, zsidó származású 
munkaadóinak halálában. Ugyanis 
a  vészkorszak alatt gyermekkori 
jóbarátjának, Holl Péternek, a város 
rendőrkapitányának nyomás alatt 
információt adott ki a bujkáló Szilá-
gyiékról, akik gyógyszerekkel segí
tették az embermentőket, Kerekes 
aláírása pedig segédként szerepelt 
a recepteken, ezért vonta kérdőre 
Holl. A  patikát vezető házaspárt 
deportálták, Kerekes kapta meg az 
üzletet, ezért pedig bűntudat gyö
törte. Miután a társaság megtalálja 
Kerekest, berúgnak, és részegen 
pert imitálva elevenítik fel az ese
ményeket. Mivel Kerekes itt sem 
kapja meg a  vágyott feloldozást 
vagy ítéletet, amely pontot tenne 
az ügyre, megpróbálja feljelenteni 
magát, de senki nem veszi komo
lyan. A film főbb szereplői: Páger 
Antal, Rajz János, Kőmíves Sándor, 
Szendrő József, Balázs Samu, Básti 
Lajos, Apor Noémi, Tolnay Klári.
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részről az embermentés volt, náci részről pedig, 
hogy megszabaduljanak a zsidóktól. Nem igaz 
természetesen, hogy a zsidók fizették Hitlert.

VÁLTOZOTT-E A SZOCIALIZMUS ALATT 

A HOLOKAUSZT MEGÍTÉLÉSE? MÁS VOLT 

A RÁKOSI-KORSZAK, MINT A KÁDÁR-ÉRA EBBŐL 

A SZEMPONTBÓL?

Az átmeneti években sokat beszéltek róla, 
jelentős részben a felelősségre vonások mentén, 
a sajtó tele volt a munkaszolgálatosok, a deportá
lások és a koncentrációs táborok tematikájával. 
A Rákosi-rendszerben picit alábbhagyott az 
érdeklődés, a Kádár-korszakban pedig újra 
előtérbe került a téma, de nem lehetett zsidó
ként azonosítani a halottakat, csupán a fasizmus 
áldozataiként emlegették őket. A szocializmus 
szempontjából értelmezhetetlen volt a nemzeti 
vagy vallási különállás, így maradt a fasizmus 
áldozatai vagy a kifejezetten kedvelt üldözöttek 
megnevezés.

FÁBRI PÁGER ANTALRA BÍZTA A VÉTKES, ÁM 

MORÁLISAN – MÁR CSAK A TETTÉVEL VALÓ 

KÉSŐBBI SZEMBENÉZÉSE OKÁN IS – TÖBBÉ-KEVÉS-

BÉ (FEL)MENTHETŐ KISEMBER SZEREPÉT. SUSAN 

SONTAG EMIATT BOJKOTTRA HÍVOTT A FILMMEL 

SZEMBEN, MIRE FÁBRI ÚGY REAGÁLT, HOGY PÁGER 

A HÁBORÚ ALATTI MŰKÖDÉSE ÜGYÉBEN TISZTÁZ-

TA MAGÁT. MIT GONDOL ERRŐL?

Némileg ízléstelennek tartom, hogy az a Páger 
Antal játszik benne, aki azért volt emigrációban, 
mert a népügyészség eljárást indított vele szem
ben, amit a távollétében nem tudtak lefolytatni. 
Még a német megszállás előtt gyűléseken szólalt 
fel Imrédy Béla, Oláh György és Rajniss Ferenc 
mellett. Oláh György az Egyedül Vagyunk című 
lapnak volt a főszerkesztője, náci kollaboráns, 
aki üdvözölte a deportálásokat, Rajniss pedig 
Szálasi vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 
Mellettük vett részt aktívan Páger a közéletben. 
Érdekesség, hogy létezik egy híres háborús pla
kát az amerikai bombázások idejéről, amelyen 
egy kislány látható leszakadt kézzel, a felirat 
pedig azt kérdezi: „Én is hadicél vagyok?” 
A lányka Páger Antal lánya, akit felhasználtak 
Sztójayék propagandájához, még fotó is van 
a grafikusról, aki lefestette a gyermeket. Páger 
1956-os hazatérése politikai sikernek számított 
a szocialista rendszer számára, így feltehetően 
nem foglalkoztak azzal, hogy ízléses-e, hogy ő 
kapja a szerepet. 

MŰHELY

A film forgatását követő évben, 1967-ben 
rendezték meg a híres zuglói nyilaspert, 

amely látszólag ellentmond annak, hogy 
a rendszer óvakodott a proletariátus holo-
kausztban való szerepvállalásáról beszélni, 
mert főként munkásosztálybeliek voltak az 

elítéltek. Az eljárás során azonban elsikkadt 
az antiszemitizmus, és a köztörvényesek 

ötvenhattal is összekötött brutalitása került 
fókuszba. A perrel a Belügyminisztérium 

főcsoportja akarta megmutatni, hogy az am-
nesztia ellenére is szükség van rá, s a politi-

kai rehabilitációk ellenére van még ellenség. 
Emellett a rendszer jelezte a társadalomnak, 

illetve nemzetközi viszonylatban is, hogy 
az igazi ellenség már csak az egyértelműen 

„fasiszta” bűnöző. Életbe lépett az „aki nincs 
ellenünk, az velünk van” elve
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SZENDREY JÚLIÁVAL KAPCSOLATBAN EGYRE 

INKÁBB RÖGZÜL A KÖZTUDATBAN, HOGY NEM 

CSUPÁN PETŐFI FELESÉGE VOLT, HANEM ÖNÁLLÓ 

ALKOTÓ IS. HOGYAN VÁLTOZOTT AZ IDŐK SORÁN 

A RÓLA ALKOTOTT KÉP?

Szendrey Júlia alig tizenkilenc éves volt, amikor 
nagy érdeklődést kiváltó naplópublikációi, 
a Petőfiné naplója és a Naplótöredék megje
lentek a sajtóban. Alig huszonkilenc, amikor 
többévnyi hallgatás után nyilvánosság elé lépett 
első versével, valamint önálló kötetben közölt 
Andersen-fordításaival, és harminchét, amikor 
egy antológia bevezetője azt írta róla: „Szendrey 
Júlia nyitja meg azon időszakot, midőn költőnő
ink általános irodalmi szinvonalra emelkednek.” 

A későbbi irodalomtörténet-írás ennek ellenére 
sem volt képes második házasságának tényén 
túllépni, és arról sem vett tudomást, hogy 
Szendrey Júlia nemcsak múzsa, hanem költő, 
író, fordító is volt, akinek életműve nagyrészt 
nem jelent meg nyomtatásban. A 20. században 
aztán szép lassan elkezdett megváltozni alakjá
nak a megítélése; nem véletlen, hogy ennek az 
időszaknak a feldolgozásával indítottam az új 
kötetemet.

MINEK VOLT KÖSZÖNHETŐ EZ A POZITÍV ELMOZ-

DULÁS? ADDIGRA ELTELT MÁR ANNYI IDŐ, HOGY 

A NEMZET MEGBOCSÁTOTTA AZ ÖZVEGYI FÁTYOL 

ELDOBÁSÁT?

MŰHELY

TOLL  
ÉS FAKANÁL
Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Vermes Tibor

Azon a ponton vagyunk, amikor Szendrey Júlia személye 
talán végleg leválik nemcsak Petőfiéről, de a saját 
imázsáról is – mondja Gyimesi Emese irodalomtörténész, 
aki 2009 óta kutatja Szendrey életét és írói munkásságát. 
Szendrey Júlia irodalmi pályafutása – Társadalomtörténeti 
kontextusok című könyvében a kéziratok és 
a nyomtatásban megjelent művek elemzése mellett 
a női szerepekről folyó 19. századi közbeszédről is pontos 
képet kapunk.
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A nyugatosok fedezték fel újra. Kapóra jött 
nekik egy ilyen nőtípus, aki bátran szembement 
kora elvárásaival. Ezért persze alaposan el is 
túlozták Szendrey Júlia vélt vagy valós norma
szegéseit, hogy például szivarozott, rövid hajat 
és nadrágot viselt. Így a valós Szendrey-kép 
megint csak sok évtizedre eltorzult – csak most 
az ellenkező irányba.

KIK FOGLALKOZTAK VELE AKKORIBAN A LEG-

TÖBBET?

Szinte az összes nyugatos írt róla, köztük 
Hatvany Lajos, Ady Endre, Schöpflin Aladár több 
alkalommal is. Csinszka pedig, mondani sem kell, 
saját előképeként tekintett rá. És bár nem ehhez 
a körhöz tartozott, de Herczeg Ferenc Szendrey 
Júlia című drámája, amelynek címszerepét Bajor 
Gizi játszotta, szintén nagyon hangsúlyosan 
rajzolta újra az alakját. Ez az egész hirtelen feltá
madó érdeklődés ráadásul egybeesett az újságíró 
Mikes Lajos nagy felfedezésével. Őt 1925-ben 
keresték meg egy nagy adag kézirattal, amely
ben akadtak ugyan Petőfi- és Arany-írások is, de 
a legnagyobb rész Szendrey Júliáé volt, köztük az 
eredeti naplói, amelyeket kisebb-nagyobb meg
szakításokkal egész életében írt.

A NAPLÓK EGY RÉSZE 1847-BEN MEG IS JELENT AZ 

ÉLETKÉPEK ÉS A HAZÁNK CÍMŰ LAPOKBAN, RÁ-

ADÁSUL PETŐFI SÁNDOR ÉS JÓKAI MÓR SZERKESZ-

TÉSÉBEN. ŐK MENNYIRE SZÓLTAK BELE A TARTA-

LOMBA?

Nagyon is. Jelentős részben nekik „köszönhető”, 
hogy Szendrey Júlia leánykori naplója kizárólag 
a Petőfi-szerelem termékeként rögzült a köz-
tudatban, mintha nem is beszélne benne másról. 
Ha összevetjük az ő változatukat az eredetivel, 
rögtön szembetűnik, hogy Petőfi stilisztikai 
szempontból módosított a szövegen, Jókai pedig 
egy csomó olyan reklámfogást alkalmazott 

a kiadás során, ami egészen megváltoztatta 
a naplók értelmezési lehetőségét. A félrehangolt 
marketinghadjáratnak kettős célja volt: a nagy 
érdeklődésre számot tartó „szerelmi történe
tet” vonzóvá tenni az olvasóközönség számára, 
miközben a Petőfi-imázshoz is jól jött egy vele 
párhuzamosan publikáló feleség. És mivel 
lényegében Szendrey Júlia első nyilvánosság elé 
lépése ezeknek a naplórészleteknek a megje
lenése volt, már itt megszűnt az esélye annak, 
hogy később mint szerzőt önállóan, csak a maga 
érdemei szerint értékeljék.

AMIKOR SOK ÉVTIZEDDEL KÉSŐBB VÉGÜL MIKES 

LAJOS KEZÉBE KERÜLTEK AZ EREDETI ÍRÁSOK, Ő 

IGYEKEZETT VALAHOGY IGAZSÁGOT SZOLGÁLTAT-

NI MINDEZÉRT?

Részben. A frissen előkerült források alapján 
íratott egy hamar népszerűvé váló dokumen
tumregényt Szendrey Júliáról, amely a nyil
vánvaló jó szándék ellenére megint csak tovább 
torzította a már amúgy is torz képet. A könyv 
szerzője, Dernői Kocsis László ugyanis az eredeti 
kéziratok mellett erőteljesen támaszkodott 
a saját fantáziájára. Számos hamis információ, 
forrásokkal alá nem támasztható képzet azóta is 
az általa kitalált formában, valóságként terjed.

PÉLDÁUL?

Szendrey Júlia második férjéről, Horvát Árpád
ról szemléletesen leírja, ahogy egy befüggönyö
zött szobában ülve, gyertyafénynél nézegeti 
a Párizsból rendelt pornográf képeket. Ennek 
annyi az igazságmagva, hogy tényleg volt egy 
ilyen fényképalbuma, ami erős konfliktusokat 
szított kettejük között, de hogy a férfi mikor és 
mire használta, arról nincsenek pontos ismere
teink. Ugyanilyen túlzás az a naturalisztikusan 
részletezett jelenet, amikor a Petőfit kereső 
Szendrey Júliának arról mesél az egyik szereplő, 

MŰHELY

„Dilemmái voltak azzal kapcsolatban,  
van-e a nyilvánosság elé lépéshez elég bátorsága”
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hogy hullák tömegei közt látta férjét, akit eleve
nen temettek tömegsírba. A könyv párbeszédei 
is sántítanak itt-ott, olykor mégis többen úgy idé
zik ezeket, mintha nem az írói fantázia szülemé
nyei volnának, hanem Szendrey Júlia naplójában 
szerepelnének.

HOGYAN LEHET EZT A RENGETEG RÉTEGET, 

SZTEREOTÍPIÁT EGYSZER S MINDENKORRA LEBON-

TANI, HOGY VÉGRE ELŐTTÜNK ÁLLHASSON AZ 

IGAZI SZENDREY JÚLIA?

Fontos az eredeti források feltárása és értelme
zése. Az imázsváltozások vizsgálatán túl ezért 
a mostani könyvben külön fejezetben foglalko
zom a kéziratban maradt írások elemzésével, 
elválasztva a szerző napló-, levél- és versírói 
gyakorlatát, illetve azzal, hogy maga az írás mit 
jelentett Szendrey Júliának. A verseknél pél
dául izgalmas, hogyan maradtak fenn. Sokszor 
bevásárlócetlik hátuljára voltak odafirkantva, 
ami a női szerzők korabeli lehetőségeiről 
– a fakanál előbbre való, mint a toll – is sokat 
elmond.

NEM IS VÉLETLEN, HOGY A HARMADIK, NAGYOBB 

TÉMAKÖR AZT JÁRJA KÖRÜL, MIT JELENTETT 

A 19. SZÁZADBAN NŐI SZERZŐNEK LENNI.

Ez forró ügy volt akkoriban, mindenki elmondta 
a véleményét, sok vita folyt a „nőírók” létjogo
sultságáról és arról, ha már írni akarnak, miről 
ildomos a nyilvánosság előtt szólniuk.

ÉS MIRŐL?

Mondjuk az anyai érzésekről. Gyulai Pál, aki 
civilben Szendrey Júlia sógora volt, mert a hú
gát, Máriát vette feleségül, maga is harcosan 
támadta az írónők számának növekedését, bár ő 
elsősorban attól tartott, hogy a tömegsajtó meg
jelenésével és azzal, hogy bárki bárhol publikál
hat, felhígul az irodalom. De azért nem rejtette 

MŰHELY

Barabás Miklós rajza 
Szendrey Júliáról
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véka alá, hogy azt is ártalmasnak tartja, ha 
a nők a nyilvános szférába való kilépésük révén 
megszűnnek egyszerű feleségnek és családanyá
nak lenni. Írónőink című cikksorozatában, amely 
a Pesti Naplóban 1858-ban jelent meg folytatá
sokban, erről is határozottan megfogalmazta 
a véleményét. Szendrey Júlia nem is hagyta szó 
nélkül, egy ironikus elbeszélésben vágott vissza 
neki, amit a Vajda Lajos szerkesztette Nővilág 
közölt.

HOGYAN VÉLEKEDETT EKKORIBAN RÓLA A KÖZ-

VÉLEMÉNY, ÉS MILYENNEK LÁTTA SZENDREY JÚLIA 

ÖNMAGÁT ÍRÓKÉNT?

Bár a személyét biztosan érték rosszalló meg
jegyzések a társaságokban, az ötvenes évek 
végétől, ahogy egyre többet publikált, íróként, 
költőként, fordítóként is mind jobban elismerte 
a sajtó; a hatvanas években több női antológiá
ban is kiemelkedő szerzőként említették. Ez is 
egy érdekesség vele kapcsolatban: írói identi
tása sokkal később alakult ki, mint írói imázsa. 
A magánhasználatra készült feljegyzéseiből 
lehet tudni, hogy hiába az 1847-ben publikált 
naplórészletek sikere, még hét évvel később, 
1854-ben sem tekintette magát írónak, dilemmái 
voltak azzal kapcsolatban, van-e a nyilvánosság 
elé lépéshez elég „ereje és bátorsága”. Aztán 
három évvel később megjelent az első verse és 
az Andersen-fordításaiból készült kötete is, on
nantól pedig rendszeresen publikált – összeért 
a külső és a belső imázs.

HA MINDEZ KORÁBBAN TÖRTÉNIK, ÖZVEGYKÉNT 

MEGÉLHETETT VOLNA CSAK EBBŐL A FIÁVAL?

Amikor döntenie kellett a második házasságáról, 
még biztosan szóba sem jöhetett ez a kérdés. 
A szabadságharc után eleve le volt robbanva 
a magyar sajtó, romjaiból kellett újraépíteni, 
és ekkoriban még elvétve sem akadt példa női 
szerkesztőkre, akik talán hajlandók lettek volna 
nagyobb teret adni a női szerzőknek. Az írásból, 
a sajtó révén magát valamennyire eltartani ké
pes nő csak tíz évvel később, 1860-tól jelent meg 
Magyarországon. És szerintem volt egy másik 
ok is, amiért Szendrey Júlia eleve nem is akart 
főállású író lenni.

ÉS MI VOLT AZ?

A női szerzők közül, a kinyíló lehetőségek miatt, 
egyre többen kifejezetten pénzkereseti forrás
nak tekintették az írást, Szendrey Júlia azonban 

tudatosan elhatárolódott ettől. 1854-es napló
jegyzeteiben például van egy erről szóló rész is, 
miszerint az irodalom nem szolgálhat anyagi 
haszonszerzésre, mert „szent, tiszta küldetése” 
van, ami nem mosódhat össze a hétköznapokkal. 
Ez a gondolat egyébként éppen ellentétes volt 
Petőfiével, aki kis túlzással mindenből pénzt csi
nált, és az elsők közt volt a magyar irodalomban, 
aki meg tudott élni csupán az írásaiból. Előtte és 
a vele párhuzamosan alkotók közül is minden
kinek volt vagy polgári foglalkozása, vagy ha ne
mesi származású volt, kisebb-nagyobb birtoka. 
Akkoriban indult el, Petőfi által is, az a folyamat, 
ami kereskedelmi szempontúvá tette az irodalmi 

MŰHELY

Szendrey Júlia gyerme-
keivel, Horvát Attilával, 

Árpáddal és Ilonával
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életet is. Amikor Szendrey Júlia évekkel később 
belépett aktív alkotói korszakába, szinte minden
ki pénzt akart valahogy csinálni az irodalomból 
– kivéve őt.

TÖBB MINT MÁSFÉL ÉVSZÁZAD ELTELTÉVEL MEG 

LEHET ÍTÉLNI VÉGÜL, HOGY SZENDREY JÚLIA 

SAJÁT JOGÚ ÉLETMŰVE HOL HELYEZHETŐ EL 

A KÁNONBAN?

Könnyebb volna elhelyezni, ha jóval több olyan 
szövegkiadás lenne, amely érinti a periódust, 
amikor ő is aktívan publikált. Fontos lenne, hogy 
a korszak más női szerzőivel össze lehessen 
hasonlítani az életművét. A kötetben Majthényi 
Flóra, Bulyovszky Lilla, Malom Lujza és Wass 
Ottília pályájával, kézirataival is foglalkoztam, 
de égetően hiányoznak a korabeli női szerzők 
műveit tartalmazó szövegkiadások, amelyek 
fontos viszonyítási pontot jelentenének. Szend
rey Júlia összes versének 2018-as sajtó alá 
rendezése után fontosnak tartom elbeszélései-
nek és meséinek kiadását is, így decembertől 
már ezek is az olvasóközönség elé kerülnek. 
Rengeteg még a kutatni- és feldolgoznivaló, 
de az biztos, hogy Szendrey Júlia az 1850-es 
és 1860-as évek egyik legjelentősebb alkotója 
volt. Az én személyes véleményem az, hogy 
Szendrey azért is kiemelkedő, mert az ő külön
böző műfajú írásaiban fontos szervezőerőként 
végighúzódik egy sajátos világkép: az azon való 
folyamatos töprengés, hogy mi nevezhető igazi 
életnek, és az övé az-e. És látom, hogy az általa 
megfogalmazott gondolatokkal, érzésekkel ma 
is mennyien tudnak azonosulni, egyre többen 
osztják meg például a verseit a Facebookon. 
Vagyis a szövegek elkezdtek maguktól működ
ni, függetlenül a szerzőjüktől. Azon a pon
ton vagyunk, amikor a személye talán végre 
tényleg leválik nemcsak Petőfiéről, de a saját 
imázsváltozatairól is.  

MŰHELY

Bár merre nézek, mindenütt
Az emberek oly boldogok;
Bizony, bizony még meglehet,
Hogy én magam is az vagyok.

Hogyis ne volnék! hisz soha
Éhséget még nem szenvedék,
És e földön, hol annyian
Éhen halnak, ez már elég.

Télen van jó fütött szobám,
Nyáron fagylalt a mennyi kell;
Az élet ennyi java közt
Okot panaszra még ki lel?

Néha beteg vagyok, igaz,
Ámde élek, s evvel pedig
Ki e világra született,
Nem mindenki dicsekhetik.

Szeretnek is oly annyira,
Hogy sokszor így töprenkedem:
Gyötör-e úgy száz gyűlölet,
Miként gyötör egy szerelem?

Mi a családot illeti,
Kijutott abból is elég;
Gyümölcstől törjék bár az ág:
Ég áldása az, nem egyéb. –

Igen, igen, boldog vagyok,
Mindenből csak azt látom én,
Csak egy hiányzik: nyugalom,
Ott lenn, lenn a sír fenekén!

(Pest, decemb. 25. 1856.)

Szendrey Júlia

Bár merre 
nézek…
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MIBEN MÁS A MOZDULATMŰVÉSZET, MINT 

A KLASSZIKUS ÉRTELEMBEN VETT TÁNCMŰVÉSZET?

A táncművészetnek része a mozdulatművészet. 
A műfajt Magyarországon Dienes Valéria indí
totta el 1912-ben. Leginkább abban különbözik 
a többi táncstílustól, hogy a szigorúan kötött 
formák és szabályrendszerek helyett a termé
szetes emberi mozdulat lehetőségeit vizsgálja 
az emberi létezésen keresztül. Később ebből 
alakult ki az orkesztika mozdulatrendszere, ami 
a mozdulatművészet tánctechnikai része – elő
ször elméletben magyarázza az emberi mozdu
lat lehetőségeit, majd ehhez rak egy mozdulati 
technikát.  A klasszikus balett például szigorú 
szabályrendszerben működő táncmetódus, 

többnyire azt mondja meg, hogy a táncosnak mit 
kell csinálnia, ellenben a modern tánccal vagy 
mozdulatművészettel, ami arra kíváncsi, hogy 
mit lehet. Éppen ezért a mozdulatművészeket 
gyakran nevezték szabad táncosoknak. Hála 
Istennek egyébként mára a klasszikus balett 
oktatásába is begyűrűzött a modern táncnak 
ez a szemléletmódja. A máig meglévő szigorú 
szabályrendszer mellett felhasználja ezt a fajta 
analizálást, vizsgálódást.

MIT JELENT AZ ORKESZTIKAI SZEMLÉLET? HA JÓL 

SEJTEM, NEM CSUPÁN A MOZGÁSHOZ KÖTHETŐ.

Amikor Dienes Valéria a Sorbonne-on tanult, úgy 
érezte, nemcsak az elméjét szeretné pallérozni, 

MŰHELY

AZ EMBERI  
MOZDULAT  
LEHETŐSÉGEI
Szöveg: Ádám Rebeka Nóra
Fotó: Kováts Gábor

Orkesztika – kevesen ismerik ezt a szót, pedig igazi magyar 
nemzeti kincsről van szó: egyszerre jelent mozdulatművészetet 
és egy sajátos filozófiai szemléletet. A Dienes Valéria által 
elindított műfajt dekadensnek bélyegezve hosszú évtizedeken 
át tiltották, ma viszont a Magyar Mozdulatművészeti Társulat 
ápolja és gazdagítja a több mint százéves örökséget. A társulat 
igazgatójával, Pálosi Istvánnal beszélgettünk.
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hanem a testét is. Éppen akkoriban tartott Ray
mond Duncan görögtorna-tanfolyamokat Párizs
ban egy kiürített színházteremben, így azokra 
kezdett járni. Dienes alapvetően nem volt táncos. 
Matematikus és filozófus volt, akit érdekelt 
a valóságban való létezés. A kint megtapasztalt 
szellemiséget próbálta itthon is meghonosítani, 
sok évtized alatt egy egész rendszertant épített 
fel, amely a mozgástól a filozófiáig terjed, és 
amelynek célja az ember nevelése és művelése. 
Ez az orkesztikai szemlélet. Az orkesztika rend
szertana négy nagy fejezetre osztja az emberi 
létezést: a térre (plasztika), az időre (ritmika), 
az erő adagolására (dinamika) és a jelentésre 
(szimbolika). A legfontosabb mozdulatművészeti 
iskolákat egyébként Dienes Valéria és Madzsar 
Alice után Szentpál Olga, Kállai Lili és később 
Berczik Sára indította.

TEHÁT ELSŐSORBAN NEM IS ELŐADÓ-MŰVÉSZETI 

IRÁNYZAT?

Pontosan. A mozdulatművészetnek nem a szín
padi megjelenítés az elsődleges célja – az inkább 
csak hab a tortán, hiszen valahogy népszerű
síteni is kellett –, hanem jelentősebben egy 
pedagógiai irányzat. Dienes Valéria felismerte, 
hogy a mozgásművészet egyszerre tánc, balett, 
pantomim, némajáték, mindemellett a zene, 
a filozófia és a matematika kifejezési formája 
is. Nem pusztán torna, sport vagy tánc, hanem 
tudomány, művészet, szabadság és életforma.

MIT JELENTETT EZ AZ ÚJFAJTA „SZABAD TÁNC” 

MAGYARORSZÁGON? MILYEN VOLT A SZÁZAD-

FORDULÓ HAZAI TÁNC- ÉS MOZGÁSKULTÚRÁJA?

Korábban Magyarországon leginkább a szalon-
táncok voltak jellemzők, illetve klasszikus 
balettet lehetett látni az Operában. A 19. és 
20. század fordulója azonban a szellemi körök
ben meghatározó korszak volt. Óriási változások 
indultak el, egyre többen költöztek be a városok
ba, nagy volt a felfedezés vágya, az új dolgokra 
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való figyelem, a létezésünk tudatos szintre eme
lésére való törekvés, ebből adódóan pedig egyre 
erőteljesebben foglalkoztatta az embereket, 
hogy mivel mit tudunk kifejezni – akár a képző-
művészetben, akár a zenében, az irodalomban, 
a filozófiában vagy a táncban. Ez az az időszak, 
amikor a nők elkezdték levenni a fűzőket, a me
rev szoknyákat, és lengébb ruhákba öltöztek. 
Az emberek rájöttek, hogy nemcsak spicc- és 
balettcipőben lehet táncolni, hanem akár mezít
láb is, s hogy nem csupán a klasszikus történet
mesélő gesztusok és mimikák léteznek, hanem 
például egy érzelmi hullámzást is bemutathat 
egy táncos a színpadon. Ebben a korban az is 
újdonságnak számított, ha egy táncos egyáltalán 
lefekszik a földre. Isadora Duncant, a kortárs 
tánc szülőanyját úgy jellemezték, hogy „mez
telenül táncoló nő”. Az igazság persze az, hogy 
nem pucéran táncolt, csupán annyi történt, hogy 
kilátszott a karja, a térde vagy a dekoltázsa. 
Az emberek számára egészen a század fordulóig 
elképzelhetetlen volt, hogy valaki szabadon 
táncol, nem kötött szabályok szerint.

MOST, SZÁZ ÉV ELTELTÉVEL IS HALLANI MÉG 

OLYAN HANGOKAT ITTHON, HA KORTÁRS TÁNC-

RÓL VAN SZÓ, HOGY „FETRENGENEK, VONAGLA-

NAK, ALIG VAN RAJTUK RUHA” ÉS A TÖBBI. MENY-

NYIRE LÁTJA BEFOGADÓNAK A MAI EMBEREKET 

A KORTÁRS TÁNCRA?

Sajnos eleve a táncot nehezen fogadják be, 
hiszen sokszor nem érteni, hanem érezni kell. 
A probléma, amit felvet, nagyon érdekes. A tánc 
mindig egy szűkebb réteget tudott csak megszó
lítani, sosem a teljes társadalmat. Egyszerűen 
azért, mert nehezebben érthető, nem verbálisan, 
hanem emocionálisan és vizuálisan kommunikáló 
műfaj. Erre is, mint sok másra, szocializálni kell 
az embereket, nem szabad egyből a legvadabb 
kortárstánc-előadásra beküldeni őket. Először 

érdemes egy történetmesélő táncelőadással 
kezdeni, hogy az ember megtalálja a verbalitás és 
a metakommunikatív jelek közti párhuzamokat 
és azonosságokat, és elkezdje érezni őket. Utána 
lehet szép fokozatosan haladni, egyre absztrak
tabb előadásokra elvinni a nézőt, ahol már egyre 
kevésbé szükséges érteni, mi történik, a látottak 
hatására kiváltott érzések őbenne verbalizálód
nak. Ha ezeket a lépcsőfokokat kihagyjuk, és az 
embereket egyből a mély vízbe dobjuk, valószínű
leg többet nem akarnak majd táncelőadásokra jár
ni, mert nem tudnak kapcsolódni a látottakhoz.

1949-BEN BETILTOTTÁK AZ ORKESZTIKA MŰFAJÁT. 

MIÉRT?

Egyrészt a társadalmi háttere miatt, hiszen csak 
az Orkesztika Iskolának kilenc fiókintézménye 
volt Budapesten. Ez soknak számított, és főként 
a polgári családok gyermekeit tömörítette. 
Másrészt minden, amit ez a műfaj képviselt, 
ellentmondott az akkori szocialista eszméknek. 
Úgy tartották, hogy túl progresszív, dekadens, 
depresszív és expresszionista műfaj, ami nem 
egyeztethető össze a kommunista ember ideál
jával. Mindenkinek egyenlőnek kellett lennie, és 
ez a kultúrára is vonatkozott. Kijelentették, hogy 
az orosz balett és a magyar néptánc az a két 
műfaj, ami jogosult a magasművészet besoro
lásra. Emiatt nem lehetett folytatni. 1950-ben 
alakult a balettintézet, 1951-ben pedig a Magyar 
Állami Népi Együttes. Akik e kettőbe betago
zódtak, folytathatták, akik nem, azoknak abba 
kellett hagyniuk a szakmát. Sokan a sport vagy 
a klasszikus tánc felé orientálódtak, így alakult 
ki például a ritmikus gimnasztika, a művészi 
torna vagy a jazzbalett. Dienes Valéria pedig hát
ralévő évtizedeiben a fiókjának dolgozott. Az volt 
a legnagyobb bánata, hogy úgy kellett a rend
szertanán tovább dolgoznia, hogy nem tudta 
a gyakorlatban kipróbálni, pedig az éppen arról 
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szól, hogy a mozdulat elemzése a tapasztalás 
nélkül mit sem ér, puszta elmélet marad. Emiatt 
abban az időben a mozdulatművészet nem is 
tudott organikusan tovább fejlődni a korral és az 
emberi psziché változásaival.

HOGYAN VÉSZELTE ÁT AZ ORKESZTIKA EZT AZ 

IDŐSZAKOT?

Tulajdonképpen lábról lábra, testről testre 
hagyományozódott. A betiltás után jó pár év 
kellett, hogy búvópatakként újrainduljon a mű
faj. A szocializmus puhulásával az emberek 
próbáltak undergroundszerűen elindítani kü
lönböző helyeken foglalkozásokat. Mirkovszky 
Mária például más néven indított órákat, mert 
még akkor sem merte orkesztikának nevezni. 
Rengeteg köszönhető Dienes Valéria fiának, 
Dienes Gedeonnak, aki végig megőrizte az 
édesanyja összes anyagát: művészeti, filozó-
fiai és rendszertani írásait, az eredeti fotókat, 
levelezéseket. Amikor eljött a rendszerváltás, 
újraindult az egész.

MILYEN ELGONDOLÁSBÓL ALAPÍTOTTÁK A MA-

GYAR MOZDULATMŰVÉSZETI TÁRSULATOT 

ALKOTÓ TÁRSÁVAL, FENYVES MÁRKKAL?

Először nem ezen a néven alakultunk, ha
nem Még1 Mozdulatszínház néven, de Dienes 
Gedeon ezt túl pejoratívnak találta, és meggyő
zött minket, hogy nevezzük nevén a gyereket. 
A nyolcvanas években volt már egy Orkesztika 
Mozdulatszínház nevű társulat, amit Tatai Mária 
vezetett, Márkkal is ott ismerkedtem meg, mi 
tulajdonképpen abból váltunk ki. Az Orkesztika 
Mozdulatszínház főleg amatőrökből állt, nekünk 
pedig az volt a fő célunk, hogy bebizonyítsuk 
a magyar táncszakmának, ez a műfaj igenis tud 
sokkal több lenni ennél. Persze ez a társulat 
eredményeiből nem von le semmit, hisz korszak-
alkotó volt.

MI JELLEMZŐ A REPERTOÁRRA?

Három típusú előadás szerepel a repertoárun
kon. Azokban az esetekben, amikor találunk 
az általunk kezelt hagyatékban dokumentumo
kat, fotókat, koreográfiai és zenei leírásokat, 
rekonstrukciós előadásokat készítünk. Ilyen 
a Dienes-féle Hajnalvárás misztériumjáték, ami 
tizenkét főre készült. Két és fél éven keresztül 
rekonstruáltuk. A Millenáris Teátrumban (ma 
Nemzeti Táncszínház) állítottuk színpadra 2001-
ben, és azóta is tanítjuk a növendékeknek. Ennél 
az előadásnál „könnyű dolgunk” volt, mert 
voltak konkrét koreográfiai térrajzok, azon
ban van, ahol kevés kapaszkodó maradt fenn. 
Legutóbb azt kérték tőlem, hogy rekonstruáljam 
Kövesházi Ágnes Lélegző táncát, de sajnos egy 
szobron és egy fotón kívül semmi nem maradt 
fenn belőle, így ez nem tud újrateremtés lenni, 
csak inspiráció. A második része a repertoárunk
nak, hogy új utakat keresünk, hiszen mi a mai 
világban élünk, figyelnünk kell az új impulzu
sokat, beépíteni őket a műfajba. Az orkesztika 
rendszere nem megkövült, végleges dolog, folya
matosan, organikusan fejlődnie kell. A harmadik 
a vendégkoreográfus-programunk, ehhez kortárs 
alkotót hívunk a társulathoz.

MI VOLT AZ ELSŐ ÁTÜTŐ ELŐADÁSUK?

Az 1999-ben bemutatott In memoriam Dienes 
Valéria című darab. A szakma ezután kezdett 
felfigyelni ránk, hogy hoppá-hoppá, ezt a műfajt 
lehet professzionális szinten is csinálni: van 
mögötte technikai tánctudás, filozófia és szelle
miség is.

MIT GONDOL, LESZ VALAHA TÖMEGMŰFAJ 

A MOZDULATMŰVÉSZETBŐL?

Dienes már a harmincas években – amikor 
a fiók intézmények létrejöttek – leírta, hogy 
egyre silányul a minőség. Minél nagyobb 
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tömegekhez ért el, annál inkább kopott a szelle
misége. Én azt szoktam mondani, hogy az arra 
érdemeseknek szól. Ezzel nem azt mondom, 
hogy nem lehetne az alapjait nagy tömegekben 
elterjeszteni, de ez a téma egy hosszabb beszél
getést igényelne. Több törekvés is volt arra, hogy 
bekerüljön a NAT-ba, az általános iskolákban és 
az óvodákban megjelenjen ez a fajta szemlélet, 
de sok feltétel még hiányzik. A népszerűsítés 
mindig elkerülhetetlenül magában hordozza 
a kommerszesedés veszélyét. Az azonban biztos, 
hogy ez egy olyan magyar nemzeti kincs, ami 
nagyon nincs elismerve és megbecsülve.

ALKOTÓTÁRSA, FENYVES MÁRK KORÁN, NEGYVEN-

ÖT ÉVESEN ELHUNYT. MINDIG ÓRIÁSI ŰR KELETKE-

ZIK, HA A SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ALKOTÓ-

PÁROSOK EGYIK FELE ELMEGY. HOGYAN VISELTE?

Amikor valakivel közösen hozol létre valamit, 
nagyon nehéz egyedül folytatni. Fiatal korunktól 
kezdve, huszonöt éven keresztül dolgoztunk 
együtt. Márk halála után egyrészt meg kellett 
találnom azt, hogy ki vagyok én önállóan nél

küle, ami nem volt könnyű, másrészt azt, hogy 
mit is akarok ebből igazán továbbvinni. Igazán 
jól kiegészítettük egymást: én voltam a gyakor-
latiasabb típus, úgymond a végrehajtó, a gene
rátor, ő meg a kutató, a szárnyaló, a mindent 
részleteiben kidolgozó. Most egy új út kezdő
dött, amit nélküle kell járnom. Nyilván negyed 
évszázad nem múlik el nyomtalanul – sem a pe
dagógiai hozzáállásomban, sem a vizuális gon
dolkodásomban, sem a textíliák szeretetében, az 
anyag ismeretében. Sokat tanultunk egymástól 
az eltelt évek során, mondhatni, már egy kicsit 
egymásban léteztünk. De ebben a dimenzióban 
már csak én vagyok itt. Az elvesztése sokkal 
tudatosabbá tett engem pedagógusként is, főleg 
abban a tekintetben, hogy mi a valódi érték, és 
mi nem az. 
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ÁLLANDÓSÁG  
A VÁLTOZÁSBAN

Sopronban született, majd hosszas budapesti kitérő után ugyanabba 
a Torna utcai, több mint százéves házba költözött vissza, amely 

nemcsak gyermekkora, hanem egész élete meghatározó helyszíne lett. 
Ahogy a város is az irodalmi műveié. Rakovszky Zsuzsa  

író-költő-műfordítónál jártunk.

Szöveg: Farkas Anita
Fotó: Földházi Árpád
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„A NŐK SZOKNYÁBAN, AUTÓK NINCSENEK MÉG 

/ BUSSZAL JÁRUNK, DE LEGINKÁBB GYALOG. / 

HŰTŐ SINCSEN, A MARADÉK LEVES KÉT / JÉGTÖMB 

KÖZÖTT VÁRJA A MÁSNAPOT.” EGY KIS RÉSZLET 

A 2015-BEN MEGJELENT, FORTEPAN CÍMŰ VERSES-

KÖTETÉBŐL, AMELYBEN SZÜLŐ-, MAJD KÉSŐBB 

ÚJRA LAKÓVÁROSA, SOPRON IS TÖBBSZÖR MEG-

IDÉZŐDIK. MILYEN VOLT GYEREKNEK LENNI A SZO-

CIALIZMUS ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN EZEN AZ IGENCSAK 

FURCSA STÁTUSZÚ TELEPÜLÉSEN?

Gyereknek lenni, úgy hiszem, mindenhol 
jó. Igaz, Sopron az ötvenes években valóban 
speciális helyzetben volt, még belföldről is csak 
engedély birtokában lehetett ide utazni, a vona
ton, sőt még kirándulás közben, az erdőben is 
gyakran igazoltattak a katonák. De óvodásként 
az ilyesmi nyilván nem érdekli az embert, én 
is csak fél füllel figyeltem oda, amikor a felnőt
tek körülöttem erről beszéltek. Egy nyugodt, 
csendes városra emlékszem, ahol kis túlzással 
mindenki ismerte egymást. Nagyon szerettem 
ezt a közeget. Olyannyira, hogy amikor egyszer 
szó volt róla, hogy anyám munkája miatt Buda
pestre költözünk, ordítottam, mint a sakál, hogy 
engem innen biztosan nem visz el senki sehova. 
Így persze maradtunk.

JÓ IDEIG KETTEN ÉLTEK ÉDESANYJÁVAL, HISZEN 

ÉDESAPJA KORÁN MEGHALT…

Igen, egyéves voltam, amikor édesanyámmal 
egyedül maradtunk. Vagyis ez így nem igaz, 
mert az ő egykori dajkája, Mellus Anna a halá
láig, tizenegy éves koromig szintén velünk volt. 
Nanát, ahogy mi neveztük, még a nagyszüleim 
hozták magukkal a Felvidékről, amikor az első 
világháború után áttelepültek. Ez a picike, 
magyarul nem túl jól beszélő „kis néni”, ahogy 
a környékünkön hívták, olyan önzetlenül szere
tett mindkettőnket, hogy efféle szeretettel azóta 
sem nagyon találkoztam az életben. Egyébként 

édesapám is felvidéki származású volt, a pozso
nyi egyetemen végzett joghallgatóként, utána 
került Sopronba. Állítólag mint a vármegye
házán dolgozó jogásznak a város és környéke 
Magyaror szágon maradásában is nagy szerepe 
volt; hogy pontosan mi, arról nem találtam doku
mentumot, föltehetőleg a szabadcsapatok szer
vezésében vett részt. Úgy hallottam, mostanában 
az évforduló kapcsán újabb dokumentumok 
kerültek elő, talán azokban majd rálelek vala
mire. Egy biztos, a húszas-harmincas években 
népszerű író, Somogyváry Gyula És mégis élünk 
című regényében név szerint is megemlíti őt az 
eseményekkel kapcsolatban. Később édesapám 
Budapestre került, ahol miniszteri segédtitkár 
volt, de nem veszítette el a kapcsolatát Sopron
nal: 1931 és 1939 között Kapuvár és egy ideig 
a Sopron-környék kisgazdapárti képviselője volt, 
és az öccse továbbra is Sopronban élt. A máso
dik világháború alatt bombatalálat érte a pesti 
lakást, így a háború után visszajöttek Sopronba. 
Egy darabig a testvérééknél laktak, majd kibé
relték ezt az egykor fényképészműteremként is 
szolgáló lakást a Torna utcában, ahova már én 
is születtem, és ahova egy nagyobb budapesti 
kitérő után tizennyolc éve a fiammal együtt újra 
beköltöztem.

ÉS AZ AKKOR TÍZ ÉV KÖRÜLI GYEREK NEM ORDÍ-

TOTT, HOGY Ő BIZONY NEM JÖN SOPRONBA?

Nem. Nem volt számára idegen a város, hiszen 
az óvodai-iskolai szünetekben sokat jártunk haza 
a nevelőapámhoz, és volt itt néhány jóbarátja is. 
A költözést persze én kezdeményeztem, de nem
csak a honvágyam miatt, hanem mert láttam, 
hogy muszáj lesz iskolát váltani. Korán megmu
tatkozott, hogy jó érzéke van a matematikához; 
Budaörs közelében nem volt nyolcosztályos 
gimnázium, itt viszont igen. Abban állapodtunk 
meg, hogy ha a félév után úgy dönt, hogy vissza 

ÉLETÚT
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akar menni, akkor úgy teszünk. Szerencsére 
nem akart. Engem pedig tényleg semmi nem 
kötött a fővároshoz, hiszen néhány év könyv-
tárosi munka után akkor már régóta szabadúszó 
műfordító és író voltam, a fiamat egyedül ne
veltem, az irodalmi közéletben pedig addig sem 
igen vettem részt.

A MŰFORDÍTÁS LOGIKUS KÖVETKEZMÉNYE LEHET 

AZ ANGOL–MAGYAR SZAKOS DIPLOMÁNAK, DE 

MIKOR FORDULT ÁT MINDEZ SAJÁT VERSEKBE, 

PRÓZÁBA?

Írni sokkal előbb kezdtem, mint fordítani. 
Amikor még nem tudtam olvasni, anyám sokat 
olvasott fel nekem, meséket, verseket, részlete
ket a János vitézből vagy a Toldiból. A két évvel 
idősebb szomszéd kislánytól aztán magam 
is hamar megtanultam olvasni, és attól fogva 
ezzel töltöttem szinte minden szabadidőmet. 
Volt néhány nagy kedvencem abban az időben, 
amelyet még ma is szívesen forgatok: néhány 
Móra-, Gárdonyi- és Dickens-mű. És az Odüsz-
szeia meg az Iliász gyerekeknek szóló prózai 
átirata A trójai háború címmel; még elsőéves 
egyetemista koromban is, amikor ókori iroda
lomból vizsgáztam, jórészt az ebből szerzett 
ismereteimre támaszkodtam. Aztán amikor 
betöltöttem a tizennégyet, beszabadultam a fel
nőttkönyvtárba, és attól kezdve onnan hordtam 
haza a könyveket. Akkortájt megkaptam kará
csonyra Szerb Antal világirodalom-történetét, 
és annak alapján igyekeztem válogatni. 
Mindezzel összefügghet, hogy viszonylag korán 
elkezdtem verseket is kitalálni. Az elsőket még 
anyámnak mondtam tollba, aki legépelte őket; 
valahol a régi számlák, papírok közt talán még 
meg is vannak ezek a gemkapoccsal összefogott 
lapocskák. Először egy anyák napi köszöntőt 
farigcsáltam a Serkenj fel, kegyes nép vers
formájára, aztán fűt-fát költöttem mindenről. 

Igyekeztem utánozni, amit olvastam, írtam az 
évszakokról, a napszakokról, még egy verses 
mesét is, ha jól emlékszem.

A CSALÁDBAN VOLTAK MINDENNEK ELŐZMÉNYEI?

Mint jóval később kiderült, édesapám famí-
liájában több is. Amikor a hetvenes évek 
második felében könyvtáros voltam az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár elődjében, az Állami 
Gorkij Könyvtárban, egyszer csak megérkezett 
két, talán a 16. vagy a 17. századból származó 
Rakovszky-verseskötet; a latinul író magyar 
szerzőket valamiért a szlovák irodalomhoz 
sorolták. Amikor meg már lehetett az interneten 
kutakodni, az is kiderült, hogy a Rakovszkyak 
közül igen sokan foglalkoztak valamilyen szinten 
irodalommal. Nagy költő nem akadt közöttük, de 
verseltek, néhányan pedig fordítottak is. Anyám 
ágán szintén akadt olyan, aki írt, és akit még 
én is ismertem: a nagybátyám zenés vígjátékait 
bemutatták néhány vidéki színházban. Szóval 
kétfelől jöttek az írói gének, ha egyáltalán létezik 
ilyesmi.

AHHOZ KÉPEST, HOGY MILYEN HAMAR RÁTALÁLT 

AZ ÍRÁSRA, AZ ELSŐ VERSESKÖTETE, A JÓSLATOK ÉS 

HATÁRIDŐK MÉGIS VISZONYLAG KÉSŐN, 1981-BEN 

JELENT MEG. MIÉRT VÁRT ILYEN SOKÁIG?

Egyszerűen csak így alakultak a dolgok. 
A Jóslatok és határidők előtt folyóiratokban már 
négy-öt éve publikáltam, bár tény, hogy elég rit
kán és rendszertelenül. Később sem ontottam 
magamból évről évre az új műveket. Alapvetően 
elég lassan író, szöszölő, sokszorosan átgondo
ló, átíró típus vagyok, ritkán fordul elő, hogy 
egy vers csak úgy kicsusszan a tollamból, vagy 
most már inkább a számítógépemből. És mivel 
meg is kellett élnem valamiből, a fordítás sok 
időmet és energiámat elvitte. Néhány éve hagy
tam csak fel vele.

ÉLETÚT

„A verseimet nem előre elhatározott 
szándékkal írom, amikor jönni akarnak, 

akkor örömmel beengedem őket”
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EZT IS FEL LEHETETT AZÉRT FOGNI ÖNÁLLÓ ÍRÓI 

PRODUKTUMKÉNT?

Attól függ, mit fordít az ember. Egy vers fordítá
sában abszolút benne van az ember egyénisége, 
egy regényében kevésbé, egy barkácskézikönyv 
vagy szakácskönyv esetében pedig természete
sen egyáltalán nem. A versfordítás a legszebb, 
de egyben a legnehezebb műfordítói munka, 
viszonylag kevés olyan művelője van, aki maga 
nem ír, de képes rá. Ráadásul a befektetett ener
giához képest a versek fordítása igen gazdaság
talan vállalkozás. Ezért eleinte versfordításokat 
kaptam a kiadóktól, majd „jutalmul” egy-két 
detektívregényt, később pedig már mindenfélét 
a vallásfilozófiától a macskatulajdonosoknak 
szóló tanácsokig. Sok ifjúsági lektűrt is fordítot
tam. Valódi szépprózát viszonylat keveset, de 
azok között akadt remekmű is, például Charles 
Fraziertől a Hideghegy, amely a mai napig az 
egyik kedvencem. És nyersfordítás vagy köz
vetítő nyelv segítségével is sokat fordítottam, 
például a Peer Gyntöt Kunos László nyersfordítá
sának segítségével.

A PRÓZA MÉG TOVÁBB VÁRATOTT MAGÁRA, HI-

SZEN AZ ELSŐ REGÉNYE, A KÍGYÓ ÁRNYÉKA 2002-

BEN KERÜLT AZ OLVASÓK ELÉ. KÖZBEN A VERSEK 

MINTHA LASSAN FOGYATKOZNI KEZDTEK VOLNA. 

MI VOLT AZ ÍRÓI FORDULAT OKA?

Nem tudatosan döntöttem így, ahogy a versei-
met sem előre elhatározott szándékkal írom. 
Amikor jönni akarnak, akkor örömmel been
gedem őket, de erőltetni nem szeretném; azt 
szoktam mondani, hogy abból csak álversek 
vagy versnek látszó tárgyak keletkeznek. Azt is 
mondhatnám, hogy a versírás inkább a fiatalok 
műfaja, bár természetesen mindenre akad ellen
példa. Abban azonban van némi igazság, hogy 
a versíráshoz szükséges állandó felfokozott
ság, belső izgalom, érzelmi hullámzás inkább 
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a fiatalokra jellemző, a jó prózához viszont nem 
árt, ha az embernek már van elég élettapaszta
lata és főleg megengedő empátiája mások iránt. 
De visszatérve a kérdésre, már egészen fiatalon 
gondolkodtam prózában is, emlékszem, ahogy 
járkáltam otthon a konyhában, és fejben írtam 
a soha el nem készülő regényemet. És talán ez 
a prózai fordulat összefügg azzal is, hogy mindig 
is érdekelt a helytörténet, főként a soproni, és 
sok ilyen munkát olvastam, történészekét meg 
korabeli krónikákat is. Szóval ilyen módon a vá
rosomnak is van köze a dologhoz.

SŐT, AZ ELLENREFORMÁCIÓ IDEJÉBE KALAUZOLÓ 

A KÍGYÓ ÁRNYÉKA CSELEKMÉNYE KONKRÉTAN 

SOPRONBAN JÁTSZÓDIK, CSAKÚGY MINT SZEMÉ-

LYES KEDVENCE, A 2005-ÖS A HULLÓCSILLAG ÉVE. 

A 2014-BEN KIADOTT SZILÁNKOK KÉPZELETBELI, 

HATÁR MENTI KISTELEPÜLÉSÉBEN, SÓKBAN SZIN-

TÉN NEM NEHÉZ RÁISMERNI A SZÜLŐVÁROSÁRA.

A kígyó árnyékát még Budaörsön írtam, de 
persze erősen támaszkodtam benne a gyerek- és 
fiatalkori kisvárosi emlékeimre, illetve a hely
történettel kapcsolatos olvasmányaimra. Igaz, 
a könyv első fele Lőcsén játszódik – ebben egy 
korabeli lőcsei krónika segített –, csak a máso
dik fele Sopronban. A regény ötletének megszü
letéséhez hozzájárult az is, amit a nagy soproni 
tűzvészről olvastam, bele is került a cselekmény
be, igaz, időben kicsit korábbra helyezve, mint 
a valóságban. Univerzálisan pedig egy olyan 
történetet akartam megírni, amelynek a szemé
lyiségváltás a lényege. Mindig nagyon izgatott, 
vajon milyen konfliktusokat hordoz, amikor 
drasztikusan szemben áll egymással az, amit 
egy ember magáról gondol, és ahogyan a kül-
világ látja, értelmezi őt.

„HÁT TEHETEK ÉN RÓLA, HOGY A TI VILÁGOTOK-

BAN NINCS SZÓ ARRA, AMI ÉN VAGYOK?” – KÉR-

DEZI VAY SAROLTA/SÁNDOR GRÓF IS, AKI A VS 

CÍMŰ, 2011-BEN MEGJELENT REGÉNY FŐSZEREP-

LŐJE A HÁTTÉRBEN A KIEGYEZÉS UTÁN LASSAN 

ELTŰNŐ NEMESI ÉS A FÉNYKORÁT ÉLŐ SZÍNHÁZI 

VILÁGGAL. BÁTOR ÍRÁS EGY NŐRŐL, AKI A SORS 

KEGYETLEN TRÉFÁJAKÉNT FÉRFIKÉNT ÉREZ; ITT IS 

EZ A SZEMÉLYISÉGVÁLTÁS-PROBLEMATIKA, A BEL-

SŐ ÉS KÜLSŐ VILÁG KÖZÖTT FESZÜLŐ ELLENTÉT 

KIBONTÁSA ÉRDEKELTE?

Sarolta/Sándor történetét a Szenzációk nyo-
mában a békeidők Budapestjén című könyvben 
olvastam először. Az újságírói-írói munkássá
gát már előtte is ismertem valamennyire, az 
életéről viszont, azonkívül, hogy férfiruhában 
járt és férfinéven írt, addig csak keveset tudtam. 
Elkezdett érdekelni, hogy vajon miként élhette 
meg az identitásával kapcsolatos problémákat, 
miközben nagyon is hagyománytisztelő volt, 
tehát semmiképpen nem valamiféle emancipá
ciós előfutárként vagy feminista ikonként kell 
tekintenünk rá. Amikor a problémát áthidalva 
úgy döntött, hogy külsőségeiben és viselkedé
sében férfi lesz, gazdag arisztokrataként akkor 
sem a külvilág ítéletével kellett szembefordulnia, 
a belső konfliktusai elől nem tudott menekülni. 
És amikor börtönbe került a rengeteg tartozása 
miatt, ahol szembesítették az önmaga elől is 
folyton eltagadni próbált igazsággal, vagyis hogy 
objektíve akkor is nő, ha szubjektíve férfinak 
érzi magát, akkor szükségszerűen összeomlott. 
Ha úgy vesszük, tragikus történet, de a Sarolta/
Sándorral való együttérzés ellenére némi iróniát 
nem tudtam magamtól megtagadni: az öncsalás, 
az a fajta félig öntudatlan ravaszkodás, amellyel 
a számunkra kellemetlen vagy fájdalmas igaz
ságok felismerését próbáljuk elkerülni, végül is 
többé-kevésbé mindnyájunkra jellemző.

AHOGY PRÓZAI MŰVEI MINDEGYIKÉBEN, 

A TAVALY MEGJELENT, BOLDOG VÉG CÍMŰ 
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Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító. 
Sopronban született. Miután az ELTE BTK-n magyar–
angol szakos diplomát szerzett, könyvtárosként dolgo-
zott az Állami Gorkij Könyvtárban, majd az ELTE angol 
tanszékének könyvtárában. Néhány évig a Helikon Kiadó 
szerkesztője volt. 1986 óta szabadúszó. Főleg műfordí-
tások készítéséből él. Első verseskötete, a Jóslatok és 
határidők 1981-ben jelent meg. Legutóbbi, novellákat 
tartalmazó kötete Boldog vég címmel 2020-ban látott 
napvilágot
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NOVELLÁSKÖTETBEN SZINTÉN ELÉG KÜZDELMES 

ÉLET JUT A NŐKNEK, GYAKRAN FÉRFIAK NÉLKÜL 

VAGY ROSSZ KAPCSOLATBAN VERGŐDVE PRÓ-

BÁLNAK VALAHOGY A FELSZÍNEN MARADNI. 

A FÉRFIAK NAK MÉG MA IS KÖNNYEBB?

Egyáltalán nem. A legtöbb ember élete küzdel
mes, a férfiaké is. És azt hiszem, hogy annak 
a bizonyos empátiának, ami a prózaíráshoz 
szerintem szükséges, a másik nemre is ki 
kell terjednie. A Boldog vég egyik elbeszélése, 
a Széplelkek éppen arról szól, hogy a narrátor, 
aki eleinte csak a női szereplő verzióját ismeri 
a történtekről, és mélyen együttérez vele, meg
ismeri ugyanezt a helyzetet a férfi szemszögéből 
is. Azt pedig semmiképpen nem gondolom, hogy 
a nők jobban rászorulnának a segítségre, mint 
a férfiak, sőt a férfiak mintha kevésbé lennének 
lelkileg ellenállóak. És bár a nők háztartásbeli és 
egyéb, a mindennapokhoz kapcsolódó terhei ál
talánosan talán még ma is nagyobbak, sok szem
pontból könnyebb az életünk, mint akár ötven 
éve: vannak például háztartási gépek, tanulha
tunk, dolgozhatunk szabadon. Szokták kérdezni, 
melyik korban élnék a legszívesebben, és bár 
vonz a múlt, különösen a századfordulós idők, 
ha jobban eltöprengek rajta, mindig arra jutok, 
valószínűleg nagyon jól jártam a sajátommal. 
Például hála az orvostudomány fejlődésének, 
jóval kevesebb a testi szenvedés. Ha csak azt 
meggondolom, mit jelentett száz évvel ezelőtt 
akár csak egy fogászati kezelés is! És persze ott 
az internet, aminek a hátrányai mellett rengeteg 
előnye is van, ha nem lenne, nem tudtam volna 
például Sopronból dolgozni fordítóként.

AZT MONDTA, HOGY AZ IRODALMI KÖZÉLETBEN 

RÉGEN SEM VETT RÉSZT. A KORTÁRSAKAT AZÉRT 

FIGYELI?

Valamennyire igen. De ez nem attól függ, éppen 
hol él az ember. Az életkor előrehaladásával 
egyre hajlamosabb vagyok rá, hogy inkább 
a régi kedvenceimet vegyem újra elő, mint hogy 
megpróbáljak lépést tartani a maiakkal. Meg 
aztán nyomtatott sajtót már nemigen olvasok, 
éppen elég idő elmegy az internetes böngészés
re. De azért Tóth Krisztina vagy Szabó T. Anna 
honlapját gyakran megnézem, tettek-e föl eset
leg új verset vagy prózát, és Kornis Mihálynak 
a Literán futó sorozatát szintén nagyon kedve
lem. A fiatalabbak közül néhánnyal személyes 
kapcsolatban is vagyok, például Turbuly Lillával, 

Nagy Zsukával, Szabó Imolával vagy a kitűnő 
soproni költő Both Balázzsal. A régiek közül 
pedig most gyors egymásutánban elővettem 
a Kosztolányi-prózákat, aztán A varázshegyet, 
a tavaly karácsonyra kapott Dosztojevszkij-
életrajz miatt sorra a Dosztojevszkij-műveket. 
És persze ma is szeretem az angol költészetet, 
Audent, Eliotot. A Célia című regényemben is 
azért hívják Céliának a főszereplőt, mert Eliot 
Koktél hatkor című drámájában van egy ilyen 
nevű szereplő.

ÉS HOGY TELNEK EZENKÍVÜL A MINDENNAPJAI?

Régebben a kutyám meghatározta a napjaim be
osztását, reggel séta, este séta, közben munka, 
ez volt a menetrend. Tavaly meghalt szegény, de 
azért most is igyekszem sokat sétálni, van egy 
szép új uszodánk a Lővérekben, újabban arra is 
rákaptam. Amikor tudok, eljárok a helytörténeti 
előadásokra. Mostanában persze ezek jórészt 
a száz évvel ezelőtti hűségszavazásról szólnak, 
de arról is mindig meg lehet tudni valami újat, 
érdekeset.

HOGY LÁTJA, MENNYIRE TARTJÁK EZT SZÁMON 

A SOPRONIAK? JELENT MÉG VALAMI PLUSZT A HŰ-

SÉG VÁROSÁBAN ÉLNI?

Nem hiszem, hogy ma olyan erős lenne errefelé 
a lokálpatriotizmus, hiszen a lakosság szerke
zete alaposan átalakult az utóbbi évtizedekben. 
A hatvanas években az iparfejlesztés miatt sokan 
betelepültek a környékről, a lakótelepeken 
már kevésbé volt igaz, hogy mindenki ismer 
mindenkit. Az utóbbi húsz évben pedig szinte 
megkétszereződött a Sopronban élők száma. 
Rengetegen vannak az ország más részéről akár 
ideiglenesen is idetelepülők, akik Ausztriába 
járnak dolgozni; mindenhol, ahol kihal egy néni 
vagy egy bácsi, az örökösök rögtön bérbe adják 
a lakását. De azért a „régi” soproniakat továbbra 
is nagyon is érdekli a város múltja, a helytörté
neti előadásokon még ezekben a covidos időkben 
is tele van a terem. És van az interneten egy Sop-
ron Anno nevű blog is, ahová régi soproni fény-
képeket szoktak föltenni, azt is sokan követik.

NEM FÁJÓ NÉZNI EZT A SOK VÁLTOZÁST?

Mindig minden változik, ez elkerülhetetlen, és 
alkalmazkodnunk kell hozzá. Az persze szörnyű 
lenne, ha minden gyökeresen megváltozna, ha 
minden eltűnne, amihez valamilyen emlék fűz, 
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de így, hogy állandóság is van a változás mellett, 
el lehet fogadni. És a belváros nagyjából ugyanaz 
maradt, sőt megszépült: gyerekkoromban sok 
régi ház rossz állapotban volt, hosszú időn 
keresztül, még a hatvanas években is látszottak 
a bombázások nyomai. Ezeket azóta rendbe hoz
ták, a legtöbb, ha nem is az összes épületet fel
újították. És ma már az Ikva patakba se engedik 
a gyárak az ipari szennyvizet, mint gyerekko
romban. Szóval nem minden változás rossz, sőt. 
Igaz, ez a környék, ahol lakom, eléggé más lett: 
velünk szemben egy egész új utca keletkezett 
tele üzletekkel. Közvetlenül a házunkkal szem
ben gyerekkoromban még tüzéptelep volt ala
csony kerítéssel, a lakásunk világos volt. Most 
meg már az egykor fotósműteremként használt 
sötétszoba lett a legvilágosabb helyiség: oda kell 
hátramennem, ha egy kis napfényt szeretnék.

A FIA MÁR NEM LAKIK ÖNNEL?

Évek óta nem. Az ELTE-n végzett fizika szakon, 
Münchenben doktorált, most éppen egy három
éves posztdoktorit végez, és közben dolgozik-
kutat a kaliforniai Stanford Egyetemen.

EZÉRT SEM FÁJ A SZÍVE?

Jaj, dehogynem! Ha az ember az eszével belátja 
is, hogy valami szükségszerű, attól még az 
nagyon tud fájni. A legrosszabb talán az volt, 
amikor Pestre ment, hiszen az volt az első 
el szakadás. De meg kellett történnie, mert 
szükség volt rá, és különben is azt hiszem, jobb, 
ha egy egyetemista korú fiatalember már nem 
otthon lakik, hanem éli az önálló életét. Persze 
azért azt remélem, hogy nem ragad kint végleg, 
mert Amerika nagyon messze van ahhoz, hogy 
néha csak úgy kiugorjak hozzá. De hát most már 
szerencsére létezik Skype, tudunk ímélt váltani, 
ez már nem olyan távollét, mint amikor még két 
hétig ment egy levél. Idén a járvány miatt sem 
tudtam meglátogatni, tavasszal talán ki tudok 
utazni egy kis időre. Utána pedig nagyon szeret
nék egy új kiskutyát. 
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ÚTRAVALÓ

Ül a vékony Mária
És ölében a fiú
 
Szélfúvásnyi gyenge zajt hall
Összerezzen: itt az angyal
S ő is tudja: minden angyal
Iszonyú
 
Iszonyú szél volt márciusban
Nagy piros égbolt szél-parázs
Nem volt este hogy lehussant
S óriás volt óriás
Szélborzolta sas-színű szárnya
Be se fért a cseppnyi házba
Kint maradt a fél palástja
És a szeme barna árnya
Vadmadáré karikás
Hogy dülöngött az a ház
Jött az ajtón ablakon
Jött fedélen és falon
Mész között kő között
Négy égtájról körbefújó
Szélsuhogásba öltözött
 
Most az angyal hóban áll
És a hó most térdig ér
Egymagában áll a háznál
Némábban a némaságnál
Hóba tűzött régi nádszál
Hó-belepte sziklevél

Nemes Nagy Ágnes száz éve, 1922. január 3-án született.

Nemes Nagy Ágnes Téli angyal
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