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A SZERK.

KARÁCSONYRÓL,
SZUPERHŐSÖKRŐL,
SÍROKRÓL
Fekete karácsony lesz. A szilveszter elmarad. 1944-ben volt itt ilyen utoljára;
a híres fotó tanúsága szerint az akkori
nemzetvezető két évre rá hűdötten állt a
szövetségese által berobbantott Lánchíd
hátterével, nem sok esélye maradt a
főtárgyalásán. A mai országvezető is
több okból Budapest-ellenes, a háború
értékű járványt is a „bűnös város” zabolázására használja, kerületünk csak a
parkolás ingyenessé tétele miatt idén
600 milliót bukik, a jövő évi veszteség
még nem is kalkulálható. Fenyegetnek
az iparűzési adóval trükközéssel, a lex
Baranyi kiterjesztésével, betiltják az önkormányzatok által kivethető különadót.
Mintha nem az önkormányzatiság lenne az eszményük, tanácsrendszert a járványvégre!
Van egy könyv, argentin könyv, Ernesto Sábato a szerzője, Sobre héroes y
tumbas (Hősökről és sírokról) a címe, az
egyik első regény volt Juan Perón kormányzásáról, akit, ugye, a legelső populista rezsimfőnöknek tartanak a politikatudomány szakértői széles e világon. Az ideológia mindegy, a hatalom
minden, a katoliko-fasiszta szimpátia
fokozhatatlan, de ultrabalos lózungok is kizuhanhatnak a vezetői aranyszáj fogsorának léckerítése mögül, ha a
helyzet épp úgy kívánja. Perónnak már
a biztonsági főnöke is Ante Pavelić, a
horvátországi ustaša rendszergazda volt,
és olyanokat menekített országába vatikáni segédlettel, mint Eichmann, Mengele vagy éppen a mi Páger Antalunk.
Ennek a nagyregénynek része, nagy
fejezete a Jelentés a vakokról, a Perón-rezsim támogatóiról, megszavazóiról és
egy különös, hallucinogén föld alatti
utazásról; kicsit olyan, mint a mi vakondalagútban töltött elmúlt tíz évünk.
Lapzártánk időpontjában az uniós költségvetés magyar–lengyel vétója merkeli
hatásra oszladozni látszik, mint a KISZ
és az FDJ (Freie Deutsche Jugend: az NDK
ifjúsági szervezete) együttműködése 89ben, de még két évre laufot adott Felcsútisztánnak a szakvezetés. Schade.

Magyarán csak abban bízhatunk, hogy a
magyar gyengénlátók szeméről magyar
szakemberek verik le majd a magyar hályogot.
Olvasom a nemzetközi sajtóban,
hogy magyar vonatkozású új szuperhős született, képregényben, esetleg
animációs filmben, puhakötéses irodalomban. Már az Ars Scribendiben (in:
Szép Szó, 1936; szerkesztette: Ignotus Pál
és József Attila), a korabeli korszerű újságírás kézikönyvében említi a remek
Zsolt Béla, hogy az eladási mutatókat
mennyire emeli bizonyos szereplők
magyar származásával való kérkedés.

képregényfigura
lett, szuperhős. Mint
az egészségügyben
most jó páran
„...lehetőleg illessz bele minden világeseménybe, amely a közönség érdeklődését leköti, valamilyen magyar motívumot. Jó ötlet német Nobel-díjasokról, amerikai olimpiai világbajnokokról,
királyi metresszekről kimutatni, hogy
magyar származásúak. Kitűnő első oldalra való koradélutáni cím: »Budapesti
viceházmester volt 1921-ig a bosznabródi
hétszeres kéjgyilkos«.” Valós személy az új
magyar szuperhős, a képregényfigurát
Tibor („Ted”) Rubinnak hívják, 1929ben Pásztón született, és Mauthausenben tarthatta a barmicvóját. Róla ugyanis, noha magyarországi születésű magyar állampolgár volt (2015-ben hunyt
el), lemondott a hazája, ahogy azóta is,
folyamatosan nagyon sokakról lemondott s lemond Magyarország. Rubin
Tibor túlélte, 1948-ra valahogy kiügyeskedte magát Amerikába. Még nem volt
állampolgár, amikor önkéntesnek jelentkezett az Egyesült Államok hadseregébe, és rögtön találtak is neki harcteret
a festői szépségű Koreában. Ott ugyanis
háború zajlott (1950–53), és a kommunista hadak először Puszan körzetéig, a

félsziget déli csücskéig szorították vissza
a demokratikus erőket. Ted Rubin emlékei szerint az amerikai hadseregben
is létezett ekkoriban antiszemitizmus,
közvetlen feljebbvalói a kiemelkedően
kockázatos küldetésekbe osztották be,
hátha sikerül elveszejteni a zsidót. Rubin Tibor kínai fogságba került, Kínába
vitték, laogaiban (koncentrációs táborban) tartották, kínozták, vallatták. An�nyit megvallott, magyar születésű. Valamely kínai hadihumanista ekkor azzal
kedveskedett neki, ha akarja, hazaküldhetik Magyarországra, de Ted Rubin, a
fordított „mandzsúriai jelölt” hevesen
tiltakozott, inkább kivárta a háború végét, mint hogy a búzavirágkék magyar
eget nézze, mondjuk, Recsken vagy a
Markó udvarán. Az egyetlen holokauszttúlélő volt, aki megkapta a legmagasabb amerikai katonai kitüntetést, a
Medal of Honourt; most képregényfigura
lett, szuperhős. Mint az egészségügyben
most jó páran.
Hosszú idő lesz még feldolgozni,
mennyi sírt, mennyi fölösleges vagy túl
korai sírt jelent az idei év a járvány és az
elégtelen kormányintézkedések miatt.
Orbán Viktor járványkezelése megbukott, kormányát paradox mód az Unió
tartja épp életben, pedig Európa-szerte nyerítve röhögtek, ahogy a fidexes
kerdem-konz MEP (EP-képviselő) pucér popsival csimpaszkodott a brüsszeli ereszbe. Na de hát járvány, bezártan
mesélgetés, Boccaccio, az álszentség kikacagása, a középkor vége.
Karácsony. Szeretet, összetartozás,
gyengédség, intimitás. Idén nem lesz
könnyű. Ezen próbáltunk segíteni ezzel
a számmal.
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ROVAT

KURTÁG GYÖRGY A 9. KERÜLET ÚJ DÍSZPOLGÁRA

„MINDIG SZEMÉLYESET,
MINDIG IGAZAT, MINDIG
MAGASRENDŰT”
Kurtág Görggyel több mint negyven éve, 1977–78
körül találkoztam először, lelkes zeneakadémiai
évfolyamtársam cipelt el az órájára. A teremben
vibrált a levegő. Ilyenkor nemcsak a hozzá járó kamaracsoportok voltak bent az óráján, de ott ültek a
rajongók is – zenészek és nem zenészek vegyesen.
Olyan dolgokat bámultunk szájtátva, amelyeknek
csak egy része szól a szakma bennfentes rejtelmeiről, a zene mikroszkopikus elemeiről – részletek,
melyek más tanárnál, más zenésznél nem jöhettek volna napvilágra. De ezen túl valami több is
történt eközben: a művészlét, az emberi kultúra
legmélyebb, legszerteágazóbb összefüggései és titkai tárultak fel a jelenlévők előtt. Maga a Szépség
szárnyalt a tanteremben, és megérintett mindenkit.
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Az ő szemében egyébként nem létezett soha
olyan diák, akivel ne a legnagyobb tehetség módjára bánt volna – mindenkitől mindig azt a csodát
követelte, amit egyébként nyilván egyedül csak ő
hozhatott létre. Soha nem adta ennél alább, sosem
kötött kompromisszumot. (Különös szerencséje
zenészsorsomnak, hogy több mint négy évtizeden
át munkakapcsolatban maradhattam vele, művein
és a klasszikus zenéken is dolgozva vele koncertek
előtt.)
Saját művei írásában ugyanez a tökéletességre
törekvés jellemezte. Mindig személyeset, mindig
igazat, mindig magasrendűt mondani a műben.
A rutin sosem elég. Voltak persze időszakok, amikor e tökéletességvágya, a művészi meg nem alku-

Fotók: Mészáros Gábor
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vása zsákutcába, időleges hallgatásba juttatta a
művészi folyamatot. Mint minden nagy alkotónál.
És aztán újra és újra kilábalva ezekből, jöttek a további nagy művek. Ha nem lett volna benne en�nyire a kezdetektől a végtelen alázat, a végtelen elégedetlenség, a végtelen kíváncsiság és szorgalom,
nem biztos, hogy a mégoly különleges tehetsége
elég lett volna, hogy a világhírig röpíthesse zenéjét. Ő egyébként a karrierrel egyáltalán nem törődött. Inkább aszketikus életű szerzetesnek láttuk őt
az ezerkilencszáznyolcvanas években, aki a ritkán
megszólaló koncertek helyett inkább csak művei
alkotásában, zenéjében és a tanítványai óráiban
kel életre. (Nem tudom, a mai zenészeknél létezik-e még egyáltalán efféle hozzáállás az élethez
és a művészethez.) Pedig ekkor már sok megszületett a nagy művei közül: a korai Bornemisza Péter
mondásai, az ekkortájt bemutatott Kafka-töredékek, a
készülőben lévő Quasi una fantasia és a többi fontos
zenék sora – amelyek aztán mind a 20. századi magyar művészet mérföldköveinek bizonyultak.
Közben megjött valahogy mégis a külföldi ismertség és hamarosan a világhír is. Ahogyan az
lenni szokott nálunk, a külföldi hírnév nyomán
döbbentek rá sokan itthon is, micsoda nagyság él
közöttünk. Kicsit későn.
Kurtág György számára a pesti művészlét évtizedei után ekkor bécsi, majd berlini, ezután amszterdami és párizsi évek következtek. Majd a kétezres években véglegesnek látszó otthonukba, a francia St. André de Cubzac-i házba költöztek Kurtág
Mártával, életre szóló társával együtt.

PÁLYÁJA
Kurtág György zeneszerző, zongoraművész, pedagógus,
egyetemi tanár 1926-ban született a romániai Lugoson. Ötéves korában kezdett zongorázni. Felsőfokú zenei tanulmányai Temesváron indultak, ahol a Bartók-tanítvány Kardos
Magdától zongorát, Max Eisikovitstól pedig zeneszerzést
tanult. 1945-ben lett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola növendéke, Kadosa Pál volt a zongora-, Veress Sándor és
Farkas Ferenc a zeneszerzés-, Weiner Leó pedig a kamarazene-tanára. 1951-ben szerezte meg zongoraművészi és kamarazenei diplomáját, majd 1955-ben a zeneszerzőit.
Zeneszerzői pályája 1954-ben néhány évre megszakadt, majd
egy Párizsban töltött év után, a Marianne Stein művészetpszichológussal folytatott konzultációk nyomán indult újra.
1960-tól 1968-ig a Budapesti Filharmóniai Társaság korrepetitora volt. 1967-ben a Zeneakadémia tanára lett, zongorát,
majd kamarazenét tanított. A nemzetközi hírnevet A boldogult R. V. Truszova üzenetei című, 1981-ben bemutatott, Dalos
Rimma verseire írt kamarazenekar-kíséretes, orosz nyelvű
dalciklusa hozta meg számára. 1986-tól külföldi elfoglaltságai miatt már csak korlátozott óraszámban tartott mesterkurzusokat a Zeneakadémián.
Tanított a szombathelyi Bartók-szemináriumon, mesterkurzust vezetett a berni zeneakadémián, a kilencvenes években
a bécsi Konzerthausban folytatott betanítói munkát, meghívta a hágai konzervatórium és a párizsi Conservatoire.
Az Erkel Ferenc-díj (1954, 1956, 1969) mellett többek között
a Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjat (1984), a Herder-díjat
(1993), a Feltrinelli-díjat (1993), az osztrák Állami Díjat (1994,
1998) és a zenei Nobel-díjként számontartott Siemens-díjat
(1998) is elnyerte. Kossuth-díjat kétszer kapott (1973, 1996).
2001-ben tiszteletbeli tag jává választotta az Amerikai Művészeti és Irodalmi Akadémia, és ebben az évben ítélte neki a
Hölderlin-díjat is a Tübingeni Egyetem.
***
2006-ban, nyolcvanadik születésnapja alkalmából ötnapos
fesztivállal köszöntötte őt a Budapest Music Center. Abban
az évben kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét, majd a Grawemeyer-díjat is.
Számos nagy költő, író munkáit megzenésítette: ilyen például a Négy dal Pilinszky János verseire, József Attila-töredékek,
Nyolc kórus Tandori Dezső verseire, Kafka-töredékek, ... pas à pas
– nulle part ... Samuel Beckett verseire és Sébastien Chamfort maximáira. 2009-ben mutatták be az amerikai magyar
kulturális évadra komponált művét, Anna Ahmatova verseire
írt dalciklusát.
A Samuel Beckett drámájára írt Fin de partie (A játszma vége)
című, 92 éves korában befejezett operáját 2018 novemberében a milánói Scalában mutatták be óriási sikerrel. A mű
elnyerte az International Opera Awards világpremier kategóriájának díját.
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Ezekben az évtizedekben teljesedett ki nagy
műveinek sora – ezeket a művelt Európa ma már
mind fontos alkotásként tartja számon. Közben ott
voltak a csodás négykezes koncertek is a világ nagy
koncerttermeiben, Márta nénivel együtt – nemcsak saját műveit játszották, de Bachot és Mozartot

„A KAMARAZENE MARADONÁJA”

Kurtág György 2020. december 4-én Ferencváros
díszpolgára díjban részesült.
A járványhelyzet miatt szigorú óvintézkedések
mellett adta át a díjat Baranyi Krisztina polgármester és két alpolgármestere, Döme Zsuzsanna és
Reiner Roland a Budapest Music Centerben. Kur
tág György az utolsó élő modernista zeneszerző és
zenész, aki életével és munkásságával méltán bizonyította, hogy a magyar zene és zeneszerzés része az európai kultúrának. Baranyi Krisztina rövid
méltató beszédét úgy zárta, „Kurtág György a kortárs magyar zene Esterházy Pétere és egyben Jancsó Miklósa, a kamarazene Maradonája. Nem sok
polgármestert érhet akkora megtiszteltetés, hogy
ilyen díszpolgárt köszönthet, mint Kurtág György.
A 9. kerületiek nevében hálásan köszönöm a lehetőséget.”
A 94 éves mestert rövid koncerttel köszöntötte
Keller András hegedűművész, a Concerto Budapest
zeneigazgatója és a 23 éves Berecz Mihály zongoraművész.
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is. (Ezekről szerencsére megmaradtak a filmek: egy
kattintás, és a YouTube-on nézhetjük őket.) Úgy
hozta azután a sors, hogy Márta néni betegségei
miatt haza kellett jönniük fiatalságuk helyszínére –
újra Pesten találni nyugalmat. Gőz László meghívására a csodálatos BMC épületének vendéglakása
lett legújabb otthonuk. Ha ez az épület a 9. kerület
egyik büszkesége lehet, akkor az épületnek pedig az
is büszkesége, hogy immár sok éve Kurtág György
is a lakója. Különös
érzés fog el minket,
amikor a BMC-ben
koncertezünk: a koncertterem
erkélyén
ismét ő hallgatja és
kritizálja játékunkat
– aki ifjúságunk nagy
idolja volt valaha.
Opus magnumát,
a hosszú évekig írt Fin de partie című operát (Samuel Beckett A játszma vége című drámájának szövegére írva) is már itt, a BMC-ben fejezhette be két
éve. Márta néni, akinek fontos szerepe volt Kurtág
György műveinek létrejöttében, megérhette még
a nagy mű milánói Scala-béli bemutatóját – ez
után nem sokkal, tavaly hagyott itt bennünket.
Vigasz nem lehet erre. De Gyuri bácsi dolgozik
tovább... Elképesztő ereje, elhivatottsága és munkaszenvedélye hajtja előre, tovább. Elkészítette
néhány hónapja gyönyörű új Mozart-zongorafelvételeit – hiszen zongoristaként is a legnagyobbak
közé tartozik. (Reméljük, ez CD-n is meg jelenik
majd hamarosan.) És a nagy hír: most végre újra
komponál! Tíz napja elküldte nekem és másoknak
új zongoradarabját. Tanúsíthatom: alkotóereje teljében van. Ünnepeljünk – és tudatosítsuk, micsoda kincs rejtőzködik köreinkben!
Kívánunk neki jó egészséget – magunknak pedig még sok új Kurtág-zenét!
Csalog Gábor

Fotók: Urbán Ádám
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A BÖLCSESSÉG SZERETETE

A SZEMÉLYES SZABADSÁG
NEVÉBEN
Ludassy Mária filozófust, professzort, az ELTE BTK Filozófiai
Intézetének tanárát, az MTA doktorát, a József Attila-lakótelep
nyugdíjas lakóját távkérdeztük ifjúsága Budapestjéről, a
kerületről és a felvilágosodás 21. századi esélyeiről.

9: Budapesten született és nőtt fel. Milyen volt a város
„levegője”, milyenek voltak a lehetőségei és a hangulata
az ön számára kölyökkorában és ifjúként?
Ludassy Mária: Ha elmondom, hogy hol és merre
laktam Budapesten 1944 és 1964 között – amikor a
József Attila-lakótelepre költöztünk – akkor a húsz
év történelmét mondom el. Szüleim 1941-ben jöttek Erdélyből Budapestre: apám Váradról, anyám
Gyergyóból, itt találkoztak az állampolgárságot
adó hivatalban. Apám órás és ékszerész volt, kapott
kölcsönt, amelyből a Király utca 100. alatt egy kis
boltot nyitott, ott laktak az általa készített emeleten,
az üzlet felett. Ami 1944-ben jó búvóhelynek bizonyult a két Vogler lány számára, akik ott rejtőztek.
Születésem után a szemközti házba, a Király utca
97.-be költöztünk, majd a háború után a Pannónia
utca 13.-ba, ami már kétszoba-hallos polgári lakás
volt. Itt éltem és kezdtem el az iskoláimat 1952-ig,
amikor államosították az órásboltot, és kitelepítettek minket. Betegségem miatt nem vittek azonnal

magukkal a szüleim, így kerültem a 9. kerületbe
anyai nagynénémhez, az Üllői úti templom melletti házba, amelynek homlokzati részét 1956-ban
teljesen szétlőtték. Szerencsére Juci néném a hátsó
udvari részen lakott, ami ma is megvan.
A Nagy Imre-kormány alatt visszajöhettünk
Budapestre, de a Pannónia utcai lakásban már
az az ávós lakott, aki anno kiigényelte, ahogy a
legtöbb esetben ez volt a kitelepítések motívuma.
Sokat hánykódtunk szörnyű angyalföldi lakásokban, amíg Londonban élő nagynéném segítségével
meg tudtuk szerezni a Lobogó utcai lakást, ahol
húszéves egyetemistaként végre külön szobám lett.
De még az angyalföldi szoba-konyhából is hetente jártam színházba, majdnem minden bemutatót
megnéztem a kakasülőről, és a kitelepítés évét leszámítva mindig volt operabérletem, egyetemistaként főleg régizenei koncertbérletem. A 17. és a 18.
század minden vonatkozása érdekelt. De volt 20.
századi küldetése is a külön szobámnak: Kis János
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évfolyamtársam vezetésével itt kezdtük el a repülőegyetem előzeteseként azokat az alternatív
szemináriumokat, melyeket a hivatalos egyetemi
marxizmus–leninizmus órák ellenszerének szántunk. Márkus György tanítványaiként így kerültünk
be az úgynevezett Lukács-óvodába.
9: A hatvanas években filozófusként végezni egy nőnek,
vagyis filozófusnőnek lenni nagyon menő lehetett. Milyen
társaság – baráti, szakmai – vette körbe? Mennyire volt
nyitott a világra, a filozófiára a magyar társadalom? Mit
kezdtek a hatalommal?
LM: Mivel nem voltam szép, lehettem okos; azaz
Kis János mellett a saját kutatási területemen –
ami az angol és a francia felvilágosodás – hamar
kivívtam publikációimmal a szakmai jelenlétet.
A Lukács-iskolában Heller Ágnes szerepe kizárta, hogy nőellenes diszkrimináció legyen. Az én
problémám inkább azzal volt, hogy a lényegében
funkcionáriusgyerekekből álló évfolyamtársaim
előtt el kellett hallgatnom, hogy apám 1949 és 1953
között, illetve 1956 után börtönben volt. Ezért – a
Lukács-óvoda szellemi szolidaritása ellenére – igazi barátaim a később megismert ötvenhatosok voltak: Donáth Ferenc és Eörsi István, akikkel a „lényegről” lehetett beszélni. Persze 1968 augusztusa
mindnyájunkat egységbe forrasztott. A csehszlovákiai invázió elleni tiltakozás politikai közösséggé
tette a lukácsistákat, túl a filozófiai revizionizmuson, és az 1973-as kirúgások a hatalom részéről ezt
visszaigazolták.
9: Könyvei, publikációi felsorolására nem vállalkoznék,
de útmutatót kérhetnék ahhoz, hogy mikor mi felé fordult
az érdeklődése a filozófiában, és ez minek a függvénye
volt? Ki és mi hatott ösztönzőleg önre kutatásai során?
LM: Ha összekötöm az életrajzommal a témaválasztásomat, azt mondhatom, hogy a felvilágosodás filozófiája jelentette számomra azt az értékrendszert, aminek alapján egyszerre lázadhattam
a szüleim által megkövetelt katolicizmus és az
iskolában kötelező kommunista ideológia ellen, méghozzá a személyes szabadság nevében.
Hogy ez a szabadságszeretet velem született hajlam
volt-e, vagy a megélt élettapasztalatok következménye – az ötvenes évek börtönlátogatásai, október 23-án a Sztálin-szobor ledöntésének mámorító
élménye, majd a forradalom leverését követő represszió gyűlölete, a hatalommal való megbékélést
prédikáló pap megvetése –, azt nem tudhatom.
Mindenesetre a francia regények, majd kezdőknek
való filozófiai szövegek olvasása korán a felvilágosodás hívévé tett. Rousseau-t először Heller Ágnes
adta a kezembe. Aztán az egyetemi éveim alatt
Márkus György csodálatos előadásai csak megerősítettek. Közös kedvencünk volt Condorcet, a
kritikai racionalizmus és az ezen alapuló emberi
jogok eszméjének mártírja, akit a jakobinus diktatúra, a forradalom szabadságeszméjét megcsúfoló
rémuralom ítélt halálra. Az egyoldalúságot kikerülendő korán kezdtem foglalkozni a felvilágosodás és a francia forradalom kritikusaival: Edmund

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR

Burke-ről, az emberi jogok elméletének első konzervatív kritikusáról írtam a szakdolgozatomat.
Ahogy az angol és francia erkölcs- és politikai filozófia klasszikusainak – Hobbes és Hume, Voltaire
és Rousseau, Condorcet és Constant – kiadását
követően a francia ultramontán katolicizmus, „az
oltárt a trón lábához láncoló” politikai kereszténység gondolkodóival foglalkoztam. Így találtam rá
Lamennais személyében a liberális katolicizmus
eszmekörére, ami Eötvös József és Deák Ferenc
gondolkodására is hatott, és amit sok, a szabadság
eszményét elutasító pápai enciklika után Ferenc
pápa mintha újra felfedezne.
9: Mely tanítványaira büszke?
LM: 1968 és 1988 között politikai okokból nem
taníthattam az egyetemen, holott első, még gyakornokként tartott óráimon rájöttem, hogy ez az
én igazi hivatásom. Az ezen időszak alatt írt tucatnyi könyvem – és amit még fontosabbnak tartok:
az angol és francia felvilágosodás klasszikusainak
kiadása – lényegében ezt a pedagógiai funkciót
igyekezett pótolni. Az átlagos szakfilozófusi olvasótábornál szélesebb értelmiségi visszhang ezt némileg visszaigazolta. 1990 után visszatérhettem az
egyetemi katedrára, azt hiszem, a húsz év szilenciumot lelkesedéssel is próbáltam feledtetni. Amikor megalakult a doktori képzés, a morál- és politikafilozófiai program vezetője lettem, és innentől
mondhatom, hogy formális értelemben is voltak
tanítványaim. Az egész doktoriskolát próbáltam
igazi szellemi műhellyé és vitafórummá alakítani, ahol az én szabadelvű álláspontom csak egy a
lehetséges koncepciók közül. Tanítványaim közül
Horkay Hörcher Ferenc – akinek aspiránsvezetője
voltam –, Kucsera Tamás Gergely, Turgonyi Zoltán
és Nyirkos Tamás konzervatív katolikus gondolkodók, és ez engem egyáltalán nem zavart. Bár lehet,
hogy őket már igen, hogy egy liberális – ami ma
már inkább bélyeg – tanáruk volt.
9: Milyenek a felvilágosodás esélyei ma a világban, Magyarországo vagy akár a 9. kerületben? Mit értsünk ma
egyáltalán felvilágosodáson?
LM: Ez a kérdés eddig a legnehezebb, de megpróbálom Bibó István segítségével megválaszolni –
ezzel talán emlékeztethetem a hajdani Bibó-szakkollégistákat is arra, hogy mit képviselt a névadó.
Bibó István Az európai társadalomfejlődés értelme
című, csak posztumusz – és teljes szövegével csak
a rendszerváltás után – megjelent művében azt a
sajátosságot keresi – ahogy a 18. században Kant és
Condorcet is –, ami Európában lehetővé tette a
személyes szabadság és a joguralom kialakulását.
Fontos a filozófiának a politikai és papi hatalomtól
való függetlensége, amibe persze bele lehetett halni
– lásd Szókratészt –, de a gondolat szabadságának
eszméje túléli a bürökpoharat. A másik sajátos görög
példa Antigoné esete, aki a király parancsa ellenére
megcselekszi azt, amit „a természet és az istenek
törvényei” parancsolnak, azaz a morális lelkiismeretére hallgat. Azonkívül a görögök felfedezték azt,
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hogy a kormányformákat maguk
alkothatják, és Bibóval szólva kikísérletezték azokat a politikai
berendezkedéseket, amelyekben
a törvény uralma és nem személyes uralom alatt élhetnek, magyarán a jogállamot. Így karácsony
táján nem árt hangsúlyozni azt
a szerepet, amit Bibó István tulajdonít a kereszténységnek, személy szerint Krisztus alakjának. A
szeretetelv és az általános emberi dimenzió az, ami a korabeli
prédikátorok és önjelölt próféták sorából kiemeli Jézus Krisztust: az a meggyőződés, hogy
mindenkivel meg lehet találni
azt a gesztust, ami a görcsös
félelmeket feloldja, és valóban
minden embert testvérré tesz.
Hogy a kereszténység hogyan lett
később maga is félelemforrássá a
középkor folyamán, persze Bibó
számára is tudott tényező, ám
hamar áttér az újkor nagy vívmányaira, a lelkiismereti szabadságot újra felfedező reformációra,
az emberi méltóság fogalmát
feltaláló reneszánszra, valamint
a „félelemmennyiség csökkentését” célul tűző
politikai filozófiákra és politikai gyakorlatra. Az
elsőre példák a társadalmiszerződés-elméletek, a
másodikra a holland és az angol „dicsőséges” forradalom, melyek a hatalommegosztás bázisán kialakították azon alkotmányos berendezkedések modelljét, amelyek minden modern jogállam alapját
jelentik. Bibó akadémiai székfoglaló előadásának
témája is ez. A hatalommegosztás Augustinustól
Montesquieu-ig, azaz az állami és egyházi, illetve a törvényhozó és végrehajtó hatalom szétválasztása európai tradíciójának elemzése. A francia
felvilágosodás e téren megosztott: egy része Montesquieu nyomán a törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalom szétválasztásának híve, mások meg –
Rousseau nyomán – a közvetlen demokrácia nevében elutasítják ezt. A francia forradalom terrorista
fordulata ez utóbbi koncepció következménye, míg
az előző felfogás hatástörténetileg a liberális demokráciák és a konzervatív alkotmányok forrásvidéke; a jakobinus diktatúra az államszocializmus
eszménye lett.
Persze az sem könnyű kérdés, hogyan jutunk el a
„mi a felvilágosodás?” klasszikus kérdésétől a József
Attila-lakótelepi nyugdíjas hétköznapokig: beszólnak-e az öregeknek a Sparban vagy a Lidlben, ha
az idősávjukban vagy azon kívül vásárolnak? Igen,
beszólnak, mondom szomorúan, de azt is meg tudom magyarázni Kant felvilágosodásdefiníciójával.
Kant azt írta, hogy a felvilágosodás lényege, hogy
„merjünk a magunk értelmére támaszkodni”, hogy
„a felvilágosodás az ember kilábalása a kiskorúságból”. Tehát a brutális beszólók nem érték el a szelle-

mi nagykorúságot, ennyi. Ám Kant
azt is mondja, hogy „kiskorúnak
lenni kényelmes”, vagyis a többség talán nem is igényli az önálló
gondolkodás szellemi erőfeszítéseit, jobb szereti, ha hatalmi szóval
irányítják, mindig megmondják
neki, hogy mit cselekedjen, ha lehet, gondolkodás nélkül. Nos, ez a
gondolkodás nélküli tömeg a maga
agresszív ösztöneivel és az ez utóbbira építő hatalom könnyen egymásra találnak – és ezzel meg is
adtam a nem túl optimista választ
a felvilágosodás esélyeit firtató kérdésre. Emellett a vásárlási idősávra
és az este 8 utáni kijárási tilalomra vonatkozó rendeleteket híven
betartom, mert egyik sem érinti a
gondolat szabadságát.
9: Milyen ma is fontos hagyományai
vannak a kerületnek? Milyen változásokat támogatna a jobb élhetőség érdekében?
LM: Számomra a legfontosabb hagyomány 1956, a Corvin köz, a Kilián laktanya, a Tűzoltó utca, Angyal
István morális tartásának öröksége.
Napjaink küzdelmei közül a Kiserdővédők tevékenységét emelném ki, ami, remélem, nem tragikus
végű lesz, a fák szempontjából sem. Nagyon drukkolok nekik, minden petíciójukat aláírtam. Majdnem 77 évesen többet már nem tudok tenni; csak
vigyázzanak, nehogy a József Attila-lakótelepet és
a Wekerlét szembe tudják állítani az útvonal-kijelölés kapcsán, mert csak együtt van esélyünk.
9: Egy filozófusnak nyilván nem nagy ügy a bezártság,
gondolkodni egy szobában is lehet a világról. Min dolgozik most a külvilágtól elzárva?
LM: Persze, filozofálni lehet bezárva is, sőt, egy-két
elődömnek ez még a börtönben is sikerült. A tanítás viszont nagyon hiányzik, és a személyes jelenlétet nem tudja helyettesíteni a technika, arról nem
is szólva, hogy többnyire hülye vagyok a használatához. Mostanáig a Rousseau-összkiadáson dolgoztam, a Vallomások életrajzi kötetén, ami jövőre
jelenik meg az Atlantisznál. Egy tehetséges vidéki
fiú feljön Párizsba, és annak ellenére, hogy tehetségét elismerik, ünneplik, nagyon rosszul érzi magát
a szabadgondolkodó szalonok világában, az emancipált nők és világpolgárok társaságában, ezért lázadásként a színházakat betiltó populista kultúr
kritikát, a parlamentarizmus nélküli demokráciát
és a nemzeti elzárkózás nacionalista eszményét
állítja velük szembe.
Ha megérem, szeretnék visszatérni Diderot-hoz,
aki a kölcsönös élvezeten alapuló szabad szerelmet,
a tudományok haladásán alapuló társadalmi felszabadulás eszményét, a zsarnokság gyűlöletét és a polgári szabadság szentségét hirdette.
Artner Sisso
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NEGYVENÖT ZSIDÓ GYEREK ÉLETÉT MENTETTE MEG

AZ ANGYAL, AKI A RÁDAY
UTCÁBAN LAKOTT
Van, akinek életében a bátorság a legfontosabb erő, miközben ő maga
nem tulajdonít jelentőséget ennek, hiszen nem kerül neki semmibe. Úgy
bátor, ahogyan más gyáva, vagy éppen áruló. A pici, madárcsontú néni
a világ egyik legbátrabb embere volt: Stiasny Évának hívták.

Angyal volt. Ismertem. Ő meg ismert
egy másik angyalt, így találkoztunk. Az
ő angyalát Sztehlo Gábornak hívták.
Sok éve rádióműsort készítettem Sztehlo 1944-es gyermekmentő missziójáról,
akkor találkoztam Stiasny Évával, akiről
egyből látszott, hogy angyal, és talán
Anna Margit tervezte. Aprócska termetű, rengeteg ősz haját hálóval fegyelmezte konttyá, vicces volt és komoly
egyszerre. Azon meg csak kacarászott,
amikor az aktuális kormányzat 2008ban végre kitüntette. Ó, nem a megmentett gyerekeket köszönte meg neki,
hanem a vasdiplomás, evangélikus hitoktatói munkásságát. „A gyávák!” – súgta a fülembe a díjátadón minden indulat
nélkül, mintegy rögzítve a tényeket. „Egy öreg evangélikus hitoktató elismerése
szavazatokat hoz, a zsidó gyerekek megmentése nem biztosan. Ez egy ilyen ország” – hümmögte, hogy értsem, mintha nem tudnám. Azt viszont soha, egyetlen percig sem értettem, hogyan volt képes 1944-ben, 26 évesen hónapokon át
egyedül vezetni a Bogár utcai gyerekotthont, amiért is negyvenöt magyar zsidó
gyerek neki köszönheti az életét, köztük egy Nobel-díjas kémikus is.
Úgy történt, hogy 1944-ben Sztehlo Gábor evangélikus lelkész megbízatást kapott védett gyermekotthonok megnyitására a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi képviselőjétől. Nagyjából kétezer magyar zsidó, túlnyomórészt gyerekek,
és még néhány külföldi menekült remélhetett így védelmet. Házakat szerzett,
nevelőket, élelmet, ruhákat és ágyneműt. A gyerekek pedig jöttek, hozták őket a
szülők, akikre vonat várt a pályaudvaron.
A 26 éves Stiasny Évát 1944-ben Sztehlo kérte föl, hogy a Bogár utcai gyerek
otthon nevelője legyen. Akkor lett Évából néni még azoknak is, akik alig voltak
fiatalabbak nála. Október 6-án nyílt meg az első gyerekotthon a Bérc utcában. Éva
néni október 16-án került oda. Sztehlo telefonált neki, mert segítségre volt szüksége, kevés a pedagógus, sok a gyerek. Mindenki pontosan tudta, hogy milyen gyerek sok. Nem voltak fölösleges kérdések, hogy ne legyenek fölöslegesen kimondott
mondatok. „Akik menekülnek, azokon segíteni kell” – bólintott Éva néni, és ezt
nem kellett magyarázni.
Ha magyarázni nem is, de a menekülő gyerekeket elhelyezni annál inkább kellett. Egyre többen jöttek. Hogyan fut végig a hír a városon, megfejthetetlen. Jöttek, kopogtak, csöngettek, toporogtak átfagyva a kapuban, egyedül, kézen fogva a
testvérrel vagy egy idegesen hadaró felnőttel, aki éppen csak átadta a nagykabátos
gyereket a kertben, hozzá néhány gyűrött iratot, és már el is tűnt, azt már nem is
látta, amikor a nagykabátot széthajtva kivillant a gyerek pulóverére varrt sárga
csillag. „Óvatosan fejtettük le, manikűrollóval, hogy ne maradjon nyoma.” A pulóverre, a kabátra még szükség volt.
Az egyik gyerekcsoport október 29-én költözött Éva nénivel a Bérc utcából a
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Bogár utca 29.-be, a Vérhalom tetejére,
mert a gyerekeknek jó levegő kellett. Itt
tartunk a történetben, amikor megtanulom a gyerekmentés első szabályát,
mert nem fér a fejembe, hogy ha az
életüket féltjük, miért fontos szempont,
hogy ezt jó levegőn tegyük. „Úgy kellett
menteni, hogy ne legyen feltűnő a sok
gyerek együtt.” Megérthetem, hiszen
a gyerekek nem mehettek ki a házból,
mozogniuk viszont kellett. Alighanem
álcázástechnikai szempontok miatt tartottak egy valódi hadiárva fiúcskát is.
„Őrá nagyon kellett vigyázni, nehogy
megérezze, hogy más, mint többi, de
hát a többire is vigyázni kellett, nehogy
azt érezzék, mások ők, mint az az egy”
– magyarázta Éva néni, én meg nagyon
értetlenül nézhettem erre, mert mélyen a szemembe nézve azt suttogta:
„Külön fürdettük, érted?”
A Bogár utcai villába érkezők között volt néhány nagykamasz, már-már
felnőtt, 16–18 éves fiúk, a „bácsik”, akik
csak az árvastátusukat tarthatták meg,
amúgy nevelővé, kisoktatóvá léptek
elő, és segítői lettek a náluk csak kicsit
idősebb Éva néninek. A gyerekek napjának minden óráját beosztották. Éva
néni német- és franciaórákat tartott, és
persze hitet oktatott. Okvetetlenkedő
kérdésemre, hogy milyen hitet a zsidó
gyerekeknek, szigorú, tanár nénis hangon folytatta: „A Bogár utcában már
nem érdekelt senkit, ki honnan jött, mi
a vallása, nem kérdeztem senkitől semmit. Annyit mondtam, hogy most már
a mi kisfiunk vagy, és elég, ha tudod,
hogy velünk lakik »Ő«, aki vigyáz ránk,
és a gyerekek ezt tudták; ennyi elég is
volt.”
Pontos napirend szerint éltek: „nyugodt időtöltés, tanulás, munka, olvasás
és játék, csoportos óvóhelyre futás gyakorlása volt a napirend”. Minden gyereknek volt egy kis kuckója, ahol a saját
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nokságra két zsidó gyerekkel ment Éva néni betlehemezni, védelemért az oroszok belövései ellen. Két katonasapkát raktak meg nekik szaloncukorral. Pár nap
múlva az orosz ágyúk eltalálták a villát; a gyerekeknek még volt annyi idejük, hogy
lerohanjanak a pincébe, és már remegtek is a falak. A nagy ebédlőből mindent kivitt a légnyomás, csak a karácsonyfa állt ott középen, sértetlenül.
Szilveszter után Winkler SS-parancsnok személyesen ment át figyelmeztetni
őket, hogy az oroszok támadásai miatt életveszélyessé vált a villa és el kellene vinni
innen a gyerekeket, mielőtt megvirrad; ő is apa, érző ember, kötelessége szólni. Éva
néni térképére berajzolta az útvonalat, hogy elkerülhessék a frontot. Felöltöztették a negyvenöt gyereket, teletömködték a zsebeiket kockacukorral, és elindultak a Légrády-villa felé Sztehlóhoz, akit nem tudtak erről értesíteni. A békében
húszperces séta több mint háromórás éjszakai gyaloglássá nyúlt, némán, pisszenés
nélkül. Winkler parancsnok néhány frissen besorozott bácskai SS-legényt adott
melléjük kísérőnek, mindegyikük nyakában egy-egy zsidó gyerek ült és aludt. Hajnalra érkeztek a villába, az SS-ek hiánytalanul elszámoltak velük, Sztehlo pedig,
megértvén a helyzetet, még sokáig győzködte Légrády urat, a villa tulajdonosát,
hogy mennyivel jobb lesz, ha az oroszok egy gyermekotthont találnak majd a villa
termeiben, és nem két családot.
Így is lett, vagy majdnem így.
„Látod, megmentődtek” – fejezte be Éva néni a történetet, és mert nem vagyok
elégedett a ragozással, hozzátette: „A Jóisten megmentette őket, na!”
Könnyebb lenne nekem is a Jóisten kegyelmét látnom, és nem Éva néni elképesztő bátorságát. Akkor nem dühítene, hogy ezt a megmentettjein kívül soha
senki nem köszönte meg neki. Nem ültethetett fát a Jad Vasemben, mert (szemlesütve bevallotta) pötty volt a pedigréjén. Éva néni zsidó származású papáját is
bújtatta a család azokban a hetekben. Talán itt lenne az ideje, hogy a Ráday utcai
házon, ahol Éva néni lakott, egy tábla emlékeztessen arra, hogy járt a Ferencvárosban egy angyal – azokért is, akik nem hisznek benne.
Sándor Erzsi

Fotó: Déri Miklós

dolgait tarthatta, hogy otthon érezze
magát. A kis hálószoba ajtaja éjjel is
nyitva volt Éva néni szobája felé, mert
éjszaka törtek föl az egész nap elfojtott félelmek. A sötétség ráerősített az
árvaságra. Napközben a világosban tartották magukat a legkisebbek is. Megértették, felfogták, elfogadták a háború
rájuk mért szabályait, és felismerték,
hogy ez a túlélésük esélye. Éva néni
nem hazudott nekik, és nem titkolt el
semmit. Talán ezért is érezték biztonságban magukat. „Tudták, hol vannak,
tudták, hogy itt élünk, itt jó nekünk.”
A Bogár utcán túli városban egyébként őrjöngtek a nyilasok. Éva néni
azt mondta, nem érzett félelmet, csak
azt, hogy felelős a gyerekekért. Igazán csak akkor volt zavarban, amikor
a hamis nevüket kellett betanítania a
Sztehlo által szerzett okmányok alapján. A hazugság még életmentés esetén
is nehezen fért össze az elveivel és a
hitoktatással.
Decemberben karácsonyfát állítottak, és várták az ünnepet, igazán nem
tudhatták, hogy addigra zárul be az ostromgyűrű Budapest körül. A Bogár utcai villával szembeni német parancs-
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JÁRVÁNY ÉS KORMÁNY

FÉLREKEZELÉS
Sem a kerület, sem az ország nem tudhatja pontosan,
milyen lesz a vírushelyzet idén karácsonykor. A járvánnyal
kapcsolatos kormányzati intézkedések elkésettek és
elhibázottak, az önkormányzatoknak pedig inkább a
megfenyítését, mintsem a megsegítését célozzák.

Baranyi Krisztina polgármester közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az eleve késve indult országos koronavírus-tesztelés kezdetekor, hogy a 9. kerületben 150 szociális munkást kellene ahhoz tesztelni, hogy elkezdhessék segítő munkájukat, de az
államtól csak 25 tesztet kapott az önkormányzat. Lapunk érdeklődésére a polgármesteri hivatal közölte, hogy saját forrásból vásárolta meg a szükséges teszteket, így
minden alkalmazottat meg tudnak vizsgálni. Az önkormányzatok általában is segíthetnének, helyben adhatnának választ a járvány okozta problémákra, de segítség
helyett csak megvonásokat kapnak (lásd keretes írásunkat).

Fotó: Urbán Ádám

Mint ismert, tavasszal a kórházi ágyak hatvan (!) százalékát tették szabaddá a kórházak a szakminiszter utasítására. Azóta sem tudjuk, hogy a rajtuk addig ápolt betegek közülük hányan haltak bele az otthoni ápolás szakszerűtlenségébe. Jól mutatja a drasztikus intézkedés feleslegességét, hogy az állam által – jórészt Kínától,
de egy maláj cégtől is öt-tízszeres feláron – megvásárolt, összesen 17 402 lélegeztetőgépből mindössze 917-et szállított ki eddig az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) magyarországi kórházakba, további negyvenet pedig idősotthonokba
és szociális intézményekbe – összesítette november 26-án Hadházy Ákos független
képviselő közérdekű adatigénylésére válaszolva az ellátóközpont. Az eddig átadott

gépeknél pedig legfeljebb háromszor
több vehető használatba, mivel egy gép
működtetéséhez legalább két, jól képzett egészségügyi dolgozó szükséges
– mutatott rá a covid-betegeket kezelő
Lovas András intenzív terápiás szakorvos az Átlátszónak.
A berendezésekből ötven–százas
mennyiségben adományozott már a
kormány Szerbiának, Ukrajnának és
Csehországnak. A fennmaradó mennyiség raktárakban, logisztikai központokban várja, hogy továbbadják vagy értékesítsék.
Orbán bejelentése szerint december
10-ére 4480 intenzív ágyat foglalnak el
covid-betegek Magyarországon – ami
Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara
titkára szerint a magyar egészségügy
számára teljes katasztrófát jelent. Megfelelő szakorvos és szakápoló ugyanis
csak 2-3 ezer intenzív ágyra van.
November 25-én 57 évesen elhunyt
Klecska Ernő újságíró, többünk kollégája és jó barátja, aki díjakkal elismert
munkája mellett azzal vált ismertté,
hogy a magyar médiában egyedülálló
módon beperelte a „Mészáros Lőrinc”
tulajdonolta Mediaworks vállalatot, s
ezt a – szerkesztői függetlenséggel és
felelősséggel kapcsolatos – munkaügyi
pert meg is nyerte. Barátai nyilvánosságra hozták a halála előtt pár nappal

A Feszofe Nonprofit Kft. varrodája 2500 db, logóval ellátott maszkot készített a Ferencvárosi Önkormányzat megrendelésére
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küldött sms-eit, amelyek tragikus sorsánál messzebbre mutatnak. Ernő ugyanis
napokig feküdt magas lázzal otthon, s
közben ezt írta: „nem akarnak tesztelni”,
„ez is új szabály, ha pozitív vagy, otthoni lázcsillapítás, pihenés”. Ezt egy olyan
ember volt kénytelen elfogadni háziorvosi utasításként, aki pár nap múlva halott volt. És ez az eljárás nemhogy nem
egyedi, hanem országosan általános: a
közösségi médiatérben egymást érik a
gyászoló családtagok hasonló történetei.
Magyarországon ma egymillió lakosra 58 ezer teszt jut, ennél csak Albánia
tesztel kevesebbet egész Európában.
Az egészségügyiek után a leginkább
veszélyeztetett munkakörben talán a
tanárok dolgoznak. Az osztálytermi tanításnál a másfél-két méteres biztonságos távolság, illetve a folyamatos maszkviselés szabálya (a tanárnak az óra nagy
részében beszélnie kell) betarthatatlan.
Szakszervezetük hiába fordult a járvány
elleni védekezést irányító szervekhez
még október végén az iskolák bezárását
követelve. Ehelyett – és a kontaktkutatás helyett – volt olyan budapesti iskola,
amelyben a tankerület megtiltotta a vezetőknek, hogy nyilvánosságra hozzák
az intézményükben ismert fertőzött tanárok és diákok számát.
A titkolózás a tesztelés során sem ismeretlen: az érintettek beszámolói szerint
a kiszálló mentősöknek tilos volt közölni a tünetekkel jelentkező beteggel a
vírusteszt eredményét. Ha pedig valaki
magánlaborban, pénzért végezteti el
magának a tesztet, annak eredményét
nem számítják bele a hivatalos statisztikába. Lapunk tud olyan hazai cégről
(adatai a szerkesztőségben), amely saját
költségén tesztelteti vezető dolgozóit, a
pozitívnak bizonyult munkatársat hazaküldi, de titoktartást köt ki számukra.
A covidos munkatárs sem karanténba,
sem a statisztikákba nem kerül be: a
vállalat szeretné elkerülni a „vírusos
cég” bélyeget az üzleti életben.
A szükséghelyzet félrekezelése más
területeken is érezteti hatását. Egy kisváros polgármestere segítő szándékkal
kiírta a közösségi oldalra, hogy ki fertőzött a kistelepülésen. Ezek után ők lettek a „koronás család”, „kis koronásoknak” csúfolták őket az utcán – írta meg
Bács-Kiskun megye hivatalos portálja, a
BaOn. Az ADOM nevű diákmozgalom
saját felmérésére alapozva állítja: egyre
többször közösítik ki a diákok azt, akiről
kiderül, hogy fertőzött. Van, akit azért
is zaklatnak, mert tudta nélkül betegen

DRASZTIKUS KORMÁNYZATI ELVONÁSOK
A JÁRVÁNY ÜRÜGYÉN
A 9. kerület a parkolás kormányzati ingyenessé tétele miatt idén legalább 600 millió
forinttól esik el, a jövő évi veszteség pedig egyelőre nem is kalkulálható.
Ezzel együtt már meghaladja a három és fél milliárd forintot a kormány által
különböző jogcímeken Ferencvárostól elvont összeg.
Kizárólag a kormány döntései miatt – vagyis a járvány hatásain kívül – az alábbi
bevételkiesések sújtják a Ferencvárosi Önkormányzatot:
● 600 millió forint parkolásibevétel-kiesés a parkolás ingyenessé tétele miatt
csak 2020-ban
● 210 millió forintnyi gépjárműadó kiesése
● 36 millió forint a reklámhordozók építményadójának elvonása miatt ( jövőre 72 millió)
● 400 millió forint egy korábban megítélt fejlesztési forrás visszavonása miatt,
amit egy művelődési ház felújítására fordított volna az önkormányzat
● 1,3 milliárd forint bevételkiesés amiatt, hogy a kiemelt kormányzati nagyberuházásoknál egy hirtelen meghozott kormánydöntés szerint már nem kell
közterület-használati díjat fizetni az önkormányzatoknak („lex Baranyi”)
● Az úgynevezett szolidaritási adó megemelése miatt 270 millió forinttal
kell többet befizetnie jövőre az önkormányzatnak az államkasszába, mint
amennyire idén kötelezték
● 8-900 millió forint iparűzési adóbevétel nem folyik be idén decemberben
az önkormányzathoz, mert a kormány elhalasztotta az év végi úgynevezett
feltöltést
Ehhez jön még a járvány miatt csökkenő bevételekből fakadó kiesés. Iparűzési adóból várhatóan összességében 1,2 milliárddal kevesebb fog befolyni (beleértve a feltöltés elhalasztásából fakadó 800-900 millió forintot is), és kétszázmillió forintra
becsülhető a turizmus visszaesése miatt az idegenforgalmi adó csökkenéséből fakadó bevételkiesés. Így összesen már közel mínusz ötmilliárd forintnál tart az önkormányzat.
Mindezeken túl a járvánnyal összefüggő feladatok ellátására – amit a kormánynak kellene vállalnia a védekezéstől a segélyen át a tesztelésig – eddig mintegy 150
millió forint pluszkiadása volt a kerületnek.
Amikor pedig az önkormányzat megpróbált alkotmányos jogával élni, és
meg akarta emelni a 3000 négyzetméter feletti épületek esetében fizetendő építményadót, illetve a telekadó emelését vette tervbe, ami még az emelés után sem
érte volna el a környező kerületek hasonló adóinak mértékét, még aznap éjszaka
döntött a kormány (egy újabb „lex Baranyi”?): az önkormányzatok nem emelhetnek
helyi adót, nem vonhatnak meg kedvezményeket és nem vethetnek ki új adónemet.
Erre Facebook-videóban reagált Baranyi Krisztina polgármester: „Ez nem pandémiás egyenlő teherviselés, ez rablás!”
A kormány mindennek tetejébe fontolgatja – elvben a vállalkozások védelmére
– az iparűzési adó felfüggesztését is. Ha ilyen döntés születne, a Ferencvárosi Önkormányzat a működési bevételeinek (idén 15 milliárd Ft) újabb harmadától (idén
5,4 milliárd Ft) esne el a polgármesteri hivatal adatai szerint. Ekkora bevételkiesést
egyetlen önkormányzat sem képes pótolni, egy ilyen elvonás a működés teljes megbénulását okozná.

járt iskolába. Ez a fajta kirekesztés már a járvány első hulláma alatt megjelent, de
nem a gyerekektől ered, ők már a felnőttektől vették át – mondta el Gyurkó Szilvia
gyermekjogi szakértő az RTL Klub híradójának.
Karácsony és újév előtt újabb huzavona indult a járványügyi szakemberek és az
ország miniszterelnöke között. Orvosok, virológusok sora figyelmeztet, ne tartsunk
„nagykarácsonyt”, ne gyűljön össze most minden családtag a fa alatt, hogy jövőre
is mindenki ott lehessen – a kormányfő pedig újra csak ígér: „azon vagyunk, hogy
megtarthassuk a karácsonyt”. Az eddig történtekből az látszik, saját felelősségérzetünkre támaszkodhatunk leginkább, ha nyugodt és békés ünnepeket akarunk.
Harangozó István
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Parkolási engedély:
változó díjak
A kerületben lakók éves várakozási hozzájárulása, ismertebb nevén a parkolási
engedély jelenlegi költségtérítési díja
indokolatlanul alacsony, és több mint
egy évtizede változatlan (2000 Ft/év).
Négy-öt órányi parkolási díjért válthatott valaki egy egész évre, az egész kerületre érvényes parkolási engedélyt az
első autóra lakásonként. Ezért 2021-től
az éves várakozási hozzájárulás kiadásának költségtérítési díja 12 000 forint
lesz. A 2021-re megváltott engedélyek
2022. január 31-ig lesznek érvényesek,
a 2020-ban megvásárolt engedélyek
pedig továbbra is 2021. március 31-ig.
A hozzájárulás összege így is töredéke a
közterület-használat valódi értékének. A
befolyó összeget a gépjárművek okozta
környezeti károk, elsősorban a lég- és
zajszennyezés enyhítésére fordítja az
önkormányzat.

Közterület-használat:
az építők többet
fizetnek, a lakosság
nem

téren. Ezzel igyekeznek enyhíteni a
kormány által elrendelt ingyenes parkolás hátrányain, amelyek a helyieket
érik. Hétfőtől péntekig reggel 7-től este
8-ig gépjárművel csak belső-ferencvárosiak hajthatnak be, lakcímkártya vagy
albérleti szerződés felmutatása mellett.
Kivételek a költöztetők, a taxisok, az
áruszállítók: ők átmenetileg behajthatnak. Ha úgy gondolja, hogy más okból
ön is kivételnek számít, írjon a lezaras@
ferencvaros.hu mail-címre.

Díjak és díjazottak
a kerület napja
alkalmából
Ferencváros díszpolgára: Kurtág György
zeneszerző (lásd a 4. oldalt)
Pro Urbe: Dr. Keskeny Sándor háziorvos; Madon Tamás főmérnök, a FEV IX.
nyugdíj előtt álló irodavezetője; Bánhegyesi Zoltán, a Leövey Klára Gimnázium
volt igazgatója (posztumusz)
Humanitas Ferencváros: Garancz Anasz
tázia, a 9. kerületi Gyermekek Átmeneti
Otthona szakmai vezetője

Gyorstesztelik
a lakosságot
Online, a www.ferencvaros.hu-n lehet
jelentkezni az önkormányzat ingyenes
lakossági Covid-19 antigén tesztjére.
A jelentkezéshez bejelentett kerületi lakóhely vagy tartózkodási hely szükséges.

Ferencvárosban az elmúlt évek során
számos nagyberuházás nehezítette meg
az itt lakók életét, mindezt a belső-budapesti kerületekhez képest nagyon
alacsony közterület-használati díjért.
2021. január 1-től ezért az építési célú
közterület-használat díjának emeléséről döntött az önkormányzat: a kerület
egész területén egységesen 400 ft/m2/
nap díjat kell fizetni az ilyen munkákkal összefüggő területlezárások után.
A jellemzően lakossági és nem befektetői célú közterület-használat – konténer
elhelyezése, költözés miatti helyfoglalás
– díja továbbra is változatlan.

Az önkormányzati tulajdonú helyiségeket bérlő vendéglátósoknak, szórakozóhelyeknek, idegenforgalmi és kulturális
tevékenységet végző vállalkozásoknak és
szervezeteknek a bevételkieséstől függően 25 és 90 százalék közötti kedvezményt ad az önkormányzat a bérleti díjból, ha nem bocsátottak el alkalmazottat.

Ideiglenes lakossági
parkolók

Közkéz IX.: közéleti
fórum a Facebookon

A veszélyhelyzet idejére november 30tól kísérleti jelleggel lakossági parkolót
nyitott az önkormányzat a Bakáts utcában, december 7-étől pedig a Ferenc

A Közkéz IX. nem csupán egy hamarosan induló, a közösségi tervezést előtérbe helyező program, hanem a Polgármesteri Hivatal közéleti csoportja
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a Facebookon. Önkormányzati információk első kézből, részvételi költségvetés,
szavazások, online polgármesteri fogadóóra.

Bérletidíj-kedvezmény
vendéglátóhelyeknek

Pro Facultate: Kerényi Mária középiskolai tanár, a Zöld Kakas Líceum igazgatója;
Kékesi Györgyné óvodavezető, Ugrifüles
Óvoda; Németh Faragó Ibolya óvodavezető, Méhecske Óvoda; Varga Lászlóné
óvodapedagógus
Schmidt Egon környezetvédelmi díj:
Balassa Bettina közösségikert-szervező,
a Budapest Bike Maffia Seeds4Hope projektjének vezetője
József Attila-díj: Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
Ferencváros Sportjáért: Klenóczky Beáta
válogatott ötpróbázó, a kerület volt sportreferense, sportprogramok szervezője
Ferencváros Közbiztonságáért: Berke
Zsolt tűzoltó százados, a Fővárosi Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajparancsnoka; Kubis Ákos rendőr
százados, a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányságának gépkocsizó járőrvezetője
Polgármesteri elismerés: Piroska kommandó, a koronavírus-járvány első hulláma alatt szerveződött biciklis és robogós futárok csoportja; valamint további
13 munkatárs, akik a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeinél végeztek kiváló munkát

VÉGRE EGY STADION

ATLÉTIKAI STADION

DUPLA
START
Néhány nap eltéréssel
két ellentétes folyamat
indult be a Rákóczi hídhoz
tervezett stadionnal
kapcsolatban: aláírták az
építkezés szerződését egy
„Mészáros”-céggel, illetve zöld
lámpát kapott a beruházás
megakadályozására indított
népszavazási kezdeményezés.
Az aláírásgyűjtés a járvány
helyzet miatti rendkívüli
jogrend megszűnte
után, legkorábban
februárban indulhat el.

November közepén jelentette be Kassai
Dániel, az LMP-ből kizárt 18. kerületi független önkormányzati képviselő,
hogy a Kúria hitelesítette népszavazási
kérdését a Rákóczi hídnál tervezett, a
2023-as atlétikai világbajnokságra épülő
stadionról. „Egyetért-e Ön azzal, hogy
2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi
számú Kvassay Jenő út, Ráckevei–Soroksári Duna-ág, Duna folyam, MÁV
Kelenföld–Keleti pályaudvar vasútvonal
által határolt területre atlétikai stadion
ne épüljön?” – ezt döntetné el országos népszavazáson az ellenzéki politikus, akinek kezdeményezését egy éve
már átengedte a Kúria. Akkor azonban
– a főváros, illetve Ferencváros és a kormány között született egyezség miatt –
nem kezdett bele a szükséges aláírások
gyűjtésébe. Szerinte a választások után
megkötött alkuról mostanra kiderült:
nem volt jó megállapodás elfogadni a
kormánynak a fővárosi egészségügy fejlesztésére tett ígéreteit.
„Az ember zsebében kinyílik a bicska, ha látja a fővárost sarcoló megszorításokat, és közben a több száz milliárd
forintért épülő stadionra gondol. A kormány sokkal több pénzt von el az érintett önkormányzatoktól, mint amennyit
a tavaly kialkudott pluszforrásokkal a
főváros és a kerületek nyertek” – utalt
Kassai arra, hogy a kormány a gépjárműadó teljes összegének az elvonásával,

valamint a szolidaritási hozzájárulás drasztikus növelésével külön-külön is milliárdokat vesz ki a budapesti kerületek zsebéből. Karácsony Gergely már bejelentette,
2021-ben 88 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat Budapest (ezt az elvonások
mellett a kieső bevételek is okozzák), ehhez jön még hozzá a kerületek vesztesége.
A képviselő szerint a 2022-ben kormányváltásra készülő ellenzék részéről politikailag is elhibázott lépés volt alkut kötni a kormánnyal vagy éppen a stadionépítési
közbeszerzést elnyerő „Mészáros Lőrinccel”. Kassai Dániel úgy gondolja, tartalmilag
is problémás az öt évre biztosított 50 milliárdos egészségügyi pluszforrásról szóló
megállapodás – hiszen ha 2022-ben kormányra kerülne az ellenzék, akkor az eddigi
ígéretek alapján joggal feltételezhető, hogy onnantól eleve több forrás jutna a fővárosi egészségügyre.
A kezdeményező szerint az atlétikai stadionról szóló referendum könnyen a Fidesz elleni protestszavazásba is fordulhat – vagyis hozzájárulhat a kormányváltáshoz. Az ellenzéki politikus szerint egyértelmű a korrupciófaktora is a beruházásnak.
Ha a kormány valóban az atlétikát szeretné fejleszteni 300 milliárdból, akkor az ös�szegből 300 minden igényt kielégítő pályát tudna építtetni, hiszen szakértők mutattak rá, hogy a sportágnak nem egyetlen presztízsstadionra lenne szüksége. Ehelyett
az történt, hogy „Mészáros”-cég végezte már a helyszín bontási munkáit is – a piacon elérhető 2 milliárd forintos ár helyett 8 milliárdért –, a kivitelezés költségére
pedig több mint 200 milliárd forintot biztosítanak.

„a kormány sokkal több pénzt von el az
érintett önkormányzatoktól, mint amennyit
a tavaly kialkudott pluszforrásokkal a
főváros és a kerületek nyertek”
Ahhoz, hogy a parlament kiírja a népszavazást, négy hónap alatt 200 ezer aláírást
kell összegyűjteni országosan. A gyűjtés egyelőre nem indulhat el a járványhelyzet
miatti rendkívüli jogrend végéig, vagyis februárig. A politikus ebben lehetőséget lát,
mert így van közel 90 nap a felkészülésre. Az ellenzéki pártok közül még nem állt
be senki a kezdeményezés mögé, a korábbi, az európai ügyészségről szóló aláírásgyűjtés aktivistáitól viszont jó visszajelzéseket kapott az önkormányzati képviselő.
Kassai Dániel egyelőre még nem döntött arról, hogy belevág-e a 200 ezer támogató meggyőzésébe a veszélyhelyzet lejártával. „A kardot megszereztem, és letettem
az ellenzék elé; a kérdés, akarják-e használni a kormányváltás érdekében” – mondta.
A Kúria döntésével majdnem egy időben, november elején aláírták a szerződést
a stadion kivitelezésére. Az már korábban kiderült, hogy ugyanúgy egy „Mészáros
Lőrinc”-érdekeltség, a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Kft. konzorciuma nyerte el a
megbízást, ugyanúgy nettó 150 milliárd forintért, mint a tavaly átadott Puskás Aréna
esetében. A 2023-as atlétikai világbajnokság helyszíne azonban ennél végül többe
fog kerülni, mert egy októberi kormányhatározat a már említett, összesen 204 milliárd forintot biztosítja az építkezésre (ez bruttó összeg, nettó 160 milliárdnak felel
meg).
Mint ismert, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és a képviselő-testület csak feltételekkel támogatta a beruházást. Így a stadion végleges formájában
inkább a kerületieket szolgáló Ferencvárosi Zöld Park lesz, számos szabadidős funkcióval, a kormánnyal kötött alku keretében pedig bővül a 9. kerületi szakrendelő,
megtörténik a Koppány utcai tömbrehabilitáció, és elvégzik a Soroksári-Duna medrének kotrását is.
Csepregi Botond
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FELÚJÍTÁS KÉT LÉPCSŐBEN

HÉVVEL A KÁLVINRA
Régi ígéret, hogy a déli HÉV-ek eljutnak
a belvárosba. Talán most tényleg, sőt tovább!

Még Zimonyinak hívták a Soroksári utat, még csak Soroksárig tervezték rajta a mai
ráckevei HÉV-et, és még Széna térnek nevezték a Kálvin teret, de amikor 1883-ban
a hatóságok bejárták a leendő vasút nyomvonalát, egyértelmű volt, hogy ott lesz a
belső végállomása. Aztán a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság mégis csak a Vágóhídtól nyitotta meg négy évvel később a vonalat. Azóta is felbukkan időről időre az ígéret
a hosszabbításról a belvárosba, de ténylegesen eddig nem történt semmi. A H6-osnál
egy picit jobb a H7-es vonal helyzete, mert a csepeli HÉV legalább a 4-es, 6-os villamost eléri a Boráros téren, de a metróhálózatot az sem. Ebben a tekintetben tehát a
H6, H7 vonalak vannak a legrosszabb helyzetben, logikus, hogy ezek fejlesztésével
kell kezdeni a HÉV-ek gatyába rázását.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a legnagyobb fejlesztési potenciál a déli HÉV-ekben van: a modellezések szerint a ráckevei vonal akár háromszor annyi utast is
szállíthatna, mint most. A jobb belvárosi kapcsolat, azaz az átszállási lehetőség az M3-as és M4-es metróra
a Kálvin téren talán a legfontosabb,
de korántsem az egyetlen feltétele,
hogy a hévek több utast, elsősorban
több ingázót magukhoz csábíthassanak, és ezzel kevesebb autó terhelje
nap mint nap a belváros levegőjét
és útjait. Az elhanyagolt pályákon
csak lassan haladhatnak a szerelvények, ezért az eljutási idő manapság nemhogy a személyautókkal,
de a buszokkal sem versenyképes.
Finoman szólva nem utasvonzók a
negyven-ötven éves, magas padlós
NDK-s járművek sem. Az elmúlt
években lezajlott felújítások tapasztalata is azt mutatja, hogy akkor lehet
új utasokat vonzani, ha korszerű járműveket, normálisabb sebességet,
sűrű menetrendet egyaránt fel tud
mutatni egy-egy felújított vonal. Jó
mintáért a MÁV-os vonalak között
kell körülnézni, mert a hévek egyike
sem kapott ilyen komplex felújítást,
de például az esztergomi vasúton
több mint kétszer annyi utast mérnek most, mint a néhány évvel ezelőtti rekonstrukció előtt.
Szerencsére a csepeli és ráckevei vonalakon legalább annyira
átfogó felújítás kezdődik, mint az
említett esztergomi vasúton. Pontosabban a munkák már javában folynak, bár a terepen még semmi nem
látszik; a Budapest Fejlesztési Köz-

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR

pont (BFK) idén júniusban hirdette ki a
tervezési közbeszerzések győzteseit, pillanatnyilag a részletes tervek készülnek.
Folyik már a járműtender is, sőt, a hévek
jelenlegi üzemeltetője, a MÁV-HÉV Zrt.
november első napjaiban azt is nyilvánosságra hozta, hogy ketten jelentkeztek, a svájci Stadler és a francia Alstom.
(Emlékezetes, a Tarlós István vezette Főváros 2016-ban adta oda a héveket az államnak, így kerültek – a történelemben
nem először – a MÁV-hoz.)
Mielőtt megnéznénk, hogy mit is terveznek, illetve milyenek lesznek majd az
új szerelvények, tekintsünk még mes�szebbre! Van ugyanis, sőt, most már
több évtizedes múltra tekint vissza egy
egészen nagyívű elképzelés, amely az
eddig emlegetett két déli hévből plusz
a szentendrei (H5) vonalból egy olyan
regionális gyorsvasutat hozna létre,
amelynek jelentőségét a közlekedésben
csak a metróvonalakéhoz lehetne mérni, hiszen úgy jönne létre, hogy a belvároson keresztül, a föld alatt összekötnék

Fotó: Déri Miklós
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a H5-öst a H6-os és H7-es vonalakkal.
Ezt a majdani közlekedési eszközt éppen ezért már 5-ös metróként szokás
emlegetni, de valójában olyan lenne,
mintha összeházasítanánk a metrót és a
hévet: a belső részen sűrűn közlekedve,
felszín alatt, gyakran megállva haladna,
ugyanakkor a fővárostól jó messzire,
Ráckevére és Szentendrére is eljutna.
Sőt! Arról is szó van, hogy az 5-ös metró
úgy épülne meg, hogy az alagútjába délről a két héven kívül a MÁV Kunszentmiklós-Tassról érkező elővárosi vonatai
is bejutnának, és ugyanígy északra nemcsak a szentendrei hév, de az esztergomi
vasút vonalán is folytatódna a járművek
útja.
Most már ez a terv is hivatalosnak
tekinthető, hiszen a BFK megrendelte
a megvalósíthatósági tanulmányát; de
fontos látni, hogy az 5-ös metró távlati
elképzelés. Ha megvalósul is egyszer,
az nem az elkövetkező években lesz.
Miért érdemes mégis foglalkozni vele?
Több okból. Egyrészt azért, mert jó példa arra, hogy a közösségi közlekedés versenyképességét ilyen innovatív fejlesztésekkel lehet elérni, amelyek a meglévő
kötöttpályás vonalakra alapozva hoznak
létre új kapcsolatokat, mégpedig a városon kívüli térségeket is bekapcsolva.
Ma ugyanis Budapest legnagyobb közlekedési problémája az elővárosokból
ered, ezekből próbálnak nagyon sokan
bejutni naponta a városba, és ha nincs
versenyképes tömegközlekedési mód,
csak autóval tudnak. Másrészt az északi
és déli hévek rekonstrukciója kétlépcsős
beruházás. Az 5-ös metró csak távoli

CSAK JÖVŐ NYÁRON INDULHAT ÚJRA A CSEPELI HÉV
Az új atlétikai stadion építésének csúszása miatt várhatóan fél évvel meg kell hos�szabbítani a csepeli HÉV-vonalon elrendelt vágányzárat - írja a Népszava. A vonalat
eredetileg a Kvassay híd felújítása miatt zárták le június végén, de december végére
visszaadták volna a forgalomnak. A napilap információi szerint a hosszabbítás nem
a hídrekonstrukció elhúzódása miatt vált szükségessé, hanem az atlétikai csarnok
közúti összeköttetésének kialakítása miatt.

végcél, de a közeli fejlesztések is úgy történnek, hogy majd 5-ös metróként is működhessenek. A legjobb példa erre maga a jármű. Olyan szerelvényeket fognak rendelni, amelyek először a hév felújított vonalain közlekednek majd, de ha elkészül a
belvárosi alagút, azaz megindul az 5-ös metró, ugyanezek a járművek mennek majd
ott is. Végül ferencvárosi szemmel is érdekes a leendő 5-ös metró, mert miközben
a ráckevei és csepeli hévek viszonylag kevesebb polgárt érintenek a 9. kerületből, az
5-ös metrót nagyon sok ferencvárosi használhatja majd akár naponta. Gondoljuk
meg, a Közvágóhídtól, a Boráros vagy a Kálvin térről közvetlenül el lehet majd jutni
a belvárosba (például az Astoriához, az Oktogonra) vagy éppen Óbudára!
De akkor ereszkedjünk vissza a földre, nézzük a program első fázisát! Miről is
van szó? A három érintett vonal pályáit felújítják, beleértve a biztosítóberendezést,
az áramellátást is. A ráckevei és a csepeli vonalak esetében teljes rekonstrukció lesz,
lakott területen kívül, ahol a pályaviszonyok megengedik, akár 100 kilométer per
órával is haladhatnak majd a szerelvények. A legfontosabb változás az lesz, hogy a
két déli hév a felszín alatt egyesülve halad majd a Közvágóhídon és a Boráros téren
át a Kálvin térig. Mindez lehetővé teszi, hogy a Közvágóhídnál és a Boráros téren a
felszínen emberléptékűbb, zöldebb térség jöjjön létre, a hévtől megszabaduló Duna-parton pedig a gyalogosok, kerékpárosok közvetlenül eljussanak a parthoz. A H7es vonalat ezen kívül a másik végén, Csepelen is meghosszabbítják egy megállóval az
Erdősor utcáig. Az összes megálló akadálymentes lesz a H5, H6, H7 vonalakon. Nem
feltétlenül a mai megállókra kell gondolni, ahol arra van szükség, áthelyezik az állomásokat. Természetesen akadálymentesek lesznek a járművek is. A mai hatkocsis
szerelvényeknek nagyjából megfelelő, 120 méter hosszú, egyterű, összesen 700 férőhelyes, klímás vonatok fognak érkezni. Első rendelésre 42 szerelvény, de ezt még
12-vel ki lehet egészíteni. Ez azt jelenti, hogy a csepeli, ráckevei és szentendrei héven
egyetlen régi járműre sem lesz majd szükség, miután (az ígéret szerint 2023 és 2025
között) megjönnek az újak. A vonalak felújítása, a Kálvin téri bevezetés szintén el fog
tartani addig, vagy egy-két évvel tovább.
Kubinszky Judit
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ÍGY KÉSZÜL AZ OSTYA A HALLER PARKBAN

LISZT, VÍZ ÉS BŰNBOCSÁNAT
A Mester és a Haller utca sarkán van egy kis üzem, amelyről kevesen tudnak, noha
évtizedek óta szolgálja a templomokat és plébániákat. A Haller parkban álló Páli
Szent Vince plébánia épületében működik a Főegyházmegyei Ostyaellátó, ahol
az eucharisztia alapjául szolgáló kovásztalan kenyeret, az ostyát sütik.

Fotó: Melinda Rose
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A hagyományok és egyházi szabályok
megtartása megfér a mai kor elvárásaival: ostyát webshopból is lehet rendelni,
és megjelentek a kínálatban a gluténmentes termékek is.
A történet még 1951-ben kezdődött,
amikor érseki kezdeményezésre létrehozták a helyi templomellátó bizottságot. Az ostyasütést Peller M. Anna
örökimádó nővér szervezte meg, sok
szerzetes itt gyakorolta volt hivatását,
eltartva az öreg és beteg testvéreket.
Bár a technológia sokat fejlődött, az
alapelv változatlan: a liturgikus előírások szerint az ostya kizárólag búzalisztből és vízből készülhet. Az Ostyaellátó a
havonta felhasznált 300-350 kiló lisztet

egy szigetszentmiklósi malomból hozza, ezzel is támogatva a hazai gyártókat,
és szem előtt tartva azt, hogy az alapanyag minél kevesebbet utazzon.
Négy-öt napba telik, mire a lisztből
elszállítható ostya lesz. Az első lépés a
liszt előkészítése, szitálása, hogy a tésztába semmilyen szennyeződés ne kerüljön. Ezután vízzel csomómentesre
keverik.
Az arányok évtizedek alatt alakultak és hagyományozódtak, betartásukkal a tészta nem lesz se túl lágy, se túl
sűrű. A keverőgép 10-15 perc alatt keveri
ki a tésztát.
A sütéshez német gyártmányú sütőgépeket használnak – van olyan, amit

VILÁGI HAGYOMÁNY KARÁCSONYKOR
Sok helyütt szokás a karácsonyi ostyatörés: ehhez a templomi ostyánál nagyobb
lapocska használatos, betlehemi motívumokkal. Régen a kántortanító vitt minden
családhoz annyi ostyalapot, ahányan együtt laktak. Az ostyából az ünnepen a család minden egyes tagja kap egyet, s mielőtt a vacsora elfogyasztásához kezdenének,
sorban bocsánatot kérnek az eltelt esztendőben elkövetett vétkeikért. A megbocsátás
jele, hogy akitől bocsánatot kértek, az letör egy darabkát a bocsánatkérő ostyájából.
Az ostyát végül mézzel, dióval fogyasztják el.
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már 1964 óta. Ha már üzemtörténet:
1963-ig három ostyasütő üzem működött Budapesten: a Haller téren kívül a
Tabánban és a Huba utcában, akkor még
hagyományos sütőlapokkal. Az Ostyaellátót 1994-ig vezették a Kalocsai Iskolanővérek, azóta elkötelezett világi munkatársak dolgoznak az üzemben.
A gépek sütőfelülete gravírozva van,
így kerülnek a minták az ostyákra. 3033 cm átmérőjű lapokat sütnek ki, 130
fokon, másfél-két perc alatt. Naponta
általában 250-280 lapot sütnek.
Ahhoz, hogy a lapokból miséző és
áldoztató ostya legyen, megfelelő méretűre kell vágni őket. Ezt megelőzően a
rendkívül törékeny lapokat az úgynevezett áztatóhelyiségbe teszik 8-10 órára.
Itt magukba szívják a párát, ettől rugalmasak, szépen vághatók lesznek.
A kis ostyák vágását pedálos, elektromos ostyafúró berendezéssel végzik,
egyszerre 25-30 lapot vágva át. A nagyokat mechanikus géppel, egyesével,
a széleket pontosan illesztve vágják ki.
A lehulló ostyadarabokból készül a ministránscsemege, natúr és ünnepi (csokis) változatban.
Vágás után legalább egy napig száradnak az ostyák, hogy elveszítsék a korábban felszívott nedvességet. Ezután
kézzel válogatják át, kiszedik a hibásakat, majd különböző kiszerelésben celo
fántasakokba csomagolják az épeket.
Fontos, hogy légmentesen le legyenek
zárva a csomagok, hogy ne kaphassanak
nedvességet.
A kicsikből havonta 150-200 ezer
darab készül a Főegyházmegyei Ostyaellátóban, nagyból pedig 5-10 ezer darab. Kis ostyából a legkisebb kiszerelés
100 darab, de vannak 200 és 500 darabos tasakok is. A nagy ostyákból 25 vagy
50 darab kerül egy csomagba.
Az Ostyaellátó a saját sütésűeken
kívül lengyel importból származó, lekerekített szélű kis és nagy ostyákat is
forgalmaz.
Melinda Rose

MORAJLIK A VÁROS

KÖZÉPMEZŐNYBEN A FERENCVÁROSI INGATLANÁRAK

vevőcsoportok kevés ingatlantípus iránt
érdeklődtek, érdeklődnek. A jó állapotú,
felújított, utcai, vagy valamilyen különleges tulajdonságú, frekventált helyen
lévő, exkluzív lakások körüli aktivitás
most is közelíti a 2019-es szintet. Nagyon csökkent viszont az érdeklődés és
megnövekedett az értékesítési idő a
felújításra szoruló, udvari lakások esetében; ezeknek az ingatlanoknak az ára
már november elején 10 százalék feletti
csökkenést mutatott.
Az átlagosnak mondható ingatlanoknál általánosságban megállapítható,
hogy csökken a vevőszám – és így várhatóan csökkenni fog az ár is.
Az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe szerint, amelyet a NAV ingatlanforgalmi adatai alapján készítenek,
Budapesten az idei első három negyedévben szinte minden kerületben nőttek
a lakásárak az egy évvel korábbi hasonló
időszakhoz képest – tudtuk meg Valkó Dávidtól, az OTP Jelzálogbank és az
OTP Ingatlanpont vezető elemzőjétől.
Ez alól csak a két, hagyományosan a
legdrágábbak közé tartozó kerület, az I.
és az V. volt kivétel, ahol az átlag 800900 ezer forint körüli négyzetméterárak idén minimálisan csökkentek.
A legnagyobb, 19,6 százalékos növekedés a 22. kerületben történt, amelyet 12,7 százalékkal követett a 20. és a
12. kerület. Ferencvárosban a budapesti
átlagos 6 százalékos növekedés közelében, 5,4 százalékkal adtak többet a lakásokért, mint egy évvel korábban, így
idén az átlagár a kerületben 678 ezer forintig kúszott. Ez, akárcsak tavaly, idén
is nagyjából 5 százalékkal haladja meg a
fővárosi 645 ezer forintos átlagot, s ezzel
a 9. kerület mindkét évben a kilencedik
legdrágább kerületnek számított.
Lovag Endre

KIVÁRÁSRA JÁTSZANI
A magyar ingatlanpiac egészére jellemző, hogy az éveken
át tartó szárnyalás után a vírushelyzet miatt lefékeződött
ütemben cserélnek gazdát a lakások. Az ingatlanárak
azonban egyelőre nem csökkennek a kerületben,
sőt az első háromnegyed évben még 5 százalékkal
nőttek is a tavalyi év hasonló időszakához képest.
Megtorpanásnak nem nevezhető ugyan, de némi korrekció bekövetkezett mind az
új, mind a használt lakások piacán országosan és a Ferencvárosban is – válaszolta a 9
érdeklődésére Lengyel Andrea, az Otthon Centrum Thaly Kálmán utcai irodájának
vezetője. Leginkább a túlárazott ingatlanok ára mérséklődött, és azoké, amelyeknek
kevésbé jók a paraméterei – mondta.
Hogy mennyivel váltak óvatosabbá a 9. kerületi eladók vagy vevők a covid első és
második hullámának hatására? Lényegében volt is hatás, meg nem is.
Az első hullám tapasztalata, hogy az élet megy tovább az ingatlanpiacon: akinek
el kell adnia, az elad, akinek vásárolnia kell, az vásárol. Ebben az időszakban is
nagy számban jelentkeztek az Otthon Centrum ügyfelei között befektetők, és mivel
a kerület számos pontjához közel vannak az egyetemek, a diákok bérlési igényét kiszolgáló másfél-két szobás lakások bizonyultak a leginkább kelendőnek.
Az aktuális hirdetések szerint az eladásra szánt ingatlanok négyzetméterára 340
ezer és 2,6 millió forint között szóródik a Ferencvárosban. Előbbi árakkal a kerület
külső, kevésbé felkapott részein lehet találkozni, utóbbiakba pedig azért hál’ istennek csak egy-egy prémium ingatlan esetében futhatunk bele.
Az új építésű lakásoknál előfordult, hogy csökkent a négyzetméterár, ha nem is
túl nagy mértékben: legfeljebb ötszázalékos visszaesés volt tapasztalható. Persze már
ez is milliós megtakarítást jelent, hiszen ezekből a lakásokból – elhelyezkedéstől
függően – 750 ezer és egymillió forint közötti áron kapunk egy négyzetméternyit.
Nem nagyon maradtak el ettől a használt lakások négyzetméterárai sem: 2019ben átlagosan 700–800 ezer forintot kértek egy négyzetméterért a kerületben, ami
a koronavírusos 2020-ban sem csökkent – összegezte Lengyel Andrea.
A Budapest belvárosára szakosodott ingatlanközvetítő cég, a Central Home szakemberei ugyanakkor úgy tapasztalták, hogy a járvány első hulláma során erősen lefékeződött az ingatlanpiac, igaz, ma már – a második hullám csúcsán – éledezik.
Viszont nagyon sok a bizonytalanság, és sokan továbbra is a kivárásra játszanak eladói és vevői oldalon is.
Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője szerint a tavaszi karantén után a
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ZÖLD VÁROSFEJLESZTÉS

„FELSZEDNI AZ
ASZFALTOT! EZ A KEDVENC
TEVÉKENYSÉGEM”
Rövid beszélgetés során kevesekről derül ki, hogy a városi zöld tervezés, a
környezettudatos városfejlesztés kérdésében ennyire hasonlóan radikálisra
van huzalozva az agyunk. Boros Judit akadémiai pályán fut, a filozófiai
tudományok doktora, a CEU-n visz egyetemi programot, és fontos szerepet
vállalt a budapesti Institute of Advanced Design Studies működésében.
Ahhoz, hogy egy új, egészségesebb, zöldebb Ferencvárost álmodjunk,
beszélgetésünkben Melbourne és Milánó példája is szóba került.

9: Sokan azt gondolják, egy település környezettudatos
fejlesztése amolyan jószándékú zöldítés.
BJ: Kevesen látják, hogy a környezettudatos fejlesztés alapja olyan átfogó gondolkodásmód, amely
a gazdaság és a társadalom egészére lehet hatással. Csak egy-két jó és jellemző példát tudok. Newcastle-ben, Angliában a városi zöldítést nemcsak a
helyi városvezetés és a közműcégek, hanem a helyi
egészségügyi szolgáltató is kezdeményezte, mivel
tudták: a több zöld több egészség. A légzőszervi betegségekért felelős por megfogása érdekében például út menti sövényesítést indítottak el. Melbourne-ben szintén a helyi egészségügyi szerv fogott
össze a várossal azért, hogy egy építkezés hatásait
ellensúlyozandó új zöldterületeket alakítsanak ki.
Közműfejlesztési reformmal kezdték: a felújított
közműrendszer valamennyi eleme az új, integrált
rendszeren belül kapott helyet, amihez komplett,
vadonatúj jogszabályi környezet és persze tetemes
mennyiségű forrás kellett.
9: Gondolom, mindez arra volt jó, hogy a kusza közműhálózatok föld alatti észszerűsítésével felszabaduljanak
olyan városi közterületek, ahol fel lehetett számolni az
aszfaltot és a helyére növényzetet ültetni.
BJ: Felszedni az aszfaltot! Ez a kedvenc tevékenységem. Ez a kép gyönyörűen kifejezi, min kellene túllépnünk. Mennyi minden másnak is helye lenne a
városban: ott van például a 9 magazinban korábban
már bemutatott milánói Bosco Verticale, a függőleges erdő. Függetlenül attól, hogy mennyire fenntartható, azért építették meg így, hogy deklarálják,
egy városi terület fejlesztésekor nemcsak az emberekre kell gondolnunk, hanem a növényekre és
az állatokra is, a megsértett biodiverzitás problémájára, a velünk, emberekkel élő többi életre. Ahol
tehát fölösleges az aszfalt, ott föl kell szedni, hiszen
elszigeteli a földet a levegőtől, nem hagyja lélegezni. Ehhez el kell kezdenünk másként gondolkozni
a városról. Belátom, ez nem egyszerű. Az emberek
félnek a városi növényektől, félnek, hogy jönnek a
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szúnyogok meg a patkányok. De mindezekre van
zöld megoldás. Ha túl sok a szúnyog, nem vegyszerezni kell őket, hanem a madárélőhelyek számának
növelésével a rovarokat evő madarak számát kell
növelni.
9: Számomra a Bosco Verticale átmenet, a régi ingatlanfejlesztői szemléletbe csempész előremutató, környezettudatos gondolatokat. Ugyanakkor nem tud kilépni a ma létező gazdasági feltételrendszerből. Pedig megváltás csak
akkor lesz, ha ez egyszer sikerül.
BJ: Értem a kritikádat, de Boeri, a tervező koncepciójával megengedő vagyok. Azokon a házakon ös�szesen több fa van, mint a szintén nemrég telepített,
vele szomszédos parkban. Ez utóbbiban ötszáz fa
áll, a toronyházon nyolcszáz. A Bosco Verticalénak
ezen kívül abban van nagy szerepe, hogy utat mutasson és bebizonyítsa: lehet mást és másként csinálni, mint ahogy eddig. Milánó eltökélt szándéka
és deklarált programja, hogy zöld város lesz. Ennek
a törekvésnek a zászlóshajója a Bosco Verticale,
amely az EU százmillióiból épült Parca Nuovában
helyezkedik el. Aztán ott a Biblioteca degli Alberi, a
„Fák Könyvtára”, a városközponthoz közeli, korábban leromlott terület rehabilitációja, nagy fajgazdagságú növényállománnyal, a helyi biodiverzitás
karakterét gondosan őrző vadvirágos kertekkel,
facsoportosulásokkal. Ma egy alapítvány irányítja,
klasszikus civil, vállalati és önkormányzati partnerség, ami jól szemlélteti, hogy a zöldítés egész társadalmi szerkezetátrendezéshez, funkcióváltozáshoz is elvezethet. Milánóban a helyi szabályozás
lehetővé teszi, hogy a vállalati szféra bevonásával az
épületek körüli zöldterületeket örökbe fogadtatják.
Ez nagyon sikeres program, aminek következtében
a zöldterületek mérete megötszöröződött.
9: A megközelítésmód, aminek a példáit sorolod, nem
szokványos. Nem a hagyományos nagy infrastrukturális rendszerek, úthálózatok, közlekedés, közműhálózatok
tervezését jelentő városfejlesztést képviseli.

Fotó: Déri Miklós
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BJ: Az urban design, amivel én foglalkozom, nem
azonos a hagyományos értelemben vett várostervezéssel, aminek urban planning az angol megfelelője. Nem a házakra fókuszál, hanem azzal foglalkozik, ami az épületek között van: az utca, a terek,
az árkádok közötti rész. Ezen belül is engem az érdekel, hogyan hozza vissza a zöldet, a természetet a
városba. Ehhez van egy jó koncepció, amit természetalapú megoldásoknak nevezünk.
9: „Dizájnon” az emberek többsége formatervezést ért; te
inkább gondolati módszertant.
BJ: A városi terek tervezése túlmutat azon, hogy a
pad vagy a kuka milyen, inkább azt tervezi, hogy
hol milyen szolgáltatások, városi funkciók legyenek elhelyezve. Ezt úgy szokták mondani: köztérkialakítás, placemaking. Emberközpontú felfogás,
azt célozza, hogy látogatott, sokak által szeretett
városi terek jöjjenek létre. És ebben jut központi
szerep a zöldnek. Azt a szempontot azonban legtöbbször kihagyják a gondolkodásból, hogy a telepített növényeknek, a hozzájuk kapcsolódó beporzó rovaroknak milyen lesz ott az életük. Márpedig a biodiverzitás szempontjából ez alapvetően
fontos. Ezekről ugyanúgy beszélnünk kell, ahogy
átgondoljuk, hogy a gyerekek, az idősek hogyan
tudják majd a tervezett tereket használni. A termé-

szetalapú megoldások erre irányulnak. A természet
sokféle, a városokat érintő környezeti, gazdasági és
társadalmi problémára tud választ adni. A fa, a rost
anyagok, amikből ruhák lehetnek, a víz, a növényi
alapanyagok, amikből gyógyszerek keletkezhetnek.
Vagy a beporzó méhek, amelyek akár helyben is
lehetővé teszik a méz előállítását. És ott a klímaszabályozás: egy erdős terület, a zöld tető, a repkény
klimatizál, a rekreációs helyszínek, parkok pedig
kulturális szolgáltatások. Vagyis összefüggő, holisztikusan szemlélendő kérdésekről van szó, ami
felveti azt a dilemmát is, hogy mennyire jó, ha a
különféle tudományterületek apró egységekre
bontják fel ezeket.
9: A várost mint életformaközeget teljesen új megközelítésben látja ez a szemléletmód. Nagyon izgalmas és új
távlatokat nyit ki.
BJ: Igen, a green urban design különleges gondolkodásmód, ami a tervezőknél is indokolt, de a város
igazgatásban – és jó, ha fokról fokra a városlakók
körében – is teret nyerhet. Vannak és lehetnek
olyan közösségi akciók, amelyek ezt a mentalitást,
látásmódot erősítik, gerjesztik. Önkormányzatok,
civilek, egyetemi kutató közösségek egyaránt szerepet kapnak ebben a folyamatban.
Bojár Iván András
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A SCHÖPF-MEREI KÓRHÁZ ÉPÜLETE

ADVENT MINDEN
VASÁRNAPJÁN LEESIK
EGY BETŰ
Egyesek szerint a Ferenc tér a 9. kerület főtere. Mások szerint – közéjük tartozom én
is – a Bakáts tér az. Elkerülendő, hogy a legfontosabb keresztény ünnep előestéjén
egy homousion/homoiusion típusú vitát robbantsak ki, beismerem, lényegtelen ez a
kérdés. Ami így advent idején nagyon is lényeges: a Bakáts téren áll hagyományosan
a kerület karácsonyfája. Ráadásul nem úgy, mint a korábbi években, magányosan,
kicsit szomorúan a tér közepén árválkodva, hanem az Ybl Miklós által tervezett Assisi Szent Ferenc római katolikus templom bejárata és bal hajója ölelésében. Nem
mondanám, hogy a fa elhelyezése briliáns politikai döntés lett volna, esztétikailag
azonban mindenképpen előrelépés.

a dátum közel három éve elmúlt, és
kívülről még semmi jelét nem látni annak,
hogy az átépítés megkezdődött volna
A tér másik oldalán kevés pozitív változásról lehet beszámolni. A tér építészeti
gyöngyszemének számító Schöpf-Merei kórház épülete – amiről 2002-ben a Magyar Nemzet azt írta, hogy jellegtelen – üresen áll, és romlik az állaga. A homlokzaton (amit röviddel a végső bezárás előtt újítottak fel) a feliratok omladoznak, advent
minden vasárnapján leesik egy betű, így emlékezve meg az ünnepről. A bejárati ajtó
lelakatolva, az egyetlen friss nyom, hogy a kéményseprők jelzik, szeretnének bejutni
az épületbe.
Nincsenek egyedül. A kórház tizenkét évvel ezelőtt történt bezárása óta számos
terv született arra vonatkozóan, miként is lehetne hasznosítani a szecessziós épületet. A sok ötletelés sokáig nem vezetett sikerre, mígnem a szomszédok is bekopogtattak az épületért. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara részletesen
indokolta, hogy saját campusává kellene átalakítani a Bakáts téri épületegyüttest,
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hiszen „ennél egyszerűbb, olcsóbb, a
nemzetgazdaságnak, a felsőoktatásnak
és az egészségügynek célszerűbb hasznosítás aligha képzelhető el”. Az idézet
dr. Noszál Bélától származik, aki 2018
elején írt cikket a Magyar Időkben arról,
hogy a névadó halálának 160. évfordulóján új életre kel a Schöpf-Merei Ágost
kórház.
Nem vagyok abban a helyzetben,
hogy az egykori kórház egyetemi kutatóintézetként történő hasznosításának
célszerűségét vitassam. Schöpf-Merei
halálának említett évfordulóján azonban biztosan nem kel új életre az épület,
és nem csupán azért, mert ez egy képzavar. Sokkal inkább azért nem, mert ez a
dátum közel három éve elmúlt, és kívülről még semmi jelét nem látni annak,
hogy az átépítés megkezdődött volna.
Pedig a kormányzati szándék megvolt, a szerző – aki érintett, egyetemi tanár a gyógyszertudományi karon – nagyon optimistán meg is jegyezte, hogy
„Budapest főváros és a 9. kerület vezetői
a tervet kezdettől töretlenül támogatták,
az eleinte kuszának tűnő tulajdonviszonyok mára tisztázódtak”. Annyira azért
nem tisztázódtak, hogy ne kellett volna
a kormánynak újra beavatkoznia a folyamatba 2018 végén. A 1606/2018. (XI. 27.)
határozatában arról rendelkezik egyebek mellett, hogy a Knézits utca 14. szám
alatt található ingatlant – amely a kórház épülettömbjének része – a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelőnek maximum
952 millió forintért meg kell vennie
Budapesttől. A Fővárosnak pedig – ez
is része a kormányhatározatnak – gondoskodnia kell az ott élő idős emberek
elhelyezéséről. Mert bár a kórház szecessziós épülete üres, a mellékszárny
ban idősek otthona működik.
2018 első adventjén eldöntötte a
kormány, hogy az idős, beteg embereket
el kell költöztetni. 2020 első adventjén
senki nem tudja, mi lesz velük. Az egyetem még mindig bizakodik, megkeresésünkre azt írták: „A Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum tervezése az engedélyezési tervszakaszba lépett.
Maga a kivitelezés a végleges tervek elfogadása után veszi kezdetét. Az új épület néhány éven belül a jövőbeli magas
szintű oktatási és kutatási tevékenység
helyszínéül szolgál majd.”.
A jó hír az, hogy jelen tudásunk
szerint minden évben lesz március 12.
Vagyis a végén mégiscsak a névadó halálának évfordulóján kezdődik meg az
épület újrahasznosítása.
Kertész György

TÁRCA

ISTEN UJJA
A legszórakoztatóbbak ebben az elég pocséknak
ígérkező év végében, ezt már most le lehet fogadni, a monolitok lesznek, amelyek mostanában lépnek elénk széles e világon mindenütt, Amerikától
Belgiumon át Romániáig, és, ha van kellő sütnivalójuk, illetve azoknak, akik kitalálták és kihelyezték őket, akkor előbb-utóbb Magyarországon
is felbukkannak majd, természetesen Budapesten,
hiszen mégiscsak ez a főváros: és akkor már nyilván a Ferencvárosban, ebben a Bakáts tértől a
Lenhossék utcáig nyújtózó kerületben, ahol egyaránt található volt szülészet és boncterem, továbbá számosnál számtalanabb gasztropub vagy csapszék, ahol a fentebb említett két intézmény közötti
szép napokat átvészelhetjük valahogy.
Persze az is lehet, hogy már felbukkantak Magyarországon is a monolitok, csak egy olyasféle
környéken, ezekből ebben az országban bőséggel
akad, ahol elvesztették monolit
jellegüket, és jelenleg lépcsőfokként, bárpultként vagy épp
kispárnaként tengetik napjaikat egy közeli vállalkozó hétvégi tuszkulánumában.
Mindegy, az a fő, hogy megjöttek, itt vannak, ellubickolgatnak ideig-óráig a bulvármédiában, aztán tovaszökkennek a feledés távoli galaxisai felé – de,
és erre fogadást mernék kötni,
az emlékük jó ideig velünk marad még, ha másért nem, hát
azért, mert annyira üdítően
semmi értelmük nincs. Ha a
háttérhatalom rakta oda őket,
ha az ufók, ha valami dévaj akcióművész: ezek a monolitok csak úgy vannak; és
jól néznek ki, és nem ártanak semminek, ráadásul, ahogy felbukkannak, már illannak is tovább.
Sokakról és sok mindenről elmondható, hogy bár
követnék a példájukat, legalább ez utóbbiban, a
rejtélyes monolitoknak.
Akik nincsenek előtörténet nélkül: az első rejtélyes monolit, hol másutt, a filmművészetben jelent meg, Stanley Kubrick 2001 Űrodüsszeia című
alapvetésében. Nagy, fekete klocni az illető, és az
a szerepe, hogy elindítsa az emberiséget az emberré válás felé vezető (és azóta sem végig járt –
de ez mellékszál) úton: megérkezik a világűrből,
és amint megérkezik, méghozzá egy előemberek
lakta barlang elé, a barlanglakók legeszesebbike
rögvest ráébred, hogy a tárgyak nem kizárólag
azért vannak, hogy reménytelenül elkallódjanak,és soha meg ne találjuk meg őket, míg beléjük
nem botlunk; hanem, és kivált az éles kontúrokkal
megáldott, kemény tárgyak kiválóan alkalmasak
előembertársaink főbe kólintására, ami, mint

tudjuk, a haladás legkézenfekvőbb eszköze – ha
nem a célja maga.
Isten ujja, mondhatnánk fennkölten, amel�lyel kiváltja az eseményeket, vagy legalábbis jelzi őket, int, hogy figyelni tessünk, mert itt most
történik valami fontos, hogy pontosan micsoda,
az majd később kiderül; és, hogy jó-e avagy ros�sz, azt is majd később tetszünk megérezni, a saját bőrünkön, de úgy, hogy megemlegetjük. Vagy
nem Istené, hanem épp ellenkezőleg, a Sátán valamelyik fattyáé. Azoké, akik belegárgyultak a járványba, abba, hogy volt már eleje, volt tetőpontja,
sőt, már majdnem vége is, volt már mindene, csak
vége nem, és egyelőre az sem látszik, hogy akarna
neki vége lenni valaha. És hát: többé vagy kevésbé, de mindnyájan belegárgyultunk már, tessünk
belesandítani, ha merünk, a hírekbe, a politikaiaktól a sporton át a kulturálisakig bármelyikbe, és

napnál világosabban látni, hogy itt a világvége, illetve itt volt mindig is, csak nem vettük észre, szó
szerint vettük az evangélista ( János) próféciáját,
hogy seccpecc lezajlik az apokalipszis, pedig dehogy, szép lassan, komótosan megy végbe, és most
tartunk… vagy az elejénél, vagy a tetőpontjánál,
vagy... bárhol, csak a végénél nem, mert vége még
a világvégének sincs, ha másnak nem, hát ennek
a járványnak legalább ennyit elhihetünk.
Hacsaknem – és remélhetőleg ez bizonyul
majd igaznak – mégiscsak egy dévaj akcióművész
a ludas az egész haddelhaddban: akinek más célja
nem is volt, mint szórakoztatni ezen a poszt-posztmodern, magyarán bicskanyitogató, de szellemes
módon. Ebben az esetben viszont megint csak
figyelmeztetés, arra, hogy ezekben a pokoli időkben nem árt kitanulni, vagy pláne újratanulni, a
dolgok kiröhögésének művészetét, hátha itt már
tényleg csak az segít.
Az viszont mindig segít. Boldog karácsonyt.
Kovács Kristóf
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KARÁCSONY
A MESTER UTCÁBAN

Hecker Péter festménye

pont tőlem akarta ezt,
tőlem, aki a Jézuskában
egy jobb sorsra érdemes,
nagyszájú rabbit látok
Itt álmodozott az a régi nő a közelgő karácsonyfáról és Isten országáról. És az álmodozást elkezdte
december elején, s hiába bíztam benne, hogy december végére tán csak elfelejti. Nem, nem felejtett
el semmit. Ünnepi vacsorát akart, csingiling, fenyőillat, giling-galang, jászolka. Mindezt szentestének
hívta. Nézd, én egy igazi proli vagyok, magyaráztam
neki, ateista családból jövök, nálunk ez a szenteste-dolog nem volt szokásban, gyerekkoromban én
szentestét csak a tévében láttam, és azt is fekete-fehérben, mert nem volt pénzünk színes televízióra.
Ám azt a régi nőt ezzel az ócska dumával nem lehetett leszerelni. Akkor majd szokásba hozzuk, válaszolta, és fényben úszott a szeme. Jaj, gondoltam, jaj.
És kimentem inkább a gangra, és a kisebb-nagyobb
repedések mintázatát néztem az ajtó mellett a falon.
A kifakult vakolatdarabok elmosódott térképet rajzoltak elém.
Este azt suttogta a nő, hogy szeret. Visszasuttogtam, hogy szeretem. Kérdezte erre nekibátorodva,
hogy szenteste sütök-e halat. Minden nap sütök neked halat – válaszoltam –, kivéve szenteste. Erre a
fal felé fordult hidegen, ma éjszaka nem lesz szex, a
mozdulattal ezt üzente. És ez nyílt hadüzenet volt,
rideg és visszavonhatatlan. Bámultam ki a ködbe,
s arra gondoltam, hibernáltatni kellene magamat
két-három hétre.

Fotó: Déri Miklós

Az a régi Mester utcai albérlet jár az eszemben, meg
benne az a régi nő, aki karácsonyt akart, csenget�tyűszó hangjaira érkező Jézuskát, és pont tőlem
akarta ezt, tőlem, aki a Jézuskában egy jobb sorsra
érdemes, nagyszájú rabbit látok. Karácsonyfát képzeltem abba a sötét sarokba, mondta az a régi nő,
és mutatta, hogy melyik sarokra gondol, habár ez
fölösleges volt, mert annak az albérletnek egy olyan
sarka sem volt, amely ne lett volna sötét és hideg és
szomorú. Nappal is fekete lyuk volt az a csöppnyi
lakás, nemhogy éjjel. A gang felől egy üvegezett bejárati ajtó világította meg, az utca felől pedig egyetlen ablak. Ennyi volt a természetes fény, ennyi jutott
negyven négyzetméterre. Ráadásul a bejárati ajtó
nem előszobára, hanem a folyamatosan homályban
úszó konyhára nyílt: balról gáztűzhely, középen kétszemélyes asztal két székkel. Szoba-konyhás lakás
volt, amelyet valaha mosókonyhából alakítottak át,
a „konyhát” és a „szobát” egyetlen ajtó választotta el.
Ha az nem utólag lett volna a falból kivágva, akkor
egybe nyílt volna az egész.

Karácsony előtt egy héttel kérdezte a nő, hogy
van-e itthon fenyőtartó állvány. Nincsen, feleltem,
nekem olyanom sose volt. És nem is lesz? Ezt kérdezte az a régi nő, nekem meg az jutott eszembe
rögtön, hogy na lám, ezek szerint szakítani még jövő
idejű kérdő mondattal is lehet! Milyen szép a magyar nyelv, csodálatosan kifejező. Azon tűnődtem,
hogy a környéken karácsony estéjén lesz-e nyitva
kocsma vajon. Korábban volt. Kellett lennie, hiszen
a karácsonyestéket el kellett valahol töltenem, hogy
ne otthon üldögéljek a fekete lyukban egyedül.
Karácsony előtt három nappal pakolt össze a
nő. Nem voltam otthon, mire hazaértem, csak egy
üzenet várt az asztalon. Vigyázz magadra. Ennyit írt
búcsúképpen, én meg álltam ott, mint egy idióta,
kezemben egy fenyőtartó állvány. Neki vettem. Erre
elment. Letettem az állványt abba a sötét sarokba,
ahová a nő szánta, aztán kimentem a gangra cigizni.
Hideg volt, és sötét. A repedéseket néztem a falon,
az odaképzelt kontinenseket – tán köztük volt Isten
országa is valahol, de nem láttam. Nem vettem észre. Csak a vakolatdarabokat figyeltem, ahogy ujjaim
között peregnek.
Kácsor Zsolt
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KARÁCSONY A PAMPÁKON
Na jó, nem egészen. Mert tény, hogy egy bérelt
Opel Corsával elhaladtunk Buenos Airesből Mendosába a K. Gyuri barátommal. (Utólag az maradt
meg neki ebből a kalandból, hogy még senki mellett nem volt olyan halálfélelme, mint akkor mellettem, az ezer kilométeres útnak azon a háromszáz kilométer hosszú egyenes szakaszán, amikor
megközelítettük a hangsebességet. Legfeljebb egyszer, amikor a Cz. Dorottya a friss jogsijával leparkolt valahol, és ő véletlenül mellette ült valamiért.)
Visszatérve a karácsonyra, ez az argentin pampai
kaland valamikor korábban, úgy november vége
felé történhetett.

egyedül ijesztgettem
szentestén a pókokat meg
a skorpiókat, akikkel a
szobámat kényszerűen
megosztottam
Aztán, mivel az év végéig még mindig maradt
vagy három ingyen repülőjegyem (akkoriban egy
légi közlekedéssel foglalkozó színes magazin szerkesztőségében töltöttem be felelősségteljes pozíciót), el kellett repülnünk Mexikóba karácsonyozni, és
azon belül is egy délvidéki ranchra, Ocozocoautla de
Espinosába, indián nevén Coitába. Ott is béreltünk
egy kiskocsit, egy Nissan Mini automatát (ez később
a rossz utak miatt átalakult kézivezérlésűvé, de, as�szem, a négyest kis unszolásra még akkor is bevette).
Ott két utasom is folyamatosan hányt, de csak az
Oaxaca utáni szerpentin kanyarjai miatt (sietnünk
kellett, hogy sötétedés előtt Tuxtla Gutiérrezbe érjünk, mert valami fürdőszobaboltban kellett átvennünk a konspiratív ranchkulcsokat). Végül a szokásosnál kicsit sápadtabb utasokkal, de odaértünk.
Akkoriban, vagyis kábé nyolc éve még nem
voltak olyan pontosak a hordozható GPS-ek, mint
ma, igaz, fogalmam sincs, milyenek lehetnek ma.
A lényeg az, hogy egy európai modellnek (amit
eredetileg K. Gy. barátom kapott kipróbálásra) feltörtem a szoftverét, letöltöttem hozzá a netről egy
Észak-Amerika-kalózapplikációt, és azt vittem magammal a hosszú túrára (Mexikóvárosból ezeregyszáz-valahány kilométert kellett dél felé autózni).
Viszont valamit elszúrhattam kalózkodás közben,
mert nem sokkal indulás után, még Mexikóvárosban elkezdett összevissza küldözgetni a 16 milliós
metropolis rendezetlen sugárútjain, úgyhogy kidobtam az ablakon (de nem az utasaimat, hanem a
kiváló műszaki szerkezetet), és attól kezdve mintha
zsinóron húztak volna minket, úgy érkeztünk el
minden következő úti célunkhoz.
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Paco Méndez, helyi régészeti és idegenforgalmi kapcsola
tunk mezcallal és 3000 éves asztali kőnyúllal

Mit mondhatnék még a karácsonyról? Tuxtlában egy helyi szupermarketben rengeteg tequilát
vettünk, meg más röviditalokat, egy kiló rizst meg
valami babot, így kihúzhattuk újévig a ranchon az
ott termesztett zöldségekkel meg gyümölcsökkel.
Esetleg húst is lőhettünk volna a környéken, de
nem vitt rá minket a jólélek.
Egyébként a többiek addigra már amúgy is hazautaztak repülővel, engem meg meghívtak karácsonyi vacsorára a helyi erők (egy kedves régész
fiú meg a családja), de aztán mégis megfeledkeztek
rólam, nem jöttek el értem, én meg GPS nélkül
nem találtam meg a vidéki farmjukat, úgyhogy
egyedül ijesztgettem szentestén a pókokat meg a
skorpiókat, akikkel a szobámat kényszerűen megosztottam.
Aztán elment az internetem is (a falusiak merő
gonoszságból vagy irigységből elvágták az erdőn
keresztül a ranchra vezető zsinórt), úgyhogy másnap lementem a Csendes-óceán partjára, hogy
közelebbről is megnézzem magamnak a rákokat.
Koronavírusnak persze akkor még híre-hamva
nem volt.
Igazából idén is jó lenne nekem egy ilyesfajta karácsony, akár észak-amerikai szoftveres GPS
nélkül is.
Tardos János

IRODALMI MELLÉKLET
SZERKESZTETTE
SZÁLINGER BALÁZS
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BERG JUDIT

AZ ÁRVA TÜKÖR
TÖRTÉNETE

Volt egyszer egy árva tükör. Nem kellett senkinek.
Jött egy szép, szeplős lány, belenézett, elfintorodott.
– Fúj! – mondta. – Szánalmas. Undorító.
Jött egy asszony hosszú szempillákkal, belenézett, könnyek gyűltek a szemébe.
– Szörnyű – suttogta –, mennyi ránc!
– A tükör hazudik! – ölelte át a férje.
Jött egy kisfiú, belenézett, grimaszolt, nyelvet öltött, vicsorgott. A nővére odaszólt
neki.
– Hagyd már azt az unalmas tükröt! Csináljunk inkább nyuszifüles szelfit!
A tükör megsértődött.
– Szánalmas, undorító, hazug, unalmas? Akkor inkább elmegyek világgá!
El is indult, keresztül a városon. Egy nagy bakancs odébb rúgta, hogy nekivágódott a falnak, és kicsorbult a széle. Egy kóbor macska játszani akart vele, de a csorba
él megvágta a mancsát, és a macska vérző lábbal elrohant. Estére már csupa sár és
piszok volt az árva tükör, senki sem akarta befogadni. Az éjszakát egy gyárudvaron töltötte, törött üvegcserepek között. A szilánkok elmesélték, hogy a nap fényét magukba
gyűjtve egy szénaboglyát is lángra tudnak lobbantani. Az árva tükör szívesen maradt
volna köztük, de az üvegszilánkok nem engedték.
– Te nem közénk tartozol!
A tükör újra nekiindult, de hamarosan rátapadt egy kiköpött rágógumi, a buszmegállóban pedig az arcába dobtak egy csikket. Aztán jött egy utcaseprő, és majdnem
a lapátjára söpörte.

Illusztráció: Cseh Andris
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– Mennyi szemét! – morogta ingerülten.
Az árva tükör megharagudott.
– Nem kellek senkinek? Szemét vagyok? Akkor inkább felgyújtom az egész világot!
Ki is ment az erdőbe, mert az gondolta, hogy a fákat könnyebb meggyújtani, mint
a várost. De amint a tisztásra ért és megcsillant rajta a nap fénye, csőrébe kapta egy
szarka, és felvitte egy fenyőfa tetejére.
– Engedj el! – kiabált a tükör. – Dolgom van!
– Szépen csillogsz – csörgött a szarka. – Dísznek kellesz a fészkembe!
Hiába tiltakozott az árva tükör, a szarka betuszkolta a fészekbe, három pénzérme,
egy söröskupak és egy sárgaréz medál mellé. De a tükörnek nem volt maradása. Amint
a szarka elrepült, kiugrott a fészekből. Szerencsére egy terebélyes bokorba esett, így
megúszta néhány karcolással, de most már óvatosabban haladt tovább. Este kimerül-
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ten rogyott le egy mohos kőre a tóparton. Fáradt volt, de nem jött álom a szemére. A
tavat bámulta megigézve, ahogy hatalmas tükrében ragyog a hold és a csillagos ég.
– De jó lenne, ha én is ilyen szép lehetnék – sóhajtotta.
Ahogy végignézett saját ragacsos felületén és kicsorbult oldalán, hirtelen arra vágyott, hogy tisztára mossa őt a víz, aztán lesüllyedhessen a tó mélyére, hogy az iszapba heveredve eggyé váljon a végtelen víztükörrel.
Belegázolt a vízbe, leöblítette magát, élvezte a hűs cseppeket, felfrissült. Már nem
volt kedve lesüllyedni a hínárok közé. Visszamászott a partra, leheveredett.
– Gyáva vagyok – suttogta, aztán álomba merült.
Hasára sütött a nap, mire felébredt. Feje fölött vidám kacagást hallott.
– Nézd, mama!
– Mit találtál, kicsim?
– Kincset! Már a domboldalról láttam, milyen szépen csillog!
Egy puha kéz felemelte az árva tükröt a magasba, és egy kislány ragyogó szeme
nézett rá.
– Gyönyörű! – suttogta. – Ugye hazavihetem?
– Hát persze – mosolygott az anyukája.
Az árva tükör sosem látott még ilyen kedves mosolyt.
– Ő lesz az én titkos csodatükröm, aki mindent megmutat a világon – csacsogott a
kislány, miközben óvatosan kendőbe csavarta és táskájába rejtette a tükröt.
Az árva tükör orra bizseregni kezdett, két szeme viszketett. Egészen átnedvesedett körülötte a kendő. Kényelmes és szendvicsillatú volt a táska, igazán jól érezte
magát. Kirándulással telt a nap, de a kislány gyakran elővette, hogy megcsodálja és
ránevessen, aztán mindig visszabugyolálta, és gondosan elrakta.
Az árva tükör már nem érezte mérgesnek, gyávának és sértettnek magát. Reménykedve várt.
– Hamarosan hazaérünk – mondta neki a kislány, amikor utoljára elővette.
– Igen, haza! – mosolygott vissza rá a tükör, miközben egész testét melegség és
nyugalom járta át.

NÁDASDY ÁDÁM

KERÜLTE
A KÉRDEZŐSKÖDÉST
Most már hiába nézi a falat,
egy csomó részlet utolérhetetlen.
Azt hitte: férfias, ha sose kérdez,
csak bennfentesen bólogat, igen –
de kiszáradt a lelke, mint az árok.
Félt megtudni, hogy mások mit szeretnek,
mert még kisül valami érdekes,
és indulni, a nyomukba szegődni,
az kínos volna. Így járt, amikor
legelőször az olvasóteremben
törzsolvasónak akart látszani.
Jobbnak látta szárazon mérlegelni,
hogy mennyit kérdezzen, mikor, kitől.
Óvta a képzeletét, mintha mások
meg tudnák fertőzni egy vallomással.
Úgy kerülte a kérdezősködést,
mint aki fél, hogy nehogy egyetértsen,
inkább ne mondják. Majd jön a tudás,
természetes csatornát vág magának.
A vége az lett, hogy nem kérdezett.
Meghaltak, elmentek, nem tudta meg.
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MAROS ANDRÁS

RIVALIZÁLÁS
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„Jó napot kívánok, Latinovits Zoltán Szalámiáruház!” Ezzel a szöveggel vette fel öcsém
a telefont a nagyszüleink Liliom utcai lakásában. Én tanítottam be. Egy ideig vele csináltattam mindent, amit nem mertem megtenni – én voltam az értelmi szerző, ő a
kivitelező. Én röhögtem, ő pironkodott. Aztán megérintette a szellemi alkotás gyönyöre, elkezdett ő is kitalálni telefonos bejelentkezéseket, jobbakat, mint én, a tanítvány
túlnőtt a mesterén, egy idő után nem volt szüksége rám; a saját szövegét mondta
be, és egyre kevésbé izgult. „Fővárosi Nyilasi Tibor Könyvtár, jó napot kívánok, hányas
melléket kapcsolhatom?” Lazán mondta. Ekkor egyébként a nagyapánkat keresték,
hogy közöljék vele, fődíjat nyert egy filmfesztiválon. Az igazsághoz tartozik, hogy az
öcsém nyitómondatának folytatása is volt, így hangzott az egész egyben: „Fővárosi
Nyilasi Tibor Könyvtár, jó napot kívánok, hányas melléket kapcsolhatom?… Ööö… nem,
ja nem, bocsánat, igen, igen, ez az a szám, csókolom, adom a nagypapát.” Ki tud jobb
dumákat kitalálni? Igen, talán a telefoncsibészségekkel indult kettőnk rivalizálása, illetve hát én nem úgy éltem meg, hogy versenyzünk, én mindig csak közös játékokra,
kalandokra emlékszem, ő viszont kemény csatákra.
A Liliom utcából befordulok a Tűzoltó utcába. Itt is bevillan egy gyerekkori jelenet;
nyár, forróság, ezúttal is a ferencvárosi nagyszülőknél vagyunk elhelyezve – apánk és
anyánk két hét kivételével az egész nyarat végigdolgozzák, az öcsémmel heti váltásokban töltünk időt a ferencvárosi nagyszülőknél és a tatai nagypapánál (akinek lakóhelye a neve is egyben, Tata). A játszótérről jövünk haza – odáig elengedtek minket
kettesben. Nagyot fociztunk a helyiekkel; séta közben a meccset elemezzük. Előttünk
húsz méterre hárman gyalogolnak, két férfi és egy nő, a férfiak laza, divatos ingben,
a nő farmerbermudában, márkás tornacipőben, édeskés illatfelhőt hagynak maguk
mögött, kellemes női parfüm. Ki mer belecsípni a csaj fenekébe? „Nem mered.” „Te
nem mered.” „Nem, te nem mered.” Na, ki meri? Futólépésben közelítjük meg a kiszemelt feneket, én csak úgy teszek, mintha rászánnám magam, de ő csíp bele, az
öcsém. Futunk, ahogy bírunk, menekülünk, közben visszanézünk, a két férfi kis té
továzás után üldözni kezd minket, napszemüvegesek, borostásak, gyorsak, a nő nem
vesz részt a hajszában, de hogy ne maradjon le túlságosan a kísérőitől, kocog; külföl-

Fotók: Lábass Endre
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diek, olaszok, káromkodnak, az öcsém felismeri a dallamos nyelvet; a férfiak tartják az
ötméteres távolságot, nem akarnak elkapni, csak trappolnak mögöttünk hatvan-hetven százalékos erőbedobással, egyikük röhög, de ettől nem lesz kevésbé félelmetes a
menekülés.
A feleségem hív. Megkérdezi, mi újság, hányan várakoznak előttem. Nem tudom,
mondom, kiküldött az asszisztens, kérte, hogy fogjam fel, járványhelyzet van, hiába
magánrendelő, rajta kívül más nem tartózkodhat a váróteremben, szájmaszkja fölött
szikrázott a szeme; azt tanácsolta, mászkáljak a környéken, míg nem küld egy sms-t,
hogy mehetek; hogy mikor küldi, fogalma sincs, „a doktor úr feltár”, ettől függetlenül
ne bóklásszak el messzire. Hol vagyok pontosan?, kérdezi a feleségem. Elmondom.
És azt is, én hülye, hogy milyen emlékek szálltak meg az imént. Kínos csend a vonal
végén. Amint a múltidézésre tereltem a szót, tudtam, hogy baj lesz, mégis megtettem, kiejtettem az öcsém nevét, a lelkiismeretem diktálta, hogy ne hallgassam el. „Itt
vagy?”, kérdezem. Közli, hogy igen, vonalban van; nincs mit mondanunk egymásnak,
kinyomjuk a telefont.
Elmerészkedem a Berzenczey utcáig. Félpercenként a telefonom kijelzőjére pillantok, jön-e a hívó sms. Ha netán jön, mert rekordidő alatt tárt fel a doktor – és utána
villámgyorsan vissza is zárta, amit kinyitott –, gyors hátraarc, és tépek a fogorvosi rendelőhöz.
Erre jöttünk a nagymamánkkal, amikor biciklizni vitt minket a Ferenc térre. Valahányszor a flitterekkel díszített, lila kardigánjában jött (szinte mindig), elhatárolódtunk
tőle, már a járdán otthagytuk a bringákkal, kiáltozott utánunk, mint a két olasz, álljunk
meg, dehogy álltunk; az öcsémet is, engem is idegesített a kardigánja csillogása, túl
fiatalos volt hozzá, szégyelltük magunkat miatta, helyette, úgy gondoltuk, a nagymama ne tündököljön, a nagymama olvadjon bele a környezetébe, viseljen barnát vagy
sötétzöldet. Az öcsém ügyesebben biciklizett. A Ferenc téren bójákat raktunk ki, szlalomversenyt rendeztünk, egyszer sem nyertem.

Csörög a telefonom. A feleségem számát írja ki, de Kinga szól bele, az öcsém kislánya, illetve már az enyém. Kérdezi, mit mondtam anyának, mert úgy látja, ki van
borulva, de nem hajlandó elárulni, mi bántja. Megnyugtatom, hogy csak rossz napja
van, lehet, hogy fáj a feje, elmúlik, minden rendben lesz.
Pittyen a telefonom. Sms a rendelőből. Mehetek. Az asszisztensnő beterel, megkapom az érzéstelenítőt, a doktor úr mindjárt elkezdi a gyökérkezelést, amivel karácsonyra lepem meg magam. Zsibbad az ajkam, lecsukom a szemem. Elhatározom,
hogy a kezelés után felhívom az öcsémet. Ezt a beszélgetést még a gyökérkezelésnél
is régebb óta halogatom. Két éve. Akkor költözött hozzám a nő, akitől elvált.
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FÉNYKÉPEZI A ROMOKAT
LÁBASS ENDRE FERENCVÁROSI KÉPEI MELLÉ

Szülei a Ferencvárosban éltek albérletben, egy idős hegedűművész házaspárnál, az
Üllői út 119.-ben. Édesanyja a forradalom alatt volt viselős, apjának akkor még volt
munkahelye. A Péterfy Sándor utcai kórházból már a vízivárosi Fő utca 42.-be vitték
a mózeskosarát. Akkoriban csak kevés autó járt az utcán, minden lágyan napsütött
szürke volt. A városban mindenhol rémmesékkel telt öregemberek, őrültek és romok,
amerre ellátott a szem. Az 1970-es évektől beleszeretett a csavargásba; fényképezi a
romokat, hallgatja az öregeket, leírja a meséket. Huszonkét éve a Népszínház utcában
lakik, a népek színházának közepén, régóta nem él már senkije, de körben még mindig megvannak majdnem az összes romok, éppen úgy, ahogy először megpillantotta
őket. Csak a régi szegények helyén már unokáik élnek a viskókban. Amúgy minden
rendben, a tankbelövések a helyükön.
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BERTA ÁDÁM

EGY SZÁL
CSILLAGSZÓRÓ
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Idén ősszel egyik este egy Nick Cave-koncertfilmet néztem. A magas, sovány, fekete hajú férfi jó másfél órán át egyedül zongorázott az óriási, üres koncertteremben.
A film elején belépett a terembe, a zongorához ment, leült, és egyszerűen játszani
kezdett, az utolsó dal után pedig lecsukta a billentyűzet fedelét, és kiment az ajtón.
Bár még messze volt a karácsony, ez az élmény előhívta belőlem az ünnep csendességét. Az érzést, ami akkor fogja el az embert, amikor kiürülnek az utcák, már bezártak a
boltok, és egy másféle szellemiség veszi birtokba a zsúfolt, köznapi tereket.
Bár rengeteg bajt, fájdalmat, tragédiát és nehézséget hozott magával az idei járvány, ahogy kiürültek az utcák és bezártak az iskolák meg az éttermek, arról az ünnepek is eszébe juthattak az embernek. Hiszen nem minden ünnep boldog.
Néztem Nick Cave filmjét – egyfajta fapados kivitelű koncert volt, nézők és taps
nélkül. Öltönyben, egy szál zongorával, amelyet az óriási terem közepére toltak.
Eszembe jutott egy régi karácsony, amelyet New Yorkban töltöttem. Néhány nappal
az ünnepek előtt érkeztem a városba, életemben először. Úgy alakult, hogy december 24-én délután, amikor sötétedni kezdett, a Central Park környékén sétáltam, és a
park fái között, a behavazott dombokon megláttam egy kis, elektromos hajtású platós
kocsit, olyasfélét, amivel régebben a magyar vasúti pályaudvarokon is poggyászokat
szállítottak. A kiskocsit a kertészeti cég alkalmazottja vezette, akinek nyilván éppen
akkor telt le a műszakja. A plató üres volt, a munkás boldogan szlalomozott, ugratott
a dimbes-dombos terepen, kiélvezte az egyedüllétet, önfeledten játszott a munkaeszközzel, amellyel máskor a napi feladatokat szokta teljesíteni.
Benne volt ebben a pillanatban minden, ami egy ünnep kezdetét jelzi. Egy évvel
később, a karácsony előtti napon kimerítő, négynapos buszutat követően érkeztem
vissza New Yorkba. A távolsági buszon megismerkedtem egy belőtt hajú alkoholistával, aki az elvonástól delirálni kezdett, üvöltözött, kötekedett, többször kis híján megverette magát más utasokkal és a sofőrrel, de valahogy mindig sikerült kihúznom a
bajból. A busz nagy sokára befordult a negyvenkettedik utcai végállomásra, kinyitotta
az ajtót, és az érkezők szétszéledtek.
A belőtt hajú még levágott egy
utolsó hisztit, hogy valaki ellopta
az egyik táskáját, de aztán az elveszettnek hitt sporttáskát is a kezébe
nyomtam. Kijött elé a régi szerelme,
úgyhogy könnyen elslisszoltam az
ölelkező, csókolózó pár mellől. Hullafáradt voltam. Összekapartam az
utolsó negyeddollárosaimat, vet
tem egy metrókártyát, és hazamentem kialudni magam. Végtelen erdőséggel álmodtam, ahol napokon
át sétáltam, de egy emberrel se találkoztam.
A következő napok a valóságban
is emberek nélkül teltek. A lakó
társam, Pietro hazautazott az édesanyjához, egészen újévig magamra
maradtam a három macskával. Ez
volt életem legboldogabb téli szünete. Nem csak hogy nem kellett
ajándékok után rohangásznom a
boltokban – az egésznek még a lehetőségéről is megfeledkeztem. Januárban jutott eszembe, már nem
is tudom, miről, hogy ez valóban
egy létező jelenség, ünnepekkor
az emberek megajándékozzák egymást. A legnagyobb ajándék volt mentesülni az
egésztől. Mellékajándékként pedig ott várt Pietro zenegyűjteménye. Nem régóta ismertük egymást, fogalmam se volt, milyen zenét hallgat. Előzőleg csak pár Cocteau
Twins-albumot ismertem, így hát életre szóló élmény volt felfedezni Pietro teljes gyűjteményét, amelyben az összes Cocteau-nagylemez anyaga mellett jó pár ritkaság is
megvolt CD-n.
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Emlékszem, kiskoromban nagyapámmal ezekben a december végi napokban
minden délután kiálltunk az előszobába, és nagyapám csillagszórót erősített az
előszobafal lécburkolatára. Lekapcsolta a villanyt, meggyújtotta a csillagszórót. Néztük, ahogy szikrákat vet, de nem is a szikrák voltak a legszebbek: az izzó pontot figyeltem, ahogy lassan haladt a csillagszóró töve felé. Egymás után többet is szabad volt
meggyújtani, csak a karácsonyfára nem tettünk. Nagyapám azt mondta, tűzveszélyes.
Karácsony előtti nap a díszeket régi, narancssárga-fehér szaloncukros kartondobozból vettük elő. A dobozra fenyőfákat nyomtattak. Budapest Csokoládégyár. Csokoládéval bevont ZSELÉ szalon csomagolásban. Minőségét megőrzi ünnep után 15
napig, ez volt ráírva. Annak idején négy ilyen egyforma dobozból kerültek elő a selyempapírba bugyolált díszek. Már rég nincsenek meg.

LADIK KATALIN

LILITH
Lilith felhasított szájjal:
Miért érjem be ilyen kevéssel?
Megnyúlt a füle az időnek
Két érintés között.
Mintha a száraz fűből
A bánat kabát nélkül
Velem repülne.
Arcod, ha fölragyog,
Igazgyöngy inna titokban.
Tél, örökkévaló,
Megismersz engem?
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DEUTSCH KORNÉLIA ÉS
LOSONCZY ATTILA

GÁT UTCA 3.,
SOKAK
OTTHONA
„Itt született József Attila,
ebben a házban?
Hát nem Öcsödön?
Nekünk azt tanították az
iskolában.”
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Öt József Attila-emlékhely működik az országban, nekünk a legkedvesebb nyilvánvalóan a Gát utca 3. alatt üzemel: ez a költő ma is álló szülőháza. De vegyük előbb sorra
a többit! Szabadszállás, Dörmögő-ház: itt nőtt fel a költő anyja, Pőcze Borbála, és a
gyerekek is gyakran jártak a nagyszülőknél. Öcsödön a régi iskolából lett emlékhely
(és helytörténeti gyűjtemény), a költő életének meghatározó szakasza: testvérével,
Etussal lelencként töltöttek ott két évet. Makón gimnazistaként lakott több mint fél
évig Espersit János ügyvéd házában, egyik első múzsája éppen az ügyvéd lánya volt.
A ház ma a József Attila Múzeum irodalmi kiállítóhelye. Balatonszárszón a Makai-villa
őrzi a költő emlékét, itt élt az utolsó hónapokban.
A Gát utcai épület 1891-ben készült el. József Attila tizennégy évvel később, 1905-ben
született. A ház tehát mai fogalmaink szerint új építésű volt, semmiképpen nem az
a külvárosi, omladozó falú, patkányoktól és svábbogaraktól hemzsegő szükséglakás,
ami sokak képzeletében az éhező proletárköltő lakóhelyéről él. (Mintha a mélyszegénység és a koszlottság szinonim fogalmak lennének.)
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József
Attila születésnapján. Az intézményt Kassák Lajos nyitotta meg, nagy formátumú
zseni szintén. Ez a nap nemcsak József Attiláé, hanem Janus Pannoniustól a ma élő
összes költőig minden magyar lírikus ünnepe. Ahogy a ház is, kicsit minden magyar
költő otthona is: irodalmi rendezvények, költőversenyek helyszíne – az emeleten pedig
pont ugyanúgy önkormányzati lakások sorakoznak, mint annak idején.
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Vendégkönyvpárbeszédek
Két, láthatóan nyugdíjas hölgy érkezik.
– Jó napot, jöttünk megnézni a múzeumot!
– Üdvözöljük önöket, nyugdíjaskedvezményt tudunk adni.
Az egyik hölgy bekukucskál a kiállítótérbe, míg mi előkészítjük a jegyeket.
– De hiszen ez nem is a lakásuk.
– Így igaz, senki nem tudta pontosan megmondani – 1964-től napjainkig –, hogy melyik lakásban született József Attila, hiszen mindössze három hónapot éltek itt.
– Akkor nincs is meg a bölcsője és a kis cipőcskéje?
– Nincs – és mondanánk, hogy azért, mert… de ez már felesleges kísérlet lenne. Mire
felnézünk, a hölgyek kifordulnak az ajtón.
***
„Remélem, én se tűnök el, lesz majd nekem is valami emlékhelyem.” (a vendégkönyvből)
***
„Olyan kár, hogy ennyire szép lett a felújítás után az emlékhely, így nem őrzi azt a hangulatot, amit József Attila idején. A régi kiállítás ennyiben sokkal jobb környezetben
volt, éreztette velünk a kor hangulatát.” (a vendégkönyvből)

Fotók: Déri Miklós

***
A férfi a húszas évei végén járhatott, felesége pedig alig volt több, mint húsz.
– Jé, hogy megváltozott itt minden! Amikor a nagymamám itt lakott, minden másképp nézett ki.
– Ki volt a nagymamája?
Egy kis beszélgetés során a fiatalember és az emlékhely művelődésszervezője azt is
kiderítették, hogy az a bizonyos, nyaranként itt rosszalkodó gyermek régi ismerős.
Most pedig elhozta a menyasszonyát, hogy eldicsekedjen neki: abban a házban gyerekeskedett, ahol a nagymamája még jól ismerte Pőcze Borbálát. Mert nem a világ
kicsi, csak sokáig kell beszélgetni!
***
„Jovolt mégecer jönék” (a vendégkönyvből)
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SZÁLINGER BALÁZS

BÁJOS FILM
NOIR A FERENC
KÖRÚTRÓL

1926. július, apróhirdetés. KISZOLGÁLÓLEÁNY szép jövedelemmel, fizetéssel felvétetik. Ferenc-körút 10. Tejivó.
1926. november 20. Bán Katalin 17 éves elárusítóleány eltűnése. Egy ál-rendőrtiszt
hosszas előkészületek után megszöktette a tejcsarnokos kisasszonyt. A bulvársajtó
nem pontos, nem tapintatos, nem óvatos. A hölgy néhol 16, néhol 19, leggyakrabban
20 éves, itt miskolci, ott sátoraljaújhelyi, lovagja pedig rendőrségi fogalmazó, Dénes
vagy Dienes nevű, akit Gyékényesre helyeztek. Egyik este megvárta a lányt a Tej
ivó előtt, együtt távoztak, vonatra szálltak, az út végén pedig a férfi eladta a balkáni
emberkereskedőknek. (Ne felejtsük, alig egy-két éve volt csak a fél világot megrázó
Kodelka-gyilkosság, mindenki darabolós jeleneteket vizionált minden eltűnés mögé
Budapesten!) A rendőrség szerint nincs Dienes nevű kollégájuk, feltűnik a lány nagynénje-főbérlője (Schindler Ferencné magánzónő) a Német utca 49–51. szám alól, nyilatkozik fű-fa-virág, a sajtó mindent tudni vél, Bán Katalinból kis híján a fél ország siratott Katója lesz. A szenzációversenyt a következő cím nyeri: Pestszentlőrinci lélekkufár
hálóiba került egy 17 éves szép, szőke leány.
1926. november 21. A megszöktetett Bán Kató a tegnapi újsággal a kezében személyesen jelentkezett a rendőrségen. Mint elmondta, barátnőjénél aludt Pestszentlőrincen, mozijegyet váltott, a mozi későig tartott, nem mert hazamenni, félt, hogy
nagynénje erélyesen megdorgálja. Az ügy tehát megoldódott. Sőt. Diennes rendőrfogalmazó eljegyezte az eltűnt Bán Katalint. A hölgy a rendőrségen elmondta, önszántából követte a rendőrfogalmazót. Diennes a szombati nap folyamán megkérte a
kezét.
1926. november 23. Diennes rendőrfogalmazó nem jegyezte el Bán Katalint. Teljesen
távol áll tőle, hogy Bán Katalint a nevével kapcsolatban szerepeltesse. A rendőrfogalmazó csodálkozik legjobban azon, hogyan került neve kapcsolatba Bán Katalin
eltűnésével.
Milyen varázslatos, kétségben hagyó lyukak a történetben! Annál izgalmasabb, minél
kevesebb látszik belőle. A love storynak valószínűleg vége, a szereplők sorsa szertefut.
A Pápa Tejivó áprilisban újabb apróhirdetést ad fel: kiszolgálónő kerestetik. Végül pedig...
1927. május, apróhirdetés. ELVESZTETTEM VASÚTI arcképes igazolványomat Dembinszky-utca Aréna-úton. Megtalálóját kérem, legyen szíves lakásomra küldeni vagy
hozni. Jutalomban részesül. Bán Katalin. Német-utca 49-51.
A ferencvárosi irodalmi tejivó szőke pincérlánya itt tűnik el a szemünk elől.

Leheletfinom ferencvá-

Forrás: Magyarország, Budapest, Friss Újság,
Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Magyar Jövő, Pesti Hírlap

rosi történet. A helyszín
(Ferenc körút 10.) ma is
létezik, bár már egy másik
galaxis pulzál körülötte.
Vers, novella vagy detektívregény? Lássuk, miből
főzünk.
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Pápa Tejivó: Budapest rekordere
Pápa Zoltán üzlete, az irodalmi tejivó 1926-tól 1942-ig működött. Regények, riportok
és cikkek főhőseként és háttereként is jól szolgált. Tanároktól a kor fiatal művészein
(így Medgyaszay Vilmán, Komlós Aladáron, Szőnyi Istvánon, Molnár-C. Pálon, Berky
Lilin) át a főiskolai hallgatókig sok mindenki látogatta. Alkohol nem volt, volt viszont
olyan, ami máshol nem: a járatott lapok, újságok, magazinok számában ez a hely volt
Budapest rekordere. Nem a New York, nem a Centrál, hanem a Pápa Tejivó. Több mint
háromszáz kiadvánnyal. Halk rádiózene, kétfős asztaloknál újság fölé görnyedő olvasók. Itt nem beszélgettek, ide nem találkozni jártak, itt olvasni kellett. Az újságok a fej
fölé függesztett lécekről lógtak le, a háziúr nem orrolt meg arra, aki órákig ott ült a
kávéjánál, sőt olykor kölcsönt is adott. A konyha egyszerű és változatos volt: akár pár
szem töpörtyűt is lehetett kérni a kávé és a New York Times mellé.

9 LIT

VAJNA ÁDÁM

ELTÁVOLODÁSI
GYAKORLAT
„Egyszer szállj fel a legkoszosabb vonatra”
(Kemény István: Programok az útvesztőben)

egy idegen ország nemzeti könyvtárában
délután három órakor
megkérdezi tőled a biztonsági őr,
mennyi az idő.
néhány héttel később
egy dél-dunántúli kisváros
vasútállomásának fűtetlen várótermében
odajön hozzád a kalauz,
hogy nem fázol-e.
– megáll az idő.
nézz az órára,
válaszd ki a legszimpatikusabb számot,
Kolozsváron ébredsz.
délután öt, részeg taxisok,
harangszó, valaki meghalt.
szállj fel a legkoszosabb vonatra,
gyere vissza –
ints a dunántúli kalauznak, hogy nem érted,
fusson be a vonat.
menj el, gyere haza,
menj el, gyere haza.
a könyvtár úgyis idegen,
a váróterem fűtetlen marad.
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A Mester Galéria és Közösségi Tér 2020 őszén iskolai közösségi szolgálatként hirdette
meg SzabadSajtó! című újságíróműhelyét. Az októberi találkozókon a középiskolás
résztvevők a riport, az interjú és a kritika műfaji sajátosságaival ismerkedtek meg,
majd a megszerzett tudást gyakorlati feladatokban kamatoztatták, egy rögtönzött
„szerkesztőségi ülésen” pedig Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője volt a vendégük.

Hetek alatt formálódtak azok a személyes témaválasztások, amelyekből a képzés második felében – folyamatos konzultáció és tanulságos szerkesztői munka
után – az alábbi cikkek születtek, amelyeknek most a 9 magazin nagyvonalúan és ösztönző-kollegiális szándékkal
helyet biztosít.
A szövegek hiteles forrásokra támaszkodva, legtöbbször közvetlen érintetteket megszólítva íródtak. De sokkal
többek is ennél. Általuk talán bepillantást kapunk egy generáció szemléletébe.
Ha pedig – joggal – felmerül az olvasóban, hogy nem reprezentálhat egy egész
generációt néhány ferencvárosi kisképzős és leöveys kamasz, akkor csak ezek-
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kel a fiatal és szubjektív tekintetekkel
azonosuljon a következő oldalak erejéig.
Keressünk általuk válaszokat a kérdéseinkre, amelyeket a kelleténél ritkábban
teszünk fel nekik, s amelyeket így ritkán
is áll módjukban megválaszolni, miközben feszítik őket a saját kérdéseik és
a közlési igény. És mindez itt és most a
nyomtatott sajtóban történik, amelynek
láthatóan nem szűnt meg a vonzereje,
de mostanra – és különösen számukra
– végleg mellé demokratizálódtak a videós-képi tartalmak és az online platformok.
Mondandójuk nem mormogó magánbeszéd, hanem közérdekű és aktuális: arról szól, ami körülöttü(n)k tör-

ténik. Írnak a közös alkotás öröméről
és megosztásáról, egy ifjúsági színházi
társulatról és az ő előadásukról. Írnak
zenéről és irodalomról, saját műveikről
és azokról az impulzusokról, amelyek
mindezt megelőzik. Írnak a találkozás
tereiről, most éppen a moziról, hogy
hogyan volt egykor errefelé, hogyan
van/nincs 2020-ban, és hogyan lehet a jövőben. Vagy arról, hogy lesz-e
s milyen lesz az a jövő, amit a végletekig fokozott fogyasztás épp eláraszt
hulladékkal. Mit tehetünk egyénként,
és elsősorban rajtunk múlik-e mindez
egyáltalán? A klímaválság a Z generáció
létkérdése, a szorongásban ugyanakkor
mindannyian osztozunk. S osztozunk
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abban a tapasztalatban is, hogy a koronavírus-járvány és az azt övező intézkedések megváltoztatták a mindennapjainkat. Így nem véletlen, hogy ez az
életmóddá vált esemény ott bujkál minden szöveg mögött. Ekként ezek a cikkek
kordokumentumok és időkapszulák.
Ám a közös szükség ideje felerősíti a szolidaritás hangjait is, a szolidaritás pedig
nem sopánkodik, hanem – mint a mostani összeállítás egyik cikkében – szóhoz
juttatja azokat a kiszolgáltatottakat, akik
nemcsak messzi kontinenseken élnek,
hanem az általunk bejárt utcákon is. Ez
az egymásért viselt felelősség pedig a
talán megkopott, mégis legigazabb tartalma az épp előttünk álló ünnepeknek.

Azok a fiatalok, akik most cikkeikkel bemutatkoznak, alaposan figyelik,
s nemcsak írják, hanem szigorúan olvassák is a világot maguk körül. Ha lehetőséget kapnak rá, megosztják róla a
véleményüket, őszintén és bátran, ezáltal pedig alakítják is. Alakítják, mint látható, nemcsak a maguk, hanem mindannyiunk számára. S akkor ezt hívjuk
talán közbeszédnek, ezt hívjuk talán
szabad sajtónak.
Coates Ádám és Fehér Renátó,
a Mester Galéria és Közösségi Tér
munkatársai, a SzabadSajtó! műhely
vezetői és szerkesztői

A Mester Galéria és Közösségi
Tér a Ferencvárosi Művelődési Központ tagintézménye,
amelynek a Mester utca 5.
szám alatt található helyisége
a járványügyi intézkedések
következtében jelenleg zárva
tart, de online programjairól
tájékozódni lehet az fmkportal.hu-n és a Mester Galéria
Facebook-oldalán.

Fotó: Stépán Virág

HAJLÉKTALANSÁG KARANTÉN IDEJÉN

KÖZELEG A TÉL
Ha eddig nem lett volna egyértelmű, most rájöhet a kedves olvasó, hogy
lakhatási szegénynek lenni nem leányálom. Persze a koronavírus okozta
felfordulásban mindenkinek lehet oka panaszkodni. De belegondolt
abba, hogy vannak, akiknek ez az időszak még több nehézséget
jelent? Remélem, a cikkemben sikerül láthatóvá tennem, hogy milyen
igazán kiszolgáltatottnak lenni, és ezzel önt is hozzásegíteni ahhoz,
hogy hálát tudjon adni mindazért, amit megkapott a sorstól.

A szociális munkások és az intézményvezetők véleményének olvasása után szerettem volna a leginkább érintett embereket megszólaltatni, hogy végre ők maguk mondhassák el saját benyomásaikat,
történeteiket. Ebben Alex és Marci, A Város Mindenkié csoport hajléktalan aktivistái voltak segítségemre, akikkel a csoport Szentkirályi utcai irodájában beszélgethettem.
„Egy baleset után végtagbénult lettem, pelenkázni kellett. Öt évig tartott felépülnöm, közben
elúszott a lakásom” – emlékezik vissza Alex, a Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központ lakója.
„Két rossz válás és a 2008-as válság miatt kerültem az utcára, és nem hiszem, hogy valaha is kikerülnék a hajléktalanellátó-rendszerből” – meséli
Marci, aki a 9. kerületben, a Liliom–Tűzoltó sarkán
is utcázott, mielőtt beköltözött az Utcafront Menedékházba.
Milyen konkrét változásokat jelentett a vírushelyzet egy
hajléktalan ember számára? Hogyan töltöttétek a karantén időszakát?
Alex: A tavaszi karanténhelyzet lelkileg nagyon
megterhelő volt. Egy szállóban alapból nagyobb

a hajlam a depresszióra: ha az alkoholistákat bezárják, a pszichés feszültségek előjönnek, ez a többiek
számára is kihívást jelent. Én például nem beszélgetek senkivel, nem kötök barátságokat, ilyen körülmények között nem lehet. Volt, aki nem bírta
tovább, és elhagyta a szállót, de most jön a tél, és
nemcsak a hideg az akadály, hanem a kijárási tilalom is.
Marci: Az az időszak nekem is nagyon kellemetlen
volt, főleg mivel a Fedél Nélkül rendszeres szerzője
és terjesztője vagyok, és elmaradt egy fontos találkozó a prágai testvérlappal. Március 15-én a szállón
azzal fogadtak, hogy zárlat van. Ha akarok, elmehetek, de akkor vissza már nem tudok jönni. Így végül 72 napig ragadtam bent. Lefoglaltam magam,
mivel az újsággal átálltunk online működésre, de
pszichológiailag így is megterhelő volt a bezártság.
Viszont a végére egy nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze. A szociális munkások éjjel-nappal
bent voltak, főzőversenyt, táncestet rendeztek nekünk, volt kertmozi is. De a hajléktalanok életmódjukból adódóan szabadságszerető emberek, ez is
plusz nehézséget jelent.
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A hajléktalanszállókon szinte lehetetlen betartani minden higiéniai intézkedést. Lehet, hogy valaki épp azért
nem megy be egy szállóba, mert fél, hogy megfertőződhet,
miközben az utcán még jobban ki lehet téve a vírus veszélyeinek. Ti miért döntöttetek a szálló mellett?
M: Nálunk egyetlen megbetegedés sem volt az első
karantén alatt. Amikor megérkezünk, csak lázmérés, kéz- és cipőfertőtlenítés után léphetünk be, és
még az udvaron is hordani kell a maszkot. Szobán-

tások ellen is fellépünk élőlánccal és felvonulással.
Úgy tűnik, Karácsony Gergely legalább tartja az
ígéretét: egyre több ingyenes nyilvános vécé van a
városban. Egy hajléktalan nem engedheti meg magának, hogy naponta többször 250 Ft-ot fizessen a
vécéért. Bár a sztereotípiákkal ellentétben a legtöbb
fedélnélküli dolgozik, pénzt keres: én maszekban
számítógépekkel foglalkozom, ebből tudom fizetni
a szállón a szobámat.
M: Az a baj, hogy ez a százezer lakás magántulajdonban van, de létezik egy alapítvány, a Nyugodt
Szív, amely adományokból bérel lakást hajléktalanoknak. Itthon négy-öt ilyen van, pedig Németországban alig él szállón hajléktalan, ott azt a menekültek lakják. Nálunk ezt már a kilencvenes években elrontották, mert mindenki szállókban gondolkozott, pedig onnan kitörni szinte lehetetlen.
A szociális munkások azt mondják, hogy a legjobb segítség az előre csomagolt étel és a higiéniai eszközök adományozása. Ti milyen segítségnek örültetek a legjobban a
karantén időszaka alatt?
M: Én mindennek örültem. Talán a legjobban a
szálló által biztosított wifit tudtam hasznosítani. Az
újság miatt ez elengedhetetlen a munkámhoz.
A: Műszaki eszközök adományozása lenne a legjobb, de nekem elsősorban a szobám kifizetéséhez
kéne segítség, mert amire nekem szükségem van,
azt megveszem saját magamnak, én nem akarom
más levetett ruháit hordani.

Fotó: Urbán Ádám
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ként van egy tisztaságfelelős, akinek napi háromszor fertőtlenítenie kell. Az utcán élésben pedig
nem is a vírus a fő veszély, hanem a hatóságok. 2018
októberétől lépett életbe az a törvény, amely tiltja
az életvitelszerű közterületen tartózkodást. De meg
kell mondjam, a rendőrök is utálják ezt az egészet.
A Mérce szerint Budapesten százezer lakás áll üresen.
Lehetne tenni azért, hogy ezek egy részét használatba vehessék a lakhatási szegények?
A: A Város Mindenkié épp azért küzd, hogy utcáról lakásba juttassa a fedélnélkülieket. A kilakolta-

A 24.hu-n olvastam egy cikket, amelyben egy politikus
nem akart nyilatkozni erről a kérdéskörről, attól tartva,
hogy ha egy lapon említi a hajléktalanokat a koronavírussal, a magyar társadalom könnyen bűnbakot faraghat
a hajléktalanokból.
A: Sajnos igaza van a politikusnak, és nagyon is helyesen járt el ebben a helyzetben. Bár ha megnézed
a statisztikákat, nagyon kevés koronavírussal fertőzött hajléktalan van.
M: Saját tapasztalatom szerint sem erősödtek az
előítéletek a vírus alatt. Én a mindennapokban an�nyit érzékelek, hogy kevesebben jönnek oda, amikor az újságot árusítom, de negatív megjegyzéseket
nem kaptam. Persze azt mi is tudjuk, hogy idén
mindenkinek még sokkal nehezebb. De ha esetleg
tudnák támogatni azt, akinek kevesebb jutott, főleg
most, hogy jönnek az ünnepek, tegyék meg! Vagy
legalább köszönjenek rá az illetőre, mert a hajléktalanoknak nagyon kevés az emberi kapcsolata, és
egy kis kedvesség mindenkinek jól esik, ráadásul
ingyen van.
Harle Szofi Éva

Harle Szofi Éva
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 16 éves
tanulója kerámia szakon. Mindig is szeretett kézműveskedni, és már kiskorától kezdve írogat. Sokat
elmélkedik a világ menetéről és a politikáról, de
emellett igazi gamer és filmmániás is.
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A LOMTÁR ÜRES, AVAGY
HOGYAN LESZEK ZERO
WASTE?
A „zero waste” életmód napjainkban divat, sokan kezdenek bele.
Hulladékmentes életmódnak fordíthatjuk, és leginkább azt jelenti, hogy egy
háztartás a szemét és a megmaradó felesleg minimalizálására törekszik.

A mozgalom megálmodója Bea Johnson, aki a Zero
Waste otthon című, magyarul 2018-ban megjelent
könyvében fektette le az úgynevezett 5R szabályt.
Refuse = utasítsd vissza, mondj nemet; Reduce =
csökkentsd; Reuse = használd újra; Recycle = szelektálj; Rot = komposztálj! Sokan azért választják a
zero waste életmódot, hogy a kiadásaikat csökkentsék, másokat természetvédelmi szempontok motiválnak.
Engem is egyre komolyabban érdekel a környezetem védelme, hogy élhető közegben élhessek és
élhessenek utánam is. Így leltem rá erre a mozgalomra, amely a közösségi média szinte mindegyik
platformján szembe is jött velem. Úgy döntöttem,
belevágok, ez az írás pedig az én kísérletemet követi végig.

Egyszer megvenni, többször használni
Több szakértői cikk elolvasása után arra jutottam,
hogy elsőként a szemetesem tartalmát kell átkutatnom. Ha tisztában vagyok azzal, hogy mit dobok ki,
azzal is tisztában leszek, hogyan tudom nem kidobni. De miből is áll egy tini lány szemetese?!
A kukám tartalma:
• sminklemosó vattapamacs, fültisztító
• nedves és száraz törlőkendő
• szalvéta, zsebkendő
• ételek csomagolása
• műanyag palack és tejesdoboz
• ételmaradékok
És ott van még a papír és a műanyaghulladékok
is. Összeírtam őket, és újra kutatásba merültem.
Helyettesíteni, újrahasználni. Ez a két szó lebegett
lelki szemeim előtt. Helyettesíteni: egyszer megvenni és többször használni, újrahasználni, akár
csak díszként vagy más eszközként.
Sokan vannak a zero waste közösségben, akik
mindent maguk csinálnak. Varrnak, ültetnek, barkácsolnak. De már jó áron hozzá is lehet jutni a
hulladékmentes alternatívákhoz. Itt is természe-

tesen árbeli, minőségbeli különbségek vannak, jól
kell választani.
Én egy hibrid rendszert gondoltam ki. Vannak
tárgyaim, amelyeket még tudok használni: fésű, fogkefe. Ezeket nem dobom el most rögtön a hulladékmentes alternatívájukért, hisz így szemetet termelnék. Majd ha végleg elhasználódnak, akkor veszem
meg a már tartósabb, komposztálható verzióikat.
De máshogy is próbálkoztam a helyettesítéssel.
Varrógéphez ültem, és vászontáskákat, -szalvétákat, törlőkendőket gyártottam. Kedvet kaptam a
„csináld magad” dolgokhoz. Aztán dezodort, arc
krémet, fogkrémet és más kozmetikai szereket készítettem el házilag. Jól sikerültek, és pár száz forintból megvoltak.
Képzőművészeti gyakorlataimat is sikerült beépíteni az átalakulásba. Kerámia szakosként kezdtem gondolkodni: mit tudok agyagból, gipszből
előállítani? Megpróbálkoztam dobozok, evőeszközök készítésével is. A kísérletek sikerrel jártak.
Mire kellett odafigyelnem? Jó minőségű munkaanyagot választottam, törekedve arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljek. Mindenből többet készítettem, hogy biztosan ne vetemedjek a régi
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alternatívák használatára. De az is szempont volt,
hogy élvezzem, amit csinálok, örömöt is okozzon,
büszke legyek rá.
Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy mit
csináljak azokkal a tárgyakkal, amelyeket immár
helyettesítek. Persze, persze, újrahasznosítom,
vagy szelektíven dobom ki. De ezzel nem szemetet termelek én is? Tudom segíteni a természetet a
szelektív gyűjtéssel? Sokáig azt hittem, hogy a szelektívszigetek tartalmát végül összeöntik. Aztán világossá vált, hogy ma már sok szemetesautó többrekeszes, így nemcsak a gyűjtés, de az elszállítás és
az újrahasznosítás is szelektív.

Hulladékmentesség és
műanyagmentesség
A hulladékmentességhez szorosan kötődik a
műanyagmentesség. Nem tartom lehetetlennek, de
mégsem erre törekedtem. Persze a zacskók, az üdítősflakonok és néhány divatcikk csomagolóanyaga
is eltűnt az életemből. Bejelentkeztem egy harmincnapos zero waste kihívásra, és számos feladat már
ismerős volt egy másik akcióból, amelyben a nyár
közepén vettem részt. A Plastic Free July (műanyagmentes július) nevű kezdeményezés minden év jú-

MANDULAOLAJOS HIDRATÁLÓ
KÉZKRÉM
Hozzávalók: 20 ml mandulaolaj, 10 ml kókuszolaj,
5 g méhviasz, 4 csepp jojobaolaj, 2 csepp vaníliás
illóolaj, 2 g sheavaj vagy kakaóvaj.
A mandula- és kókuszolajat egy lábosba öntjük és
felmelegítjük. Ha már elég forró, hozzátesszük a
méhviaszt és a sheavajat/kakaóvajat, hogy hamar
felolvadjanak. Amikor ez megtörtént, levesszük a
tűzről az edényt, és folytonos kevergetés mellett
belecsepegtetjük a jojoba- és a vaníliaolajat. Tíz
percre tegyük hűtőbe, és már használhatjuk is.

A zero waste-ben az tetszik a legjobban, hogy
régi dolgokat is visszahoz a jelenbe. Ilyen például
az üveg, amelyben a műanyag elterjedése előtt a
tejet is árusították. Az én generációm ezekre amolyan újdonságként tekint, pedig komoly szerepet
játszottak abban, hogy a szüleink és a nagyszüleink sokkal kevesebb szemetet termeltek, mint mi.
A zero waste ezzel is a tudatosabb fogyasztásra tud
ösztönözni. Vannak már boltok, ahol bizonyos áruk
(tészták, édességek, magvak) kimérősek, és a saját
dobozunkat, zacskónkat használhatjuk hozzájuk.
Több nagy üzletlánc is él már ezekkel a lehetőségekkel.
Persze a bevásárláskor dől el sok minden a táplálkozásunkról is. Sokan úgy tartják, hogy aki zero
waste, az vegetariánus vagy vegán. De ez nem igaz.
Az, hogy én átálltam, nem jelenti, hogy az étren
demen is változtattam. Természetesen több zöldség és gyümölcs kerül az asztalunkra, de a hús az
életünk része maradt.

Kapszulagardrób? Az meg mi?

liusában arra biztatja a fogyasztókat, hogy hagyják
el az egyszer használatos műanyagot. Ez is mutatja,
hogy a zero waste életmód és a műanyagmentesség
milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
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Kimutatások alapján a ruhaipar a második legszennyezőbb iparág a világon: a vízszennyezés ötödét teszi ki, ami a ruhaanyagok kezeléséhez és színezéséhez kapcsolódik. Évente 150 milliárd ruhadarab készül, miközben csak az USA-ban 13 millió
tonna ruhát dobnak ki egy évben. Így nem véletlen,
hogy a zero waste szemlélet a ruhásszekrényemben is új rendet teremtett. Rátaláltam a kapszulagardrób nevű módszerre, ami nagyon megtetszett.
A lényege az, hogy olyan ruhákat válogatunk össze,
ami a kapszulában mindennel összeillik, így kevesebb ruhából tudunk több szettet összerakni. Tíz
ruhadarab 48-féle variációt garantál, és ez kiegészítőkkel még növelhető. A szelektálás után néhány
rosszabb állapotban lévő ruhadarabot újrahasznosítottam. A jó nedvszívó anyagokból törlőkendőket
készítettem, az egyik szakadt ingemet pedig egy
másik ruhám feljavítására használtam. A kinőtt
farmerjeimből karkötőket, kistasakokat csináltam.
A még jó állapotban lévő ruhákat terveim szerint
rászorulóknak ajándékozom.
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Kicsi vagyok, sokra megyek
A hulladékmentes életmódnak köszönhetően sokkal jobban odafigyelek a környezetemre, nyitottabb
és tudatosabb lettem. A Facebookon két csoporthoz
is csatlakoztam: a Zero Waste Mindennapokból és a
Zero Waste otthonból számos ötletet és inspirációt
merítettem.

A zero waste-té válásom közben sokszor eszembe jutott a mondás: sok kicsi sokra megy. Vajon
tényleg így is van, vagy csak úgy mondjuk, és valójában több kell az egyéni felelősségvállalásnál? Talán nem én fogom megmenteni a Földet. De azzal,
hogy hulladékmentessé kezdett válni az otthonunk,
négy ember szemetétől kíméljük meg a világot. Mi
felsöprögettünk a házunk táján. Ti jöttök!
Bakai Hajnalka
Bakai Hajnalka
16 éves. A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium tizedikes tanulója kerámia szakon. Érdekli a
természet, és szeret olvasni.

BOHÉM SZÍNJÁTSZÓ

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ
DZSUNGEL
Október 18-án mutatták be Békés Pál, Dés László és Geszti Péter musicaljét,
A dzsungel könyvét a soroksári Fedák Sári Színházban.
A darab ősbemutatójára még 1996-ban került sor, azóta számos társulat
állította színpadra Magyarországon. Ezúttal a Bohém Színjátszó.

A Bohém Színjátszó 2018 óta működő ifjúsági társulat, ahova 13–24 éves korig bárki bármikor felvételizhet, akit érdekel a színház. Tagjai között általános
iskolásokkal, gimnazistákkal, egyetemistákkal és fiatal felnőttekkel egyaránt találkozhatunk. A társulat
tagjai minden évben két vizsgaelőadáson vesznek
részt: egy félévi prózai és egy év végi musical-elő
adáson. Jelenleg is folyik a munka, hiszen következő vizsgaelőadásuk az Abigél című musical lesz,
melynek próbafolyamatába is volt alkalmunk bepillantani.
A társulatot H. Varga Tamás, a mostani előadás
rendezője alapította azzal a szándékkal, hogy legyen Budapesten egy színházi műhely, ahová a fiataloknak jó tartozni: „A Bohém Színjátszó egy család, amelynek tagjai egymás mellett állnak, és nem
irigyek egymásra. Nem riválisok, hanem csapattársak.” Tamás maga is színészkedik és rendez a színjátszó körein kívül is. Játszott például a Győri Nemzeti Színház Hamletjében vagy a szarvasi Cervinus
Teátrumban, a Valahol Európában című musicalben.
Ő rendezte a Razzia című komédiát a Hungarikum
Élményszínház és Pódium színpadán, és A nadrág
című előadást a Fedák Sári Színházban. Fontosnak

tartja, hogy noha nem profi színészekkel dolgozik
a Bohém Színjátszóban, mégis hozza azt a színvonalat. Ezek az előadások azért születnek, hogy bemutassák a fiatalok gondolkodásmódját és tudását,
nem azért, hogy kasszasikert arassanak; ennek ellenére reményei szerint meg fog még érni néhány
előadást A dzsungel könyve is.
A musicalt immár huszonöt éve játsszák a hazai
színházakban. De mitől is olyan népszerű és időtálló a darab? A tánckarban szereplő Olasz Eszter szerint az összes állatkarakter egy embertípust testesít
meg, így minden néző talál olyasvalakit, akivel azonosulni tud. A Nobel-díjas Rudyard Kipling azonos
című regénye gyönyörű és örök érvényű történetet
tár elénk a hovatartozásról és a jó és a gonosz harcáról. Első ránézésre A dzsungel könyve karakterei
egyszerűnek tűnhetnek, de ha jobban szemügyre
vesszük az egyes szereplők hátterét, valójában árnyaltabbak, mint gondoltuk volna.
Az előadásban főszerepet játszó Bényei Kristóf
fejében már kisgyerek korában megfordult, hogy
színész legyen. S míg sokan a pályaválasztás során elvetik végül az ilyen álmokat, Kristóf igazán
elszánt. Ennek az útnak fontos mérföldköve a Bo-
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hém Színjátszó. Új előadás alkalmával mindig utánanéz, hogy a rá osztott szerepet kik és hogyan játszották korábban, mert ezek a tapasztalatok sokszor
ihletként szolgálhatnak, s közben a véleménye is kialakul az általa játszott szereplőről. Mostani karakteréről, Maugliról például úgy gondolja, hogy csak
tartozni szeretne valahová, de ez a dzsungelben
nem adatik meg neki. A farkasok kitagadják, mert
ember, és az emberek is kitaszítják maguk közül,
mert idáig az állatok között élt.

Fotó: Lénárt Emese
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Maugli, Balu, Bagira és társaik mozgatják az
eseményeket, de túl a konkrét cselekményen, a
musical alaphangulatához a tánckar is nagyon sokat hozzátesz. Azt hihetnénk, hogy egy színész szívesebben áll a színpad közepén a rá irányuló tekintetek kereszttüzében, de a tánckar tagjaként Eszter
rácáfol az előfeltevésre. Ő imádta ezt a feladatot, az
ezzel járó csoportélményt és hogy társaival együtt
ők bújhattak bele a legtöbb állat bőrébe. A helyükön
tátongó űrt pedig egyébként is mindenki észrevenné – így válnak nélkülözhetetlenné az előadás számára. Ha mégis el kéne játszania valamelyik szerepet, biztosan Túnát választaná, mert a lány testesíti
meg a békét és az elfogadást a vad dzsungelben.
A Bagirát alakító Fűrész Tímea alapító tagja
a Bohém Színjátszónak. Az előadás koreográfiáját Takács Judittal közösen alkották meg. Emlékei

szerint a színjátszó története tizenkét vadidegennel kezdődött, akik gátlásosan üldögéltek egymás
mellett, majd megérkezett Tamás, és egyből feloldódott a hangulat. Első félévi vizsgaelőadásukként
mindjárt A dzsungel könyvéhez nyúltak. Tímea szerint sokat fejlődött az előadás az utóbbi években,
ami részben annak is köszönhető, hogy közben a
társulat létszáma megduplázódott. Szóba került az
általa játszott Bagira is, akinek Maugli a fogadott fia,
tehát egy védelmező édesanya is megbújik a szigorú párduc karakterében. Az előadás egyik legmegrendítőbb jelenete, amikor Bagira elküldi Mauglit
az emberek közé. Persze félti a fiút, hiszen – ahogy
a darab során többször is elhangzik – az ember gonosz és kegyetlen. Ebben a jelenetben hangzik el
a Beszél a szél című legendás dal, amely Tímeának
azért is sokat jelentett, mert ezzel mutatkozhatott
be életében először szólószerepben.
A rendező szerint akadtak nehézségeik a próbák
során. Voltak, akiknek a koreográfiák elsajátítása
ment nehezebben, a legnagyobb kihívást azonban
a koronavírus-járvány jelentette. A bemutató előtti
estén a Sir Kánt alakító Kovács Álmos hatósági karanténba került, a rendezőnek így választania kellett:
vagy lefújja az előadást, vagy másnapra megtanulja
a szöveget és ő ugrik be Sir Kán szerepére. A nézők
szerencséjére Tamás az utóbbi mellett döntött, így
a premieren a közönség a rendezőt egy színpadon
láthatta tanítványaival. S bár elmondása szerint felemelő érzés volt velük játszani, mégis jobban szeret
inkább a takarásból izgulni értük. Annak ellenére,
hogy végül ő játszotta az ikonikus tigris szerepét,
nem érzi úgy, hogy egyetlen éjszaka alatt meg lehet formálni egy karaktert. Rendezőként ráadásul
jeleneteket lát, és nem az egyes figurák mozgását.
Így egy bonyolult gépezetbe csöppent bele, közben
pedig a szerepek is felcserélődtek: ezúttal nem ő
irányította a társulatot, hanem a színészei segítették őt a színpadon. Azóta szerencsére Kovács Álmos
is elhagyhatta a karantént, így legközelebb már más
szereposztást láthat a közönség.
A Bohém Színjátszó tehát ezúttal is kitett magáért, és sok nézőjének feledhetetlen élményt nyújtott A dzsungel könyvével. És merre tovább ezután?
A társulat útja az őserdőből már a Matula Gimnázium szigorú falai közé vezet, ahol Szabó Magda
Abigél című regénye játszódik. A Bohém készül, és
készen áll, mi pedig velük együtt remélhetjük, hogy
újra benépesülhetnek a világot jelentő deszkák és
nézőterek.
Füstös Zsófia

Füstös Zsófia
2005-ben született. A tanév eleje óta a Leövey Klára Gimnázium tanulója média tagozaton. Az újságírás, a filmezés és a természetvédelem mellett
szívesen foglalkozik színházzal. Színdarabírással is
kísérletezik.
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AZ IMPULZUS MŰVÉSZCSOPORT BEMUTATKOZÁSA

KARANTÉNON INNEN ÉS TÚL
Művészeti csoportunk fél éve bontogatja szárnyait a Mester Galéria segítségével.
Az Impulzus gondolata 2020 februárjának végén merült fel bennünk: fiatalos,
sokszínű művésztársaságot szerettünk volna összehozni, amellyel nagyszerű
dolgokat viszünk majd véghez, miközben egymást inspiráljuk. Céljaink között
szerepelt, hogy minél több művészeti területről csatlakozzanak hozzánk fiatal
alkotók, s így ezáltal is közelebb hozzuk egymáshoz a művészeti ágakat.

Tudtuk, hogy szükségünk lesz egy helyre, ahol
megtarthatjuk a foglalkozásainkat és a találkozóinkat. A Mester Galéria közösségi terét már régebbről
ismertük, és úgy véltük, tökéletes lenne az Impulzus törzshelyének. Megkeresésünkre pozitívan
reagáltak, így lelkesen vázoltuk fel ötleteinket: a
csapatépítő foglalkozások gondolatát, a tematikus
projektek elképzelését, a vendégművészek meghívásával színesített programokat.
A márciusban elrendelt karantén azonban
felborította az előzetes terveinket. Generációnk
legnagyobb fegyverét mozgósítottuk a karantén
kényszere és unalma ellen: az internetet. A közösségi média lehetőségeit használtuk ki, hogy mégis megindítsuk a csoport működését. Készítettünk
egy Instagram-oldalt, ahová toborzó felhívást és
fotót tettünk ki, ahogy privát oldalainkra is. Hirdettük az Impulzust a Facebookon, illetve ismerősökön keresztül. Meg is érkezett sok lelkes jelentkező,
így célszerűnek láttuk, ha készítünk egy zárt Facebook-csoportot, ahol tudunk beszélgetni, információkat megosztani a tagokkal.
Miután összeállt a csapat, elindult az alkotófolyamat. Minden héten kiírtunk egy projekttémát,
amelyet a tagok a saját művészeti águk eszközei
által és alkotói stílusukban dolgozhattak fel. A heti
projektek megmutatták, hogy egy ötlet, mondat
vagy érzés milyen sokszínűen továbbgondolható,
kibontható. A témák egy-egy hétköznapi szóhoz,
már meglévő dalhoz, idézethez kapcsolódtak. Volt,
hogy a „nyugalom” fogalmának kellett művészi
formát adni, de továbbgondoltuk Simon Márton
költő egyik „polaroidját” is, vagy éppen átdolgoztuk
kedvenc dalainkat. Április 11-én, a költészet napján
az Instagram-oldalunkon a tagjaink 24 órán át vis�szanézhető történetben olvastak verseket kortárs
és klasszikus költőktől, illetve az Impulzus csoport
költőitől.
Júniusban már két tucat taggal büszkélkedhettünk. A karantén feloldását követő első találkozónkra a Margitszigeten került sor. Furcsa élmény
volt végre élőben találkozni egymással, hiszen
három hónapon át csak online volt lehetőségünk
kommunikálni. A találkozót sikeresnek könyveltük
el, ugyanakkor a nyarunk sajnos nem sikerült túlságosan produktívra. A karanténból való szabadulás,

a nyári munkák és a nyaralások miatt szétszóródott a csapat. Augusztusban viszont újra a Mester
Galériában tudtunk találkozni. A beszélgetések se
gítettek kicsit jobban belelátni egymás művészi
gondolkodásába. Mindenki hozott néhányat az eddigi művei közül: a galéria falai között dalok, versek hangoztak el, és festmények, rajzok rengetege
kápráztatta a szemünket.

Az iskolakezdés ismét leterheltté tette a csapattagokat. Kissé megcsappant a létszámunk, az őszi
kezdés pedig eltolódott. A Mester Galériából ideiglenesen átkerültünk a Ferencvárosi Művelődési
Központ Haller utcai épületébe, ahol az újabb járványügyi szigorítások előtt még tudtunk párszor
találkozni. Új tagokkal bővülve elkezdtük az arculat
kidolgozását és a csoport promócióját megtervezni.
Novembertől ismét online keretek közé kerültünk,
így a Discord felületén beszéljük meg az aktuális
terveket és bonyolítjuk le az új projekteket.
A közeljövőben szeretnénk a Facebookon is hivatalos oldallal megjelenni. Tervben van egy nagyobb munkaigényű alkotás kidolgozása is: közösen építenénk fel egy dalt, a kezdetektől a klipig.
Ha visszatér majd az élet a rendes kerékvágásba,
szeretnénk a tagok munkáiból kiállítást rendezni,
amelynek megnyitóján és kísérőprogramjain szintén saját alkotóink debütálhatnának. Ifjúsági fesztiválokra települnénk ki, hogy tagokat toborozzunk
és minél nagyobb közönséget szervezzünk az Impulzusnak.
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Továbbra is várjuk olyan középiskolás és egyetemista korú, pályakezdő alkotók jelentkezését,
akik dal- és zeneszerzéssel foglalkoznak, prózát
vagy verseket írnak, fotóznak, vagy képzőművészként alkotnak. Ha kedvet kaptál, hogy csatlakozz

hozzánk, felveheted velünk a kapcsolatot, de csatlakozás nélkül is nyomon követhetitek a munkánkat
platformjainkon. Elérhetők vagyunk az impulzuscsoport@gmail.com-on és @_impulzus_ néven az
Instagramon.
Bakos Jázmin – Bud Laura
Bakos Jázmin
2003-ban született. A 9. kerületi Leövey Klára Gimnázium tizenegyedikes tanulója történelem tagozaton. Érdekli a zene és az irodalom. Szabad idejében dalokat ír a zenekarával. Szeret mindenféle új
dologba belekezdeni, és örül, ha valamit kreatívan
oldhat meg. A jövőben a zenéléshez kapcsolódva
szeretne elhelyezkedni.
Bud Laura
2004-ben született. A 9. kerületi Leövey Klára Gimnázium történelem tagozatos, tizenegyedikes diákja. Szabad idejében verset és prózát ír, és zenél.
Szenvedélye az irodalom és a történelem, a művészetek mellett a pedagógusi pálya iránt érdeklődik.

MOZITÖRTÉNET ÉS KARANTÉN

ÜRES VÁSZNAK
1895. december 28-án a Lumière fivérek kinematográf segítségével fizető
közönség számára vetítettek filmet a párizsi Grand Caféban. Ez volt a
találmány világpremierje. Magyarországon alig fél évvel később, 1896 nyarán
nyílt meg az első ilyen létesítmény, amely az Ikonográf nevet kapta, de
a kevés érdeklődő miatt hamarosan be kellett zárnia. Az elkövetkező tíz
évben viszont itthon is töretlenül nőtt a filmszínházak népszerűsége.

Gönczi Ambrustól – Ferencváros helytörténészétől – megtudhattuk, hogy 1990-ig összesen
38 mozi működött a 9. kerületben. 1914 és 1942
között például egyszerre kilenc intézmény üzemelt itt. A hatvanas–hetvenes években a kerület
legmeghatározóbb filmszínházai a Kinizsi Mozi,
a Petőfi Kertmozi, az Akadémia Mozi és a Balaton
Mozi voltak, utóbbiak az Üllői úton várták a nézőket. Ez a színes és pezsgő mozikultúra, a mozi
aranykora egészen a tévé széles körben való elterjedéséig rendületlenül kitartott. Ma Ferencvárosban viszont már csak egyetlen helyen, a Lurdy
Házban van lehetőség moziba menni. 2020 tavaszán pedig – az összes hazai mozihoz hasonlóan
– ennek az egynek is be kellett zárnia a járványintézkedések miatt.
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A korlátozások hatásai
2020. március 12-én először kilencvenkilenc főben
korlátozták a nézői létszámot a beltéri rendezvények esetében, amelybe persze a mozik is beletartoztak. Néhány művészmozi, például a Puskin és a
Bem, már idő előtt bezárt. Pár nappal később, március 16-án az összes szórakozóhely és mozi bezárását írták elő. Ebben az időszakban több mozi is elvégezhette a régóta esedékes fejlesztéseket: a Sugár
Mozi például befejezte a mozifotelek kicserélését,
és új vetítőket telepített.
A nyári újranyitások után rengeteg fontos szabályt kellett betarta(t)ni a vírus elleni óvintézkedés
részeként, például ülőhelyek maradtak ki a nézők
között. Mivel ebben az időszakban a forgatások is
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leálltak, a nyitás után több hazai film is szerepelhetett a kínálatban, illetve a járvány miatt halasztott
premiereket is bepótolták (ahogy a Tenet esetében
is történt).
Ernyey Marcelltól, a Sugár Mozi eseményszervezőjétől megtudhattuk, hogy több várt film premierjét a jövő évre halasztották (ilyen például a
Dűne), ami természetesen csalódás a rajongók számára. De a nyitás utáni első időszakban mégis nagy
örömmel talált újra egymásra mozi és közönsége:
„az emberek annyira várták már a korlátozások
megszűnését, hogy ez egy darabig pozitívan hatott
a látogatószámra is. Mi is nagyon vártuk már őket,
így ajándék popcornnal, rengeteg akcióval és nagy

lelkesedéssel indultunk újra, betartva az előírt,
és saját magunk számára felállított, magas szintű
egészségvédelmi intézkedéseket.”
Az elmaradt filmeknél is nagyobb csalódás,
hogy a járvány második hullámának következményeként november legelején újabb nagy kihívással
találták szemben magukat az éppen talpra állni készülő mozik. A termekben csak minden harmadik
széket lehetett elfoglalni, a családoknak és a baráti
társaságoknak is külön kellett ülniük, és már nemcsak a dolgozóknak, hanem a nézőknek is viselniük
kellett a maszkot.
November 9-én aztán újabb kormányrendelet
lépett életbe, amely ismét bezárta a mozikat. Az intézkedések miatt több helyen visszaváltják a jegyeket, vagy felhasználhatók lesznek az újranyitás után.

Van-e jövője még a mozinak?
A mozi uralmát, ahogy már említettük, először a
tévé kezdte ki. Már akkor is voltak, akik a tévé megjelenése után a filmszínházak teljes eltűnését vizionálták. Visszatekintve azonban látható, hogy ez tévedés volt. Ám az elmúlt években és a vírus okozta
bezárások hatására újabb kihívással szembesültek a
mozik: a streamingszolgáltatókkal. De vajon miért
lett ez a filmfogyasztási mód ennyire népszerű?
Hozzászoktunk, hogy az okoseszközeinken pár
másodpercen belül csaknem minden elérhető számunkra. Ez alól a filmek sem jelentenek kivételt.
Így férünk hozzá például a legújabb sorozatokhoz
anélkül, hogy elhagynánk az otthonunkat.
De nem csak ezért lettek közkedveltek:
ezeken a felületeken bármennyi filmet,
sorozatot megnézhetünk, bármilyen kategóriában, és ez havonta csak egy borsosabb árú mozijegy költségébe kerül. Nem
meglepő tehát, hogy tömegek pártoltak át a
streamingszolgáltatásokhoz.
Van viszont valami, amit az otthoni
filmnézés nem tud megadni számunkra,
márpedig a filmélményünket nagyban befolyásolja, hogy milyen környezetben éljük
át. Ebben megerősíthet minket Ernyey Marcell is: „Elmenni egy moziba, állni a sorban
popcornért, majd egy hatalmas vászon előtt
moziminőségű vetítéssel és hangtechnikával megnézni egy friss premiert, hazafelé
pedig hosszasan elemezgetni a látottakat
pótolhatatlan élmény.”
A korlátozások miatt jelenleg mégis csak
a streamingszolgáltatók közül válogathatunk. És ha lassacskán mindenki a Netflixet,
az HBO Gót, a Disney+-t és társaikat kezdi el használni, akkor milyen jövőre számíthatnak a mozik?
Erről is megkérdeztük a Sugár Mozi munkatársát,
akinek nincs kétsége afelől, hogy amíg a vetítőtermekben debütálnak a nagyobb filmek, addig a moziknak nincs okuk az aggodalomra, és biztos benne,
hogy a vírushelyzet megszűnése után rengeteg ember tér majd vissza a vászon elé.
A filmszínházak jövője sosem volt kőbe vésve.
Eddig mindig kiderült, hogy a mozi képes leküzdeni az előtte álló kihívásokat, ami bizakodásra adhat okot: nekünk és az utánunk jövő generációknak
is lesz még alkalmunk nagy vásznon mozgóképet
nézni. Még nagyobb vásznon, mint ahogyan 125
éve Párizsban elkezdődött.
Dienes Csenge

Dienes Csenge
2004-ben született. A budapesti Leövey Klára Gimnázium kilencedikes tanulója média tagozaton. Érdekli a filmkészítés és a művészfilmek. Szeret fotózni és olvasni.
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ROVAT

SOROKSÁRI-UTCZA 11.

MAJDNEM TITKOS
TÖRTÉNET
Mi történik, ha a kései utód 130 éves
hirdetésbe botlik?

zül a lányainak egy-egy pesti bérházat
hagyott örükül, fiának pedig a birtokot.
Tudtam ezekről a házakról és másokról
is a család valahai tulajdonában, de „Soroksári-utczai” nem volt köztük.
Fel sem merült bennem, hogy lett
volna; csak Bernát után keresgélve bukkantam a fenti hirdetésre és a Soroksári-utcza 11. címre. Megnéztem hát a
ház régi tulajdoni lapját, és a cirkalmas
betűkkel rótt legelső bejegyzésben azt
láttam, hogy a „Pesten 1873. évi márcz.
4-én kelt adásvevési szerződés alapján
(...) a tulajdonjog, vétel jogczímén” Lővy

„T. Lővy Bernát ur P.-Péteri birtokán (Budapest mellett) alkalmazottjai és cselédjei
gyermekeinek oktatása végett ideiglenes magániskolát állíttatott. A tanitás czéljából oly okleveles tanitót kiván alkalmaztatni, a kit a tanítási időn túl gazdasági teendők végzésére lehet használni. Felhivom ez állásra pályázni óhajtókat, hogy okleveleik és bizonyítványaik másolatával, továbbá családi állapotuk kitüntetésével ellátott
ajánlataikat bezárólag f. é. aug. 20-ig hozzám juttassák. Fizetés: 400 frt készpénz,
lakás és tűzifa. Bizonyítványok vissza nem küldetnek. Ujváry Imre, kasznár, Budapest, Soroksári-utcza 11. sz.” – ez a hirdetés jelent meg a Néptanítók Lapja 1890.
augusztus 16-i számában. Aminek 130 évvel később nem várt következményei lettek.

„a tulajdonjog, vétel jogczímén” Lővy Bernát,
a fivére, Mór és dr. Schwartz Lajos
„javára bekebeleztetett”
Lővy Bernát az üknagyapám volt, zsidó család legkisebb fia, akiről korábban csak
annyit tudtam a családi elbeszélésekből, hogy földbirtokos lett, mintagazdaságot
hozott létre, és kúriát építtetett a mai Pestszentimre területén. Négy gyermeke kö-
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Lővy Bernát
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Bernát, a fivére, Mór és dr. Schwartz
Lajos „javára bekebeleztetett”. A későbbi bejegyzések tanúsága szerint Bernát

MEGÁLL AZ IDŐ

Fotó: Déri Miklós

***
1891. szeptember 26-án fontos esemé
nyre gyűltek össze néhányan a Soroksári-utcza 11. szám alatt. „Lővy Bernát
földbirtokos úr lakása” volt a házassági szerződés megkötésének helyszíne,
ahol a királyi közjegyző „előleges meghívásra megjelent”, és az „általa személyesen ösmert ügyfelek”, „Lővy Ida kisasszony, édes atyjának közbenjöttével,
továbbá dr. Messinger Simon ügyvéd”, a
jegyese, az okiratot aláírták. Bernát nem
érhette meg a többi gyermeke házasságkötését, pedig alighanem boldogan
látta volna a család kiteljesedését. Vejei a
századforduló környéki pesti nagypolgárság tehetséges tagjai voltak, családjukban neves építész, mint Messin
ger
(Medgyes) Alajos, a Székács fivérek, a
magyarországi síküveggyártást a pálfalvai gyárban megkezdő Schwarz A. és
Fiai üvegnagykereskedő cég (az Üvegudvar) tulajdonosai, a „Deák Ferencz a
Testvériséghez” szabadkőműves páholy
tagjai vagy a budapesti Giro- és Pénztáregylet vezérigazgatójává lett Bányai
Aladár (A kőszívű ember fiaiban megörökített Goldner Fritz – valójában a nevét
Bányaira magyarosító Goldner Miksa
orvos – fia), a dédnagyapám.
***
„Megengedtetik bérlő úrnak, hogy a
gyógyszertári helyiségnek a Pipa utczára nyíló ablaka helyett egy ajtót, és
annak a Soroksári-utczára nyíló ablaka
helyett nagyobb kirakatra alkalmas ablakot nagy üvegtáblával saját költségén
csináltasson” – részletezte Lefleur Lajos
gyógyszerész Bernáttal kötött 1893-as
bérleti szerződése, barátságos közvetlenséggel térve ki „a jelenleg Rosenthal
által bírt egy utcai szobából és egy konyhából álló” lakásra, amelyet ugyancsak

a patika bérlője használhat majd. A Jó pásztor néven ismert gyógyszertár megnyitásához még 1886-ban vette bérbe Bernátéktól a ház Pipa utcai sarkán lévő helyiségeket Sényi Ferenc, miután Ferencváros korábbi két patikája, az Angyal és a Szent
Ferenc mellett – válaszul a kerület felgyorsult polgárosodására és benépesedésére
– egy harmadik létrehozását is engedélyezte a belügyminiszter a Pipa és a Kinizsi
utca tájékán. A gyógyszerész szakma a legnagyobb lelkesedéssel a sorban harmadik bérlőről, dr. Deér Endréről emlékezik meg, aki 1897-ben vette át Lefleur bérleti jogait és fejlesztette mintagyógyszertárrá a patikát. A Jó pásztor 1914-re nőtte ki
régi helyiségeit a Lővy-házban, ekkor költözött át az átellenben lévő Ráday u. 18.-ba.
A patika korabeli berendezése ma a kaposvári Arany Oroszlán gyógyszertárban van.
***
Bernát korai halála, 1893 után
az özvegye és négy gyermekük,
köztük Jolán dédnagymamám
volt a ház tulajdonosa még tizennyolc éven át, ami alatt a család életének helyszíne a birtokon álló kúria helyett egyre inkább a Soroksári-utczai ház lett.
Bernát gyerekei már fiatal, családos felnőttekként határozták
el, hogy közös villát építtetnek
„a város szélén” – vagyis a Városligeti fasorban –, hogy mindannyian együtt, de tágas, önálló
lakásokban élhessenek. Végül
csaknem negyven évvel az után, hogy Bernáték megvették, 1911-ben adta el a család
az akkor már Ráday utcai házat a Magyar Gázizzófény Rt.-nek; egy évvel korábban
épült meg számukra a fasorban a Sebestyén Artúr tervezte szecessziós Székács-villa,
maga is a huszadik századi magyar történelem sűrítménye a nagypolgári villából
csillagos házzá lett, majd államosított, szétszabdalt, szépségének maradványait őrző
épületként. De az már egy másik történet, másik kerület.
***
A Ráday utcai ház nem sokkal az eladása után újra gazdát cserélt, többször is: alig
három évvel az után, hogy a Lővy család megvált tőle, bizonyos beczkói Bíró Gyula
budapesti lakosé, majd 1918-ban, 880 ezer koronás vételár fejében a „Ráday udvar
r.t.”-é lett. 1924-ben a Velencei Mechitarista Rend – örmény katolikus szerzetesrend
– vette meg. A misszió rendház megalapítását és örmény stílusú templom építését
tervezte, be is rendeztek egy tágas kápolnát és tizenöt helyiséget, de a terv végül
meghiúsult, és a rend másik, bécsi ága vette át a magyarországi örmény katolikusok
lelkipásztori feladatait. Bár Serédi hercegprímás 1931-ben rendeletben felállította az
önálló örmény katolikus egyházközséget, saját kápolna híján a szertartások helyszíne kezdetben, más magánlakások mellett, a Ráday utcai ház volt. A szerzetesrend
jogi képviseletét Hovhannesian Eghia gödöllői ügyvéd látta el, aki antiszemita lapjában egyebek között a gödöllői alispánt, Endre Lászlót, a magyarországi zsidók tömeges deportálásáért felelős későbbi államtitkárt méltatta; a rend magyarországi
története ugyanakkor feljegyzi, hogy a Szálasi-uralom idején két mechitarista szerzetest is letartóztattak zsidómentés bűne miatt.
***
A rend huszonöt éven át, egészen az államosításig volt tulajdonosa a háznak, amelynek lajstromba vételét az 1949. október 4-i jegyzék rögzíti. A szocializmus hosszú
évtizedei alatt tanácsi lakások és – az alsó szinten – bolthelyiségek voltak az épületben: kárpitos, címfestő hirdette az üzletét a jellegzetes, fekete alapon fehér vagy
arany feliratú üvegtáblákon a megkopott, omladozó kapualjban. A legvidámabb barakk szürke hétköznapjaival és a romladozó felszínnel dacolva az eredeti építészeti
struktúra és a homlokzat gyönyörű, klasszicista szerkezeti formái megmaradtak: a
rendszerváltás után társasházzá alakult épület ma „nyilvántartott műemléki érték”,
kellemesen szép látvány, és régóta olyan Ráday utcai kávézók helyszíne, mint a Jelenke vagy a Soul Café.
Novák Zsófia
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Tulajdonosok és családtagok: Schwarz (Székács) Imre, a felesége, Lővy Mária,
Messinger (Medgyes) Simon és az ő felesége, Lővy Ida az 1890-es évek végén

végül a többiek részét is megvette, így
ő lett a 11–13. szám alatti épület egyedüli
tulajdonosa.
De hol van a Soroksári-utcza 11–13.?
Mai fejjel a Soroksári úton keresgéltem,
ám ott – persze – nincs ilyen. A Soroksári-utcza (korábban Schorokscharergasse) volt ugyanis a mai Ráday utca, a
Kálvin (akkor Széna) tértől a „Borárus”
térig. Ott, a mai Erkel, valaha (Három)
Pipa utca sarkán áll a klasszicista műemlék épület, aminek a déli felét Hild
József tervezte 1847-ben, északi szárnya
pedig 1861-ben épült, Wieser Ferenc tervei szerint, Tarczalovits Antal építtető
részére. A Lővy fivérek és társuk tizenkét
évvel ezután vették meg a házat.

51

52

FRANZSTADTI ARCOK

LEGENDÁS FERENCVÁROSI HAMBURGEREK

ANGYAL UTCA 28.
A 9. kerület kedvenc nagymamája, Marika néni által
üzemeltetett hamburgerező több mint harminc éven át volt
kultikus hely az egyetemisták körében. Az átmeneti bezárás
ne tévesszen meg senkit: a hely hamarosan megújul.

Adná magát a magyar burgertörténeti/genealógiai csapásirány, személyes
érintettségem okán mégis másként közelítek Marika néni egyedülálló jelenségéhez. Mert jelenség volt ő már akkor
is, amikor Kovács Pál hatszoros olimpiai bajnok vívó kávézójában, a Quintben
pincérnőként szolgálta ki az úri közönséget: nem véletlenül lett a sziporkázó
humorú, nagydumás Királyhegyi Pál
(Első kétszáz évem) kedvence. Aztán tíz
évvel később, 1984-ben gondolt egyet,
és megnyitotta az egyik első pesti hamburgerezőt egy 2x2 méteres bódéban a
Mester utca és az Angyal utca sarkán.
13+1 volt a neve, ennyi hamburgert kínált ugyanis Marika néni, mindet saját
recept alapján. Számos magyar burgeres húzta le a rolót az első fővárosi
McDonald’s megnyitásakor (1988), de
Marika néni állta a sarat a neki fáradhatatlanul segítő férjével együtt: az étlap
egyre bővült, később pedig már más is
ajánlhatott hamburgerreceptet, s aki
hozott hozzá legalább tíz embert, annak
a kreációja felkerült az állandó tételek
közé. Így született meg például a BME
programozó matematikus hallgatói által megálmodott „progmatos” hambi
(puffancs két hambihússal, csípős kukorica, saláta, sajt). A sikert példázza, hogy
Marika néni előbb bérelt, majd családi
segítséggel vásárolt egy üzlethelyiséget
az Angyal utcában, a költözést követően pedig az utolsó cégér („Marika néni
kávézója”) az Angyal utca 28. számra került fel 2002-ben.
De mitől vált kultikus hellyé ez a
hamburgerező? Először a 2010-es évek
elején jártam itt egyetemistaként (természetesen a legendás jelszavas burgert
próbáltam ki elsőként – ez volt a békeburger, amit annak, aki így kérte, 500
Ft-tal olcsóbban adott Marika néni). Ez
akkor azért volt nagy élmény, mert olcsón kaptam egy akkora adagot, hogy
csak a felét tudtam megenni, a maradékot pedig kedvesen elcsomagolta. Job-
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ban csak akkor ismertem meg a betérő
vendégek örökös, csupaszív nagymamáját, amikor néhány éven át öcsémet
helyettesítettem mint befizetőember,
aki Marika néni postai és banki ügyeit
intézte. Ekkoriban sokat beszélgettünk,
és volt időm megfigyelni, hogyan viszonyul Marika néni a vendégeihez.
A kedvező árú, nagylelkű adagokon kívül azért jártak hozzá annyian, mert
sugárzott róla a kedvesség, mindenkivel azonnal szót értett és fantasztikusan segítőkész volt. Hatalmas emberismeretét a pult mögül nem hivatalos
párkapcsolati tanácsadóként is kamatoztatta. A megszámlálhatatlanul sok
Marika nénis anekdota közül kiválasztottam egy csokrot, ami remekül tükrözi a mindig pozitív, mindig lelkesítő
személyiségét.

olcsón kaptam egy
akkora adagot, hogy
csak a felét tudtam
megenni, a maradékot
pedig kedvesen
elcsomagolta
Sokan elvitelre rendeltek nála; ott
állt egyszer előtte egy egyetemista fiú és
egy lány, Marika néni pedig egy közös
nejlonzacskóba csomagolt nekik egyegy hambit. „Jaj, Marika néni, de hát mi
nem vagyunk együtt!” „Hát, még nem”
– szólt Marika néni egy orákulum kedélyes magabiztosságával. A fiú és a
lány összemosolygott, majd távozott.
Később véletlenül összefutottak egy
metrómegállóban, elkezdtek beszélgetni az esetről, aztán az lett a vége, hogy
néhány évre rá már házaspárként tértek
vissza a tiszteletbeli nagyijukhoz. Még a
Tinder világa előtt szokása volt Marika
néninek, hogy burgerre hangszerelt
vakrandikat: Valentin-napra lehetett

nála névvel jelentkezni, ő pedig összesorsolt fiúkat és lányokat egy elfelezett
hambira. Így is született nem kevés pár.
Igaz, hogy Marika néni nem beszél idegen nyelveket, de ettől még a külföldiek
körében is nagy népszerűségnek örvendett. A vendégkönyvét végiglapozva
mindenféle náció nagy szeretettel beszélt róla, esetenként pedig műalkotásokat is megcsodálhattam, mint például
a könyvbe golyóstollal rajzolt, Marika
nénit ábrázoló portrét. Testbeszéddel és
gesztusokkal Marika mindent megoldott, a turisták és a külföldi diákok pedig
örömmel burkolták be a hatalmas adag
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hambikat. Két csekkbefizetés között
egyszer én voltam a tolmács, a betérő
erasmusos diákok épp fizetni készültek.
Kérdik tőlem, hogy mit jelent ez a magyar utcanév, ahol most épp vannak,
mondom, „Angel street”, erre megszólal a portugál lány: „so she is the angel of
Angel street!” („szóval akkor ő az Angyal
utca angyala!”) ’56-os forradalom ide
vagy oda, ennél találóbb becenevet nehéz lenne találni Marika nénire.
Marika néni egyik törzsvendége afrikai kutatóútján feltette a következő
kérdést a helyi kollégáknak: „Hol kapható a világ legfinomabb hamburgere?”.

Erre az egyik afro-amerikai szakember
magától értetődő természetességgel
vágta rá: „Marika néninél Budapesten,
az Angyal utcában!”
Marika néniről számos újságcikk és
televíziós anyag készült, a YouTube-on
is találni vele több interjút, de azért
mégiscsak ez az afrikai történet mutat
rá legpontosabban az ő szeretetteljes,
gondoskodó karakterének országhatárokon átívelő, globális hatására.
Marika néni 76 éves koráig, szinte
egész évben egyedül vitte a boltot minden hétköznap reggel 10-től este 9-ig.
Csodáltam a munkabírását és a türelmét.

2019 novemberében egészségügyi okokból bezárt a hamburgerező, de Marika
néni lányától, Adéltól (akiről burger is
volt elnevezve az étlapon) megtudtam,
hogy jelenleg fel
újítják az üzlethelyiséget, és a járványt követően kulturális és
gasztronómiai térré változik majd. Irodalmi előadásokat, tematikus gasztronapokat ter
veznek, és minden hónapban
lesz egy nosztalgianap a régi hamburgerekkel és Marika nénivel, aki hambikészítés helyett beszélgetni tér vissza.
A több mint 14 ezer fős facebookos rajongótáborának tagjaként én is nagyon
várom már ezt a napot.
Teszár Dávid
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FRANZSTADTI ARCOK

IF A RÁDAY UTCÁBAN

„HOLNAP MAJD
FELJUTUNK A CSÚCSRA”
A szíve hajtja, nem az üzlet. Szeret panaszkodni,
bár folyton remél. Ilyen egy magyar vendéglátós
a Ráday utcában, aki egyben mecénás is.
Esténként a Ráday utcán végigsétálva
már messziről hallom a virtuóz zongorafutamokat, a bársonyos, tompa jazzgitárhangzást, a rekedtesen felkiáltó szaxofont, és tudom: az IF Jazz Caféból jönnek
a hangok. Ha beülni nincs időm, kicsit
megállok hallgatózni, megkérdezni: ki
zenél ilyen őrületesen jól?
„Eredetileg matematikus és hegymászó voltam” – kezd mesélni Hofmann
György, vagy ahogy barátai szólítják:
Hofi. „Sok helyen jártam. Dél-Amerikában meg az egykori szovjet–kínai határnál, a több mint 7000 méter magas Lenin-csúcson, ahonnan láttam a Kommunizmus-csúcsot is, de oda nem jutottunk
fel. Igaz, más sem.”
Hofi barátai unszolására ugrott fejest a vendéglátásba. Az IF 2007-ben, a
Ráday utca virágzásnak indulásával egy
időben nyílt meg. Hiába azonban a tökéletes időzítés, mégse vette hátára őket
a fellendülési hullám. „Reméltem, hogy
zenészbázis lesz belőlünk, de vendégként ritkán láttam viszont a fellépőinket.
Mindenki mondja, hogy az IF-nek egyedülálló hangulata van, aztán mégis más
jazzklubokba mennek” – szomorkodik

kicsit, majd optimistán hozzáteszi: „azzal
biztatom magam, hogy holnap majd feljutunk a csúcsra”. Bár a járvány óta ez az
optimizmus kopik, Hofinak nincs szíve
bezárni a helyet. Pedig sosem volt igazán jövedelmező. Jobbára a másik (hegymászással foglalkozó) cége meg az NKA
Hangfoglaló Program klubtámogatása
tartotta életben a helyet.

karnyújtásnyira van
tőled Tim Ries, Tony
és Roby Lakatos,
Gyárfás István, Oláh
Kálmán, Bacsó Kristóf,
Harcsa Veronika
„Másfelől, ahogy egy tudományos
folyóirat rangját a tartalomjegyzék adja,
egy zenés vendéglátóhelyét a programnaptár és az étlap. És az IF mindkét téren
igencsak gazdag kínálatot tud felmutatni” – hangol ismét pozitívra.
És tényleg. Vannak minőségi borok a
szekszárdi Vesztergombi pincészetből,

Fotó: Stépán Virág
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havonta megújuló képzőművészeti
kiállítások, jazzkoncertek – és még a
konyhájuk is jó.
„Az elejétől abban hittem, hogy
egy étterem minőségét emeli a zene.
Mondjuk, én képtelen vagyok egyszerre
mindkettőre figyelni” – jegyzi meg mosolyogva. „Darvas Feri segített venni egy
zongorát, amin azóta magyar és világsztárok játszottak. A bensőségesség teszi
az IF-et különlegessé. Karnyújtásnyira
van tőled Tim Ries, Tony és Roby Lakatos, Gyárfás István, Oláh Kálmán, Bacsó
Kristóf, Harcsa Veronika.”
A környező lakók között mindig
akad feljelentő. Az önkormányzat kötelessége minden feljelentést kivizsgálni, nem számít, ha ugyanaz a feljelentő
ezredszer is. Néha büntetni is kell, hogy
lássa mindenki: dolgoznak.
„Közvetlenül fölöttünk lakott egy
néni – kezd révedezve a történetbe Hofi
–, aki igazi zenerajongó volt. A gyerekei zenéltek, ő jó barátságban volt a
szemben lakó Prunyi Ilona zongoraművésszel, mégis rendszeresen feljelentett minket, és mindig éjfélkor locsolt
virágot… illetve vendéget. Kértem a férjét, hogy beszélje le erről, de azt mondta, hagyjuk, leg
alább valami boldoggá
teszi. Amikor egy argentin énekegyüttes
lépett fel, elolvadt gyönyörűségében, de
másnapra megfagyott, és újra feljelentett minket.”
Az önkormányzat szerencsére nem
csak büntet. Utcafesztiválokkal igyekeztek népszerűsíteni a Rádayt, közvetve
az IF-et is. Jelenleg Hofi azért lobbizik,
hogy engedélyezzék az utcazenélést.
„Elképesztő! A budapesti törvényekben
az utcazenélés kb. az anyagyilkosság
bűne után következik. Ki érti ezt?” –
fakad ki, aztán legyint. Ő, amit tudott,
megtett, a többi az önkormányzaton
múlik.
A zene mellett nagy hangsúlyt kap a
képzőművészet. A színes falak és az éttermi világítás miatt a kiállítások hangulata sokkal otthonosabb, mint egy
steril kiállítótérben.
„Az egyik barátom azt mondja, ha
ide bejön, a szabadság levegőjét érzi.”
Hofi szerint ennek a minőség a titka,
szerintem meg a művészi szabadság.
Egy olyan országban, ahol ritkul a levegő a művészek körül, ez nagy érték.
Ezt mások is érzik, mert Hofi idén
megkapta a Jazz Mecénás-díjat, ami
minden nehézség ellenére boldoggá teszi, és talán lendületet ad ahhoz a csúcshoz, amire – mint mondogatja – holnap
talán majd feljutnak.
Juhász Tamás

MI=TI=ŐK

FERENCVÁROSI ADOMÁNYGYŰJTŐ EST: ÉLŐ ADÁS

FÉNY A KILÁTÁSTALANSÁGBAN
A karácsony a jótékonyság ideje. Vajon igaz ez a vírus
és az ellaposodó pénztárcák évében?

„Rohangáltam a teremben, és azt üvöltöztem, számolja már át egy jó matekos!
Ez hihetetlen!” – mesélte Grisnik Petra,
a MásSzínház szóvivője. „Mustafa nem
találta a magyar szavakat, úgy izgult. Nekem diktálta, mit írjak a chatfalra” – vette
át a szót Takács Emőke, az Artemisszió
Alapítvány szóvivője.
Ilyen izgalmas, szívkiugrós, torok
szorulós a Ferencvárosi Közösségi Ala
pítvány (FKA) Élő Adás című adománygyűjtő estje. Figyelni, ahogy a támogatások összege egyre nő, elér egy kisebb célt,
meglódul a következő felé, aztán lelassul.
Ilyenkor jönnek a taktikus adományozók
és Vízy András műsorvezető, exrádiós-tévés. Előbbiek egy ekkorra időzített
szép summával, utóbbi a lelkesedésével
és verejtékes munkával, értsd: lenyom
tíz fekvőtámaszt. Ettől mindenki kedvet
kap… az adományozás folytatásához.
Az Élő Adásban az FKA kerületi civil
szervezeteknek gyűjt, illetve idén társadalmi szolidaritásból egy kakukktojásnak, a Tarnabodi TAMI Szociális Egyesületnek. Az idei online eseményt tíznapos
internetes adománygyűjtő kampány
előzte meg.

„Elképesztő közösségformáló hatása
volt. Mindenki ezen pörgött, az önkénteseink, a gyűjtést hirdető nagyköveteink.
A végén még a három program is segített egymásnak” – lelkesedett Szemere
Katalin, a TAMI Szociális egyesület egyik
szóvivője.

figyelni, ahogy a
támogatások összege
egyre nő, elér egy
kisebb célt, meglódul
a következő felé,
aztán lelassul
Az Artemisszió focicsapata nevében
először koordinátoruk, Sayed Mustafa Reza mesélt kabuli gyerekkoráról: a
zsúfolt utcák miatt barátaival kénytelen
volt a háztetőn focizni. ( Jó lehetett a kapusnak.) Mire felnőttként Magyarországra ért, alig maradt valamije a fociimádatán kívül. „A menekültekből és bevándorlókból álló csapatban sokan mezítláb
játszanak. A tízéves Ahmednek a többiek

dobtak össze cipőre” – vette át a mese fonalát Takács Emőke. De most nem csak
cipőre gyűjtöttek. Mertek nagyot álmodni, a céljuk egy civil szervezetek közti
focibajnokság jövő júniusban.
Hála az Élő Adásnak, az idei három
program kooperációt is tervez. Így a kupán akár a tarnabodi mélyszegénységben élők is játszhatnak majd.
„Mínusz tíz fokban érkeztem először
Tarnabodra. Papucsos, rongyos ruhájú gyerekek fogadtak” – mesélte Sághy
Krisztina, a TAMI másik szóvivője. Az
egyesület célja, hogy javítsanak az itt élő
gyerekek lehetőségein. „Két rendkívül
tehetséges fiút már sikerült bejuttatni az
Artistaképzőbe” – büszkélkedett Szemere Katalin. „Idén ősszel már fel is léptek
a Fővárosi Nagycirkuszban. Csodálatosak voltak!” A TAMI most további gyerekek tehetséggondozására és táboroztatására gyűjtött.
A mélyszegénységhez képest az, ha
egy színésznő túl magas, igazán bagatellnek tűnik. Pedig ez Grisnik Petrának
gyakran okozott gondot. „Fel sem érem
ésszel, miért, de minden próbafolyamatnál valahogy szóvá tették.” Csak a MásSzínházban nem. Itt a magasság éppúgy egy adottság, mint az alacsony IQ
vagy a Down-szindróma. A fogyatékkal
élőkből is álló színtársulat arra gyűjtött,
hogy új otthonukat belakhassák. Emellett az adományok egy részét a színházi
háttérdolgozóknak adják.
A három programnak az adományok
szempontjából már a tíznapos kampány
is nagy siker volt, de maga az Élő Adás
minden
várakozásukat
fölülmúlta.
„Eleinte groteszknek tűnt, hogy omlik
össze a világ, mi meg építkezésre gyűjtünk” – emlékezett Márton Gábor Csaba, a MásSzínház másik szóvivője. Talán
kockázatos volt a mostani időkben adománygyűjtést szervezni, ám a végösszeg
(több mint hatmillió forint), a sok egyéb
felajánlás, a rengeteg pozitív visszajelzés
mást mutat. Leginkább azt, hogy a kilátástalanságban némi fényt ad az összetartás.
Juhász Tamás

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR

55

GASZTRO

FERENCVÁROSI KÜLFÖLDIEK A KONYHÁBAN

MINKET MEGFŐZTEK
Minden ferencvárosinak van legalább
egy külföldi ismerőse. De inkább több.
A kínai és az arab boltos, a tibeti vagy
az iráni étteremtulajdonos, a nepáli büfés. A gyerek osztálytársai az óvodából
vagy az iskolából. Ami nyilván nem új:
Franzstadt az egyik legszínesebb budapesti kerület, ahol a lakosok közel
tíz százaléka külföldi. Diák, környékbeli
multinál dolgozó vagy az országba menekültként érkező bevándorló, aki végül
itt talált otthonra. De mi az, ami összeköti ezeket az embereket? A Nigériából
származó Catherine szerint az étel, ami
„az egyik legjobb eszköz arra, hogy ös�szehozzuk az embereket”.
A vele készült videó – „Főzd meg a
világot!” – az első darabja annak a hatrészes sorozatnak, amelyet a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány készített az Új
szomszédaink – Sokszínű Ferencváros cmű
program részeként azért, hogy jobban
megismerjék, egyúttal támogassák a
helyi sokszínű közösséget. Az epizódok
idén októberben indultak, az eredeti
elképzelés szerint közös főzéssel és beszélgetéssel, de a járvány miatt csak a
Facebookon és a YouTube-on is elérhető gasztrovideók készülhettek el, ahol

banánnal tálalt jollof rizs, a bárányhúsos
kabsze, a tabulé vagy a sörös-marhahúsos pite. Afrika, Ázsia és Nagy-Britannia
találkozása a boncasztalon egy ferencvárosi konyhában, némi érzékenyítéssel.
A videók ugyanis nem csak az ételek miatt érdekesek. Megtudhatjuk belőlük azt
is, hogy a résztvevők – akik között van
nagykövetségi munkatárs, egyetemi tanár és humanitárius szervezetnél dolgozó ember is, viszont egyikük sem profi
szakács – hogyan tudtak beilleszkedni
ott, ahol az utcát olykor bevándorlóellenes plakátok és durva utcai feliratok
lepik el.

nigériai, szír, indonéz, török, angol és
marokkói ételek kerülnek terítékre. Ferencvároshoz kötődő külföldiek álltak
kamera elé, hogy meséljenek magukról,
a kultúrájukról és persze arról, hogyan
készül a kedvenc ételük. A csirkével, sült

egyébként szintén közös szál, ahogyan
az is, hogy már mindannyian Magyarországot tekintik otthonuknak. Többen beszélik a magyar nyelvet, például
Haiya is, aki televíziós producer, emellett önkéntes a külföldieket segítő Next
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Afrika, Ázsia és NagyBritannia találkozása
a boncasztalon
egy ferencvárosi
konyhában
A Szíriából érkezett Haiya beszél
a 2015-ös menekültválságról, amikor
másokkal együtt ételosztással segítette
az ide érkezőket. Az önkéntes munka

Step Alapítványnál. Ő a Közel-Keleten
népszerű kabszét és a tabulét készíti
el, de azzal kapcsolatban is megosztja
tapasztalatait, hogyan ismerhetjük fel
a jó minőségű fűszert (az erős illatról),
és hogy a recepteket leginkább idős emberektől érdemes elsajátítani.
„Kissé ironikus, hogy az 1953-as elvesztett mérkőzés ellenére fenntartunk
egy borozót, amelynek alapítója három
gólt lőtt” – mondja a következő videóban az egyetemi tanárként dolgozó angol Andrew, aki családjával hosszabb
ideje szintén Ferencvárosban él. Barátjával, Martinnal néhány éve átvette a
Lónyay utcában lévő 6:3 borozót. „Nekünk viszont tetszik a helyzet iróniája”
– teszi hozzá, és hogy sokan nem értik,
miért jó olyan kocsmát vinni, amely az
angolok legnagyobb futballvereségét
hirdeti. Ők mégis úgy vannak vele, minek változtassanak egy már bejáratott
helyen, amely amolyan közösségi tér
is, ha ezáltal megőrizhetik a hangulatát.
A két férfi egyébként itt, Ferencvárosban
találkozott, közös szenvedélyük, a foci
hozta össze őket. Meg persze a főzés, az
angol konyha. Amellyel kapcsolatban,
bevallom, mindig is szkeptikus voltam.
Többnyire a Korfu-trilógiából készült
BBC-sorozat néhány idevágó jelenete ugrik be róla, amikor az eladósodott
Durrell család a piacon próbálja eladni a
korfuiaknak ismeretlenül csengő „pöt�työs karót”, a „békát a lyukban”, vagy a
házvezetőnőjük által bolond ételnek ti-

tulált piskótatekercset. Hogy az ikonikus
fish and chipsről már ne is beszéljünk.
A két angol úr sörös-marhahúsos pitéje
viszont, legalábbis így, képernyőn keresztül, a karácsonyi asztalon is megállhatja a helyét.
Gáspár S. Anna

Fotó: Déri Miklós
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EGY MONDAT A CSARNOKSÁGRÓL
Hol csarnokság van, ott csarnokság
van, nemcsak Nagycsarnokság és Központi Vásárcsarnokság, de volt itt még
Dimitrov csarnokság is, miért is ne lett
volna, százhuszonhárom év nagy idő,
sok minden belefért Budapest legnagyobb vásárcsarnokának életébe, gondoljuk, miközben szétnézünk a covid
sújtotta Vásárcsarnokon, az üzletek fele
zárva, szinte az egész emelet zárva, nem
is tudjuk hirtelen eldönteni, hogy vajon
szomorú vagy éppen üdítő látvány a
Nagycsarnok turisták nélkül, hirtelen
látszik a tér, na, most tényleg miénk itt
a tér, nem vesz orosz kaviárt az amcsi,
nem vesz Pick szalámit az orosz, nem
vesz libamájkonzervet a német, nem
vesz cseresznyepaprikát Margaret Thatcher, csak mi vagyunk itt, mi, magyarok,
fél kiló csirkeszárnyat, aranyos, mondja
a nyugdíjas tanárnő a hentesnek, tegnap még kinyitottam, de nulla volt a
bevétel, ma már ki se nyitok, mondja az
egyik boltos a másiknak, a száj és az orr
maszkkal eltakarása kötelező, mondja a
hangosbemondó, kérünk két kávét elvitelre, mondjuk mi, aztán majdnem veszünk dán vékonybelet és székely ordát,
lengyel almát és olasz mandarint, afrikai harcsát és vietnámi balzsamot, óh,
Pecz Samu, hála légyen néked ezért a
sok szecesszióért, amit adtál nékünk, a
bejárati kőkapu neogótikus stíljegyeiért,
a Zsolnay-tetőért, és hála néked, Jóska,

hogy tartósan kétezer alatt tartod a sertéstöpörtyű árát, nem könnyű dolog ez
manapság, sajnos a trumpos, oszamás és
sztálinos matrjoskákat áruló üzlet is lehúzta a redőnyt, ahogy az emeleti vendéglők is, hogy lesz így karácsony, pedig Krúdy még emlékszik, hogy a hideg
beálltával itt lehetett először malacot
enni, hajnalban itt készült el legelőbb a
pörkölt és a tokány, melyet a fehérterítős részen saját bicskájukkal ettek a korai
lumpok, és itt nem lehetett rosszat enni,
mert a hentesek és más árusok számon
kérték a vendéglősön a saját portékájukat, a birkát, a kacsát, a jércét és a többi
húsokat, most a főbejárat mellett akciós a puncsgolyó, súgja egy öregas�szony mágikusan, de mire odaérünk,
már hosszú sor kígyózik a pult előtt,
lent, a hungarikumok utcáján négyszáz a
pontymáj, búgja egy nercbundás, fekete
bombázó, harcsapacal kapható?, kérdezi
egy nyomorék zsoké a sorból, nem kapható, szól barátságtanul a halas, de hát
a múltkor a Rákóczi vendéglőben harcsapacalt főztek, ebből ki lehet találni,
hogy a Rákóczi téri csarnokban biztosan
kapható, háborog a zsoké, az egy másik
kávéház, másik kerület, mi Ferenc, ők
József, legyint a halas, itt pontymáj van,
próbálja ki, pontymájból és vérből készül az az esszencia, ami az igazi halászlé lényege, nem mondhatom el a receptet, mert titkos, de vöröshagyma, füstölt

paprika és paprikakrém biztosan van
benne, a többit már golyózza ki maga
egyedül, én ötvenkét évet golyóztam rajta, apropó, golyó, meghalt a Maradona,
zokogja egy vagyonőr, mindenki meghal egyszer, krákogja a dohányos tróger,
na-na, Isten halhatatlan, Isten nem hal
meg, Istent nem lehet megölni, ez még
Feuerbach Lajosnak sem sikerült, válaszolja a katolikus vagyonőr, és Maradona
Isten keze volt, de hát, kérdezem én, ha
Isten halhatatlan, akkor a keze nem az?,
óh, nem lehet minden focista mellé egy
egész skolasztikát állítani, jegyzi meg
egy hétszáz éves, fejkendős mámi a gyökerek, répák, zellerek mögül, különben
is, a koronavírus nem válogat, drágám,
nem ismer az se Istent, se embert, ilyen
egy pogány fajta, látja, még a szent karácsony se szent neki, mire egy mackósfelsős bankár bólogat, igen, igen, a karácsony a legnagyobb kapitalista ünnep,
aztán mindenki egy fehér galambot néz,
az üzletek felett repked, vajon hol szökhetett be, ki tudja, tudni csak azt lehet,
hogy hol csarnokság van, ott csarnokság
van, nemcsak a csőtésztában, nemcsak a
vallató kofákban, nemcsak a kiáltó biztonsági őr szavában, nemcsak a füstsötéten lobogó marhanyelvben, s abban,
ahogy a pecsenyekacsa hulláját zacskóba
húzzák, hol csarnokság van, ott csarnokság van.
Cserna-Szabó András
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BOROK A KARÁCSONYI
VACSORÁHOZ
A tipikus magyar karácsonyi ételsorhoz
ajánlunk borokat.

Ma már nem divat röviddel indítani az
ételsort, azt a végén kell felhajtani, szétcsapatni az addigiakat. Az aperitifbor
dolga, hogy felpezsdítse a savakat, fokozva az éhséget; erre nagyon jó a Danubiana (ménkű borgyár Gyöngyösön
és Bonyhádon, profi, olcsó és jó borokat
exportál szerte a világba) vicces, hatszáz
forintos Irsai Olivére. Afféle iható alsó
polcos cucc – a borpolc, ugye, a társadalom allegóriája, van alsó, középső és felső polca –, ami annyit tesz, hogy illatos,
gyümölcsös, egyedi karakter nélküli,

né muskotályt? Kicsit a Lakinger Béla
zsebcirkálóra emlékeztet a dolog, de
van olyan is, hogy az Ezeréves Magyarország emléke, annak milyen íze lehet?
Keserédes vagy moslék?

laza, remek szőlőbor az Aldiból. (Mátrai
Irsai Olivér 2019, 599 Ft.) Az Irsai Olivér egyébként a sikeres illatos magyar
keresztezések egyike, 1930-ban szabadalmaztatta Kocsis Pál bácsi, és egy barátja ugyanekkor született fiáról nevezte
el. Van ennél hülyébb szőlőnév is, pl. a
Mathiász Jánosné muskotály, ez esetben
Mathiász János volt a nemesítő; találós
kérdésünk: ki nemesítette a Kozma Pál-

Ha halászlé, akkor kadarka, ami afféle nemzeti egyenértékes bor, érzelmi
kérdés, és jó szimbóluma lehetne a hazának, mert tízévente egyszer nagy bort
adó, hisztis termesztési tulajdonságokkal megvert, sokszor híg jószág, mely
viszont jó esetben isteni könnyűlovas,
huszáros, piros, fűszeres-gyümölcsös
beszélgető- és gasztrobort ad. Ilyen a
Mészáros Pál Classic Selection Szek-

visszafogott édességű,
elegáns finomság
ásványos bioáramokkal
a nyelven

Fotó: Déri Miklós
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szárdi Kadarka 2017 is, melynek legszebb vonása a kedves, finom, nem hangos, hordós felhang. Ne hűtsük be, 16-19
fokon kell inni, 1800 forint a Tescóban.
Mármost a borpolc annak az egyharmadországnak (copyright Vitányi Iván)
is analógiája lehet, amely fenntartja a
Kánaánunkat az Európai Unió sivatagából épp’ kivezető korpulens kurzust. Van
az alsó polcon a nem polgárosult milliók
részhalmaza, az alacsony iskolázottságú,
idős, vallásos, jellemzően falusi népek
rétege, és a szegény, az eleven jog fájáról lehulló településeké: ők az agymosás
legvédtelenebb áldozatai, a legutóbbi
választásokon a szavazóik 65 százaléka
voksolt a Fideszre. Ebből nem következik, hogy a Fidesz a csacsi, öreg medvék
pártja: a felsőpolcos budai nertársi milliomos elitnek és a puszták népének van
közös nevezője. A budai úriasszonyok
ugyanazt a kriptonyilas mantrát tolják,
mint az underclass, migránsoktól rettegő Ideáltipikus Mari néni: nyomják
Krahácsot a zsidók, hogy megszerezzék
maguknak ezt a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, de most megvéd minket a migránsoktól a mi élő istenünk.
Ha töltött káposzta, akkor maradnánk a múltkor ajánlott 1800 forintos
tescós rajnai rizlingnél: intenzív, elegáns gyümölcsillat (egres, fehér húsú
barack), szalmasárga szín, enyhe petrolos felhang, halvány édesség. És ha
karácsony, akkor tokaji: az Oremus
Édes szamorodni 2015 érzéki, halvány
aszús-barackos illatú, élénk (7 g/l) savú,
visszafogott édességű, elegáns finomság ásványos bioáramokkal a nyelven,
3205 Ft a Ráday elején a Bortársaságnál.
Az ételsor végén, a zserbó, a bejgli és a
gesztenyepüré előtt érdemes adagolni,
ezután már csak a calvados következhet.
A calvados valójában almakonyak,
az ötévesnél öregebb, tölgyfa hordóban érlelt változata a VSOP – Very Superior Old Pale. Ez a tétel mély borostyánszínű, visszafogott gyümölcsillatú,
csípős, 40 százalékos, de elegáns, jó
balanszú párlat, lehet étkezés közepén
is inni, ez a trou normand, a normann
lyuk (Couperne Calvados VSOP ALDI,
5299 Ft). Amúgy a fogások között öblítő
sörbet gyanánt az illatos soproni Óvatos
duhajt ajánljuk, vagy a klasszik Borsodi
Hoppyt.
Ezután már csak annyi a dolgunk,
hogy a calvadosos pohárral a kézben ledőljünk a karácsonyfa mellé Maigret-t
olvasni, aki szintén jelentős calvadosvedelő volt.
Tompa Imre

FRADIKA

EGY FRADI-LEGENDA

LAKAT 100
Száz éve, 1920. november 27-én született dr. Lakat
Károly mesteredző, magyar–történelem szakos tanár, a
Ferencvárosi Torna Club örökös tagja. A Fradi B-közép
zászlótartójának fia. A Puskás által is rettegett
fedezet, a fradisták egyik örök ikonja. A Tanár úr.

Az ember, aki több mint háromszáz
mérkőzésen játszott az FTC-ben, és tagja volt a kommunista hatalom által darabokra szedett 1949-es bajnokcsapatnak.
Edzőként is bajnok lett a Fradival. Kétszer is. Titkosszolgálati megfigyelések
és jelentések állandó alanya volt. Maró
gúnnyal megfogalmazott beszólásai
máig idézik és élő szereplővé teszik az
FTC-ről szóló összes beszélgetésben,
így maradhatott a legelevenebb „félisten” a fradista panteonban. Igaz, ezeket
a poénokat csak a szurkolók értékelték, a
szakma nem kis része inkább megsértődött rajtuk a maga idejében.
Nemcsak korának legsikeresebb magyar futballedzője, hanem a dolgok mai
állása szerint talán minden idők legnagyobb magyar futballedzője. Két olimpiai aranyérem az két olimpiai arany
érem.
Mai szemmel elképesztően hosszú
ideig, majdnem tíz évig volt az olimpiai válogatott szövetségi kapitánya,
eközben három évig párhuzamosan a
Ferencvárosnál is vezetőedzősködött. Itt
a bajnoki címek mellett bevitte a csapatot a kor népszerű európai kupasorozatának, a Vásárvárosok Kupájának (VVK)
1968-as döntőjébe. Keze alatt dolgozott a
„császár”, azaz Albert Flórián, aki ebben
az időszakban kapta meg az aranylabdát,
és játékosa volt a fékezhetetlen zseni,
Varga Zoltán, aki az ő edzősége alatt (de
nem miatta) disszidált a mexikóvárosi
olimpiáról. Pedagógusi tehetségét bizonyítja, hogy szavahihető források szerint az egymást utáló két gigasztár zsenit
egy mérkőzésen rávette: kölcsönösen és
önzetlenül adjanak egymásnak egy-egy
gólpasszt. Jóval később a felnőtt válogatott kispadját is megkaphatta rövid ideig
szövetségi kapitányként. A titkosszolgálat, a rendszer ellensége volt, részletesen olvashatunk erről Koós Levente
Egészpályás letámadás című könyvében és
Besúgnak című blogján.

Emberfeletti teljesítmény volt.
Ha a futball egyetemes történetében szeretnénk elhelyezni a Tanár urat,
akkor a már említett VVK-kupaküzdelmet kell jobban megnéznünk. A Fradi a
döntőt azzal a Leeds Uniteddal szemben veszítette el, amelynek a kispadján
Don Revie ült. Kicsivel előtte, a harmadik fordulóban pedig a világbajnokokkal felálló Liverpoolt verte, amelynek
edzői posztját akkoriban Bill Shankly
töltötte be, akinek minden idők legtöbbet idézett focis bonmot-ját kö
szönhetjük: „Vannak, akik azt hiszik,
a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok.
Biztosíthatok mindenkit: a futball
sokkal, de sokkal fontosabb.”
Mindkét angol edző szobra,
akikkel Lakat egy szakmai szinten volt (és most szerények voltunk), csapatuk stadionja előtt
áll. Ezzel szemben Lakat nevét egy gesztenyesor veszi fel
most Tatabányán, ahol edzőként szintén sikereket ért el:
a Bányász a város őrjöngő
közönsége előtt egyszerűen
megverte a Real Madridot.
Talán azt értette félre az
utókor, hogy utolsó poénja
az volt, amikor 65 évesen
egyszerűen elment nyugdíjba. Pedig az, hogy szerényen
le tudott lépni a fociszínpadról, még nem jelenti azt, hogy
mi hálás és futballokos utódok
ne emlékezzünk meg róla
méltón. Egy vasút menti
dűlőútnál meg egy
második kerületi emlék
táblánál biztos többet érdemel.

talán minden idők
legnagyobb magyar
futballedzője

„Bakócz Tamás”
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H52-ES PROGRAMVEZETŐ KAPTA A FRADI-SZÍV DÍJAT

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Az FTC Fair Play Bizottsága 2017 óta díjazza azokat, akik
példaképek lehetnek mindenki számára. A testület az Igazi
Zöld-fehér Hős kategóriában olyan sportolót tüntet ki, aki
abban az esztendőben bizonyította különleges sportemberi
nagyságát, míg a Fradi-szív kategóriában olyan magánszemély,
cég, szervezet kaphat elismerést, aki/amely az FTC számára
fontos társadalmi ügyben támogatta a klub törekvéseit.

Fotó: Déri Miklós

A 2020-as évben az élvonalbeli játéktól néhány hónapja visszavonult labdarúgó, Leandro de Almeida lett az Igazi
Zöld-fehér Hős (vele az ismert okok miatt,
miszerint lapunkat is letiltotta a Fradi, sajnos nem beszélgethettünk – a szerk.), míg
a Fradi-szív díjat Bázsa-Mosó László, a
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szakmai programvezetője kapta, aki a Fradi
SuLiga programban is tevékenyen részt
vett.
Bázsa-Mosó László az erdélyi Nagy
enyeden nőtt fel, és már tizenéves korában is szeretett emberekkel foglalkozni, másoknak segíteni. Mivel a nővére
szociális területen dolgozott, látta, hogy
ilyen végzettséggel számos helyen el
lehet helyezkedni, ezért a kolozsvári Babeș–Bolyai Egyetemre jelentkezett szociális munkás szakra. 2008-ban
megkapta a diplomáját, és gondolt egy
merészet, eljött Budapestre szerencsét
próbálni. Sok helyre elküldte az önéletrajzát, végül családi kapcsolattartóként
került a Lenhossék utcai Dominó iskolába, ahol a máshonnan eltanácsolt diákokat és szüleiket segítik, hogy a gyerekek
elvégezzék a nyolc osztályt.
2012 februárjában már lehetett tudni: megszűnik az iskola. Egyik barátja
hívta fel a figyelmét, hogy az akkor induló, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságához (FESZGYI) tartozó LÉLEK-Pont
programhoz keresnek munkatársat. Itt
átmeneti szállásokon hajléktalanellátással foglalkozott, majd az év végén
hívták nevelőnek a Gyermekek Átmeneti Otthonába; mivel közelebb állnak
hozzá a gyerekek, szívesen vállalta. Úgy
véli, minél korábban lépünk be a nehéz
sorsúak életébe, annál nagyobb hatást
lehet náluk elérni. Kislánya születéséig, 2015-ig dolgozott a Fehér Holló utcában, de az estéket szerette volna vele
tölteni, ezért családgondozóként folytatta, a József Attila-lakótelepen élőket segítette ügyes-bajos dolgaik megoldásában. Néhány hónap után átkerült
az Alul-járó Információs és Tanácsadó
Irodába, amely hamarosan átköltözött
jelenlegi helyére, a Haller utcába, és azóta H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
néven működik.
Laci azért szeret itt dolgozni, mert
szabad kezet kaptak a szakmai munkához. Idővel a sport irányába bővítették
a programkínálatot, a tizenéves srácok
nagy lelkesedéssel fociznak egymás
között. Egy 2018-as, újpesti meghívásos
tornán történt támadás (lila-fehér ultrák rontottak a gyerekekre) után került
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kapcsolatba az FTC-vel, és a klub névre
szóló mezekkel, stadiontúrával, múzeumlátogatással lepte meg a fiúkat.

azért szeret itt
dolgozni, mert szabad
kezet kaptak a
szakmai munkához
„Ezután keresett meg Máté Bálint
projektmenedzser, hogy lenne egy lehetőség, amely nemcsak a futballról,
hanem a közösségfejlesztésről is szólna” – magyarázta Bázsa-Mosó László.
A Fradi SuLigában tíz-tizenkét éves gye-

rekek játszanak, a közösségi dolgokért
plusz pontok járnak, és a meccseken
kívül ezek is számítanak a sorrend kialakulásában. Szó esik a pályán kívüli fair
playről, az egészséges táplálkozásról, a
környezettudatosságról is. Az első kiírásban nyolc csapat indult különböző
iskolákból, a felszerelést az egyesület
biztosította. Hasonló eseménysorozat
hét másik nagy európai klubnál is zajlik.
Ami a Fradi-szív díjat illeti, Laci
nem tudott róla, hogy jelölték, és nagyon meglepődött, amikor kiderült, ő
kapta idén. Úgy véli, nem egyedül neki,
hanem a szociális munkásoknak szól
ez kitüntetés, amivel elismerték a tevékenységüket.
Margay Sándor

FRADIKA

JUVE–FRADI, FRADI–BARÇA

SZEMBEJÖTT A VALÓSÁG
A BL-ben véget ért a Fradi menetelése: a Barcelona és a Juventus jutott
tovább, az Európa-liga kieséses szakaszába pedig a Dinamo Kijev megy.

A Juventus folyamatos nyomása megtörte a Fradit, de hajlamosak vagyunk
elfogadni a lelkendező kritikákat: a Bajnokok Ligája csoportkörében a legjobb
meccsét játszotta Torinóban a Fradi,
igen közel ahhoz, hogy pontot szerezve
komoly bravúrt mutasson be.
Hogy ez mégsem sikerült, arról Mora
ta fejese és Dibusz háta tehetett. Mondjuk, a fejest megelőző beadás is megér
egy említést, nem bonyolult játék a foci:
fusd le az ellenfeled, centerezz jól. A 92.
percben kapott gól a Juve győzelmét jelentette. Bevallom, a budapesti meccs
után, a „visszavágón” nem vártam semmiféle „csodát”, sem meglepetést, amihez
a meccs képe alapján talán kevésbé, de
az eredményt, annak alakulását tekintve
közel álltunk. Irtózatos volt a nyomás,
nemcsak Uzuni spiccel eltett gólja után,
de előtte is. És ez adja az értékét ennek a
mérkőzésnek, a Fradi teljesítményének:
gyakorlatilag 90 perc alatt végig teljes
erőbedobásra tudtuk késztetni a sztárcsapatot azért a három pontért, amivel
ők biztosan számoltak. Szerencsétlennek
tűnő, valójában tanítani való, a kapus teste
mellé, a vonalra lefejelt – csak óriási mázlival védhető – gól döntött a győzelemről.
Itthon a Puskásban a Barça ellen játszott a Fradi; igaz, a katalán csapat Budapest helyett Bukarestbe készült, de végül
ide ért.
Persze volt más izgalom is: Szájer
EP-képviselő a pártból való kilépését Ku

izgulhatunk majd
a téli szünetben,
melyik játékosokat
értékesítik Kubatov
és barátai, Rebrovot
kik környékezik meg
ba
tov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának címzett egymondatos levelében
jelentette be, ennyi vonatkozása csak
lett a meccs előttre annak, hogy a Fradi
elnöke politikus is, nem is akárki. Hetekig röhöghetünk még a majdnem hatvanéves Szájeren, az ereszen, a véres
kezes mászáson meg a balhéból majdnem sikeresen kimentett ecstasytablettákon. De mivel a Párt prominensei jól
megtanulták a Rákosi-féle leckét: sportsikerek, a „nemzeti együttöröm” szolgáltatás nyújtása – ókori nevén cirkusz – egy
ilyen elb...szott helyzetben sokat segíthet,
és a „nemzet csapata” erre alkalmasnak
tűnik, ilyen reményeket tápláltunk, miközben a labdát kerestük az első perctől.
Tulajdonképpen tét nélküli mérkőzés a
Barcelona ellen. Többször meg lettünk
erősítve: attól még, hogy Messi, Couti
nho, Marc-André ter Stegen nincs, ez egy
komoly meccs. 22 férfi – plusz a játékvezetők – a pályán. Garantált a futballpornó. Ja, és spanyol csapat ellen a történelemben nem kaptunk ki itthon.

Az élményt fokozza a magyaros
alászurkolás a televízióban, és hogy 2021
„más” lesz. Griezmann rúgja az elsőt.
Atyaég, de hogy! Braithwaite a másodikat. Mintha előre tudnák, mit akarunk,
és ezt mi is tudjuk, így nem is megy a
foci. Tényleg csak az a kérdés, mennyire akarnak leverni minket. Dembélé a
harmadikat rúgja tizenegyesből.
A szünetben a híradóban nem beszéltek semmiről. Nincsenek is Brüs�szelben ereszek. Megnyugodtunk. Élőben már csak emiatt is jobb lenne, nem
kellene a propagandát hallgatni.
A második félidőben nagyon örültünk, ha nálunk volt a labda, a Barça
örömfocizott. Kaput eltaláló lövésünk
végül lett, de kicsit frusztráló volt a
játék képe, hosszú meccs volt. Szembejött a valóság; Kijevben pedig a vendéglátók 1-0-s győzelmével az is eldőlt,
hogy tavasszal nem a Fradi folytatja az
Európa-ligában. Izgulhatunk majd a
téli szünetben, melyik játékosokat értékesítik Kubatov és barátai, Rebrovot kik
környékezik meg, és hány NER-lovag
tűnik fel az Alpok síterepein. A Transfermarkt folyamatosan értékeli fel a
játékosokat, a csapatot, sosem volt még
ilyen jó; nagy kár, hogy mindezt csak
a tévéből követhetjük. Pótolhatatlan élményekkel lettünk, leszünk szegényebbek. Hajrá, Fradi!
„Bakócz Tamás”
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TÉVÉ HELYETT

KARÁCSONYI SAKKMESÉK
CSODAGYEREKEKRŐL
Karácsony közeledtén búcsúzzunk két
bájos történettel ettől a közel sem kön�nyű évtől!
Történt az 1890-es évek végén az
egyik nemzetközi versenyen, hogy Ema
nuel Laskernél, a sakkvilágbajnoknál
megjelent egy férfi, aki azzal kezdte
bombázni őt, hogy a fia csodagyerek.
Annyit kért Laskertől, hogy játsszon csupán egyetlen partit az ő csodálatos fiacskájával, akár levelezés formájában, mindenfajta kényelmetlenséget elkerülendő.
A furcsa idegen azt is felajánlotta a világbajnoknak, hogy 500 dollárt fizet neki,
ha netalántán veszít a kisfia. Ám amen�nyiben a gyerek diadalmaskodik, Lasker
fizethetne 2500 dollárt nekik. A bajnok
képtelen volt szabadulni az eszelős apukától, aki minden nap felkereste, és ezzel
a bolondériával traktálta. Így végül Lasker kínjában igent mondott a zaklatónak,
elfogadta az ajánlatot. A parti során a világbajnok eleinte könnyedén kezelte a
helyzetet, ám később kezdett veszélyes-

sé válni az állása. Végül összeszedte magát, és sikerült megnyernie a játszmát.
Állta is a szavát a csodagyerek édesapja,
fizetett, mint a katonatiszt, kicsengette
az 500 dollárt. Később Emanuel Lasker
elmesélte a bizarr történetet José Raúl
Capablancának, a kor minden bizon�nyal legkiválóbb sakkóriásának, későbbi
világbajnoknak. Nyomban ki is derült a
titok: Lasker valójában Capablancával
mérkőzött, aki szintén elfogadta a furfangos apa ajánlatát, az állítólagos csodagyerek pedig csupán közvetítette a lépéseket a két sakkzseni között. A turpisság
Capablancának 2500 dollárjába került,
amiből 2000 dollárt az élelmes „papa”
vághatott zsebre.
A másik esetet a német dr. Siegbert
Tarrasch, a 20. század elejének egyik
legjobb sakkjátékosa és szakírója mesélte
el. A történet 1903-ban, a Monte-Carlóban rendezett nemzetközi verseny alatt
játszódott le. A mester a városon kívül
lakott egy kisgyermekes családnál. Az

egyik fordulóban Tarrasch Frank Marshall nagymesterrel küzdött, de félbeszakították a partit, ráadásul olyan kritikus
helyzetben, ahol Tarrasch már csak a
döntetlenre látott esélyt, noha gyalogelőnye volt. Ha döntetlenre sikeredik a
parti, elúszott volna Tarrasch számára a
verseny első díja. Így otthon leült gondolkodni, de hiába. Nem talált megoldást.
A hosszú tusakodást élénk érdeklődéssel
figyelte a házigazda másfél éves fiacskája.
Tarrasch már-már lemondóan el akarta rakni a figurákat, amikor felkiáltott a
fiúcska: „ááááá-ááááá!”. Gyorsan kivitték
a szobából a csöppséget, hogy ne zavarja
a vendéget. Pedig a géniusz számára éppen ez hozta meg az áttörést, hiszen ennek okán megnézte: vajon mi történik,
ha az „á” vonalon megtolja a gyalogját?
S lássanak csodát: fantasztikus kombináció született, amely a győzelemhez vezetett. Siegbert Tarrasch pedig nem restellte elárulni, hogy az „értelmes kisbabát”
illeti a partigyőzelem dicsősége.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány

7
6
5
4
3
2
1

a

b

c

d

e

f

g

h

világos: király c3, vezér g5,
bástya e4
sötét: király f2, futó f1,
gyalog f3
feladat: világos indul, és 2
lépésben mattot ad
Jó szórakozást!
Novemberi feladványunk
megoldása: 1. Vh7

APRÓHIRDETÉS
Eltartási és életjáradéki szerződést kötnék olyan
idős hölggyel, úrral akinek szüksége van ápolásra, gondozásra vagy csak anyagi segítségre,
nyugdíjkiegészítésre. Megbízható, korrekt vagyok, évek óta jól együttműködünk. 06 70 381
8029, 06 20 583 9944
		
Segítségre szorul? Kiegészítené nyugdíját? Kös
sön életjáradéki vagy eltartási szerződést:
06 30 715 0332
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LEGYEN ZÖLD KARÁCSONYUNK
A CSERITIVEL!
Manapság a csapból is a fenntarthatóság, a klímaváltozás, gyermekeink/unokáink jövőjének bizonytalansága folyik. Nem alaptalanul. Az egyik legnagyobb veszély a Föld
erőforrásainak túlfogyasztása. Fogyasztói szokásainkat manipulatív reklámokkal befolyásolják a vállalatok, amelyeket a minél nagyobb profit elérése motivál. Érthető. Mindezt úgy hívják, fogyasztói társadalom.
A karácsony közeledtével biztosan sokan tapasztaljuk, hogy eluralkodik rajtunk a költekezési és a megfelelési kényszer. Az ajándékozás „szükségessége” sok-sok felesleges
vásárlást és ezáltal felesleges környezeti terhet generál, arról nem is beszélve, hogy
sokunkat a teljes anyagi csődbe sodor. Különösen igaz ez most, a covid második hullámának derekán, ami sokunk pénztárcáját is súlyosan érinti. Ám ennek nem muszáj
így lennie. A legjobb lenne, ha teljesen elkerülnénk a vásárlást. De hát mégiscsak itt a
karácsony.
Van egy jó hírünk: létezik másik alternatíva. A következő hetekben a Társadalmi Hasznosság díjas Cseriti adománybolt-hálózat is az ünnepekre hangolódik, ott szuper kincsekre lelhetünk, melyekkel biztosan örömet szerezünk majd apunak, a nagyinak vagy
a huginak. Jó állapotú játék, sporteszköz, ruha, bizsu, könyv, jópofa dísztárgyak, konyhai
kellékek, kütyük és még számtalan lehetőség másodkézből, ami remek ajándék lehet.
De mi is az a Cseriti? Működésének lényege egyszerű: az emberek behozzák és eladásra ajánlják fel megunt, már nem használt, de mások számára még értéket jelentő
személyes használati tárgyaikat. Ezeket a Cseriti megtisztítja, kisebb javításokat végez
rajtuk, majd jóval az eredeti áruk alatt értékesíti a nagyobbrészt alacsony jövedelműekből, kisebbrészt kincskeresőkből és tudatos vásárlókból álló közönségnek. A cseritis
vásárlással társadalmilag hasznos célokat is szolgálunk, ami manapság kiemelt jelentőséggel bír: egyrészt hozzájárulunk ahhoz, hogy csökkentsük a környezetünkben felhalmozódó hulladék mennyiségét, másrészt sok-sok rászoruló életminőségén is javítunk.
Valljuk be: miért ne vásárolnánk olyan jó állapotban lévő társasjátékot, amit kis gazdája
anno háromszor használt, miért ne vennénk olyan sálat, amit azért hozott be valaki,
mert már három hasonló van neki, vagy miért ragaszkodnánk ahhoz, hogy egy könyv
csak akkor képvisel értéket, ha újonnan vesszük meg?

Ferencvárosban (1091 Budapest, Haller u. 88.) is elérhető Magyarország legnagyobb adománybolt-hálózata,
ahol az alacsony jövedelműek számára is elérhető áron megtalálható minden,
amire egy háztartásban szükség lehet.
A ferencvárosi adománybolt decemberben hétfőtől péntekig 10–19,
szombaton 10–18 óra között tart nyitva.

