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A SZERK.

ROCKTOBER!

Október Rocktober, a Ferencvárosban 
meg depláne; az 1956-os budapesti fegy-
veres szabadságharcos csoportok tör-
ténetére specializálódott történésztől, 
Eörsi Lászlótól tanultam a régi viccet: 

„Aztán mondja, Kohn, tudja maga, kik a 
világ katonai nagyhatalmai?” „Hogyne 
tudnám, Grün, hát az Egyesült Államok, 
a Szovjetunió, Anglia, Franciaország.” 

„Ja. Valamint Budapest nyolcadik és ki-
lencedik kerülete.” No igen, a világ ak-
kor legerősebb szárazföldi hadseregével 
szembeszállni, a városból kivonulásra 
kényszeríteni, majd az újabb támadás 
után egy hétig ellenállni a százezres túl-
erőnek, nem épp apróság. Mondjuk, a 
nyoma is megvan, ha figyelmesen vé-
gigsétálunk az Üllőin a Nagyvárad tértől 
az Iparművészetiig, akkor a 19. századi 
alapépületek sorából két dolog lóg ki: 
a Corvin pláza kortárs modernizmusa, 
valamint az ötvenes évek végén épült 
Lottó-ház és társai. Na, ami azok helyén 
állt, azt lőtte rommá a Vörös Hadsereg 
1956 október–novemberében. 

Eörsi történész apja a tizenöt éve 
elhunyt Eörsi író, István, Pista, nekem 
hajdan atyai barátom – Lacos törté-
nésszel a mai napig úgy hívjuk egymás 
közt: „a fater” –, és Eörsi Pista igen kö-
zeli, meghitt viszonyban volt a címla-
pon megjelenített Angyal Istvánnal, a 
Tűzoltó utcai felkelők parancsnokával. 
Angyalé paradigmatikus életút: mert 
az addig átlagos, hogy a magyarbán-
hegyesi szatócsék családját egy len-
gyel kisvárosig, a német nevén ismert 
Ausch witzig vonatoztatták a magyar 
ha tóságok, ahol az idősebb családtagok 
rögtön a gázfürdőbe fáradhattak, míg 
a fiatalabbakat dolgoztatták. A 16 éves 
Angyal István így lehetett szemtanúja 
nővére kivégzésének, akit szökési kí-
sérlete miatt nyilvánosan akasztottak 
fel. Angyal túlélte, választhatta volna 
a cionizmust és Palesztinát, ott is lett 
volna mit hősleg hősködni, de magyar 
hazafi volt, és egyfajta éteri kommu-
nizmusban találta meg kis időre a lelki 
békéjét. Ám a rákosista praxist már nem 
komázta, Eörsi író szerint már 1949-től 
egy Sztálin-portré ékítette a Tűzoltó ut-
cai lakás klotyóját, igaz, fejjel lefelé. Ki-
sebb huncutságért is akasztottak ekkori-
ban, de Angyalt nem ezért rúgták ki az 

egyetemről (magyar szak), és nem ezért 
lett sztahanovista rohammunkás Pente-
lén. Író barátaival hetente többször kát-
rányból főtt rum mellett ultiztak nála: 
az általa Auschwitzban megmentett Gá-
li József író (Szabadsághegy című színda-
rabja előforradalmi premier), Eörsi 
író és mások. Eörsi szerint Angyal volt 
az egyetlen, aki már ‘56 tavaszán azt 
mondta, hogy forradalom lesz. Lett is, 
és Angyal Maléter Pállal (Kilián lakta-
nya), Bársony Jánossal (a Tompa utcai 

„Bordósapkás Jancsi”) és másokkal dú-
dolhatta teli torokból Hollós Ilona kora-
beli slágerét (Rock, rock, rock lett a divat / 
Pest, Pest, Pest erre vigad...). 

Angyal István forradalmárként 1956 
mindkét fő irányával együtt rezdült: a 
nemzeti szabadságharc lövöldözős ré-
széből a Tűzoltó utca derekasan kivette 
a részét, míg a társadalmi innovációs 
kísérletet (amit elsősorban a munkásta-
nácsok jelentettek) a Péterfy Sándor ut-
cai kórház alagsorában koffeinpirulákon 
tépő szamizdatosként (a szó későbbi) 
támogatta. Kommunista felkelőként bí-
zott a Nagy Imre-kormányban, a legke-
vésbé moszkovitának látszó kormányta-
got, Kádár Jánost meg is hívta a Tűzoltó 
utcai csoport parancsnokságára, amit 
Kádár november 2-án telefonon el is 
fogadott. Eörsi író szerint Kádár János a 
Parlamentből el is indult a Tűzoltó ut-
cába, „útközben valószínűleg eltévedt, 
így keveredett Moszkvába”, ahonnan 
már nagyöbű harcjárművekkel jött haza. 
A groteszkre és történelmi paradoxo-
nokra való fogékonyságomban kevés 
szebb, ellentmondásosabb, izgalmasabb 
képet ismerek, mint az 1956. november 
7-én a Nagyvárad téren a szovjet csapa-
tok ellen vörös zászló alatt harcoló An-
gyal-brigádot. 

Angyal, ahogy később Eörsi író, 
soha nem fogadta el a kádári árulást, a 
forradalmi tömeg beleszottyadását a 
kádárista szociálpszichológiai alapba, 
ami a behódolás volt, erre jött később 

a felépítmény, a „közmegegyezés”, a 
„konszolidációt hullámzó Balaton”. 1958 
december elején végezték ki. Ha van 
56-os forradalmár, aki érdemes lehet 
fi gyelmünkre, az Angyal, aki talán a 
Történelem Angyala, ciklikusan vissza-
tér, lázít és barikádot emel, odakozmált 
struktúrákat lazít fel; mára tudja, hogy 
egy kémbank is érhet tankhadsereg-
nyit, nagyjából mindegy, hogy akkor 
Mátyásföldön, vagy most épp Rákospa-
lotán állomásozik a GRU, és hogy az 
energia = fegyver. Írom mindezt októ-
ber 16-a kora délutánján, pont 64 év-
vel az után, hogy a szegedi bölcsészkar 
(SZTE) auditorium maximumában 
megalakult a MEFESZ, és e szép nap 18 
órára az SZFE gépesítettlövész-kancel-
lárja meghirdette az egye temi épületek 
evakuálását. 

A kivonulást a diákság nagy tapsvi-
har közepett elvetette, továbbra is a ku-
ratórium visszahívását és egy „új beszél-
getés” elkezdését javasolják. Sőt, október 
23-án emlékezve is jövőbenéző menetet 
javasolnak a történelmi előkép Műegye-
temtől az Urániáig, ahol a minap vissza-
szerzett Ódry színpad is figyel. Fontos 
lenne, hogy a többi egyetem hallgató-
sága is megnövekedett szám ban csatla-
kozzon. Mert hiába volt 1956 a 20. szá-
zadi magyar történelem egyetlen pozi-
tív nagyszínpadi gesztusa, mely nélkül 
1989 rendszerváltása sem értelmezhető, 
a forradalom nem lett népszerű, nem 
lett kultusza, nem lett hivatkozási alap; 
ami nyilvánvaló összefüggésben van a 
hősiesen lövöldöző eseménysor balol-
dali jellegének eltagadására tett ügyet-
len kísérletekkel.

23-án vonulni kell, ez nem kérdés.

Angyal, aki talán a 
Történelem Angyala, 
ciklikusan visszatér
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Anyám első férjéről, Angyal Istvánról, az 56-os 
forradalom egyik karizmatikus vezéralakjáról a 
rendszerváltásnak nevezett év, 1989 óta számos 
méltó megemlékezés, életrajz, irodalmi alkotás: 
színdarab, film és sok egyéb született. (Elágazás: itt 
lehetne belemenni annak keserű taglalásába, hogy 
hova is váltottunk; lesznek sokatmondó kötetek és 
drámák, ha majd ki lehet tenni valamiféle pontot.) 
Jeles alkotók és történészek helyezték kellő törté-
nelmi kontextusba a tragikus, mégis üstökösként 
ragyogó életutat, amely mítosz lett és példa, ahogy 
ezt ő maga is sejtette, és bizonyos értelemben kí-
vánta is – hitt abban, hogy lesz egy nép, az övé, a 
magyar, mely tanul és okul, érti majd, hogy mi mi-
ért történt és mi következnék belőle. Reménység-
gel telt ábránd – igazi idealistához illő, aki Angyal 
István volt – minden forrás és szemtanú szerint. 
Mindezen művek és az életrajz is, valamint Angyal 
saját emlékirata a forradalomról és saját indíttatá-
sairól most már bárki számára pár gombnyomással 
elérhető, ha valaki példát keres – és okulna. Pró és 
kontra.

Nekem másféle, kis szerep jutott – sosem talál-
kozhattam a szuggesztív fiatal férfival, sőt, még 
csak vérrokon sem vagyok. Anyám a forradalom 
idején már édesapámnak, Abody Bélának a felesé-
ge volt, és éppen velem 3 hónapos terhes. (Elága-
zás: itt lehetne kitérni arra, hogy egy cseperedő 
magzat hogyan élheti meg a harcokat és egy érzel-
mileg súlyosan érintett anya folyamatosan sokkolt 
állapotát, de ez megint egy másik történet.) Amit 
anyám mondott a férjéről nekem, azok korántsem 
történelmi részletek, hanem női történetek, ame-
lyeket egy szép, érzéki nő mesélt a lányának élete 
nagy szerelméről, akit elveszített, és akinek az el-

vesztését sosem heverte ki. Nem olyan történetek, 
amelyek hozzáadnának a legendához. Ezeket most 
szintén nem írhatom le. Mégis úgy adódott, hogy 
részese lettem ennek az örökségnek, túlságosan is 
személyes módon, az anyám és a fivérem, Péter, 
Angyal István egyetlen fia révén, aki most tavasz-
szal halt meg egy német szociális otthonban 68 
évesen, ötvenévi önkéntes száműzetés után. 
Sem mi szín alatt nem volt hajlandó hazatérni abba 
az országba 89 után sem, ahonnan 18 évesen azért 
disszidált, mert az iskolában a tanárok állandóan 
zaklatták és fenyegették, és a házmesterkislány az-
zal csúfolta az ötéves kisfiút, hogy felakasztották az 
apját – a házban, ahol apámmal éltünk. 

A forradalom idején tehát apám – vagyis apai 
nagyanyám – lakásában éltünk mindannyian a Kö-
körcsin utcában, a fivérem, anyám, apám és nagy-
anyám. Apámnak megjelent első, bátor hangú kriti-
kakötete, az Indulatos utazás című – ami miatt később 
átmenetileg kiszorult a fiatal magyar irodalomból, 
és egy darabig egy kispesti iskolában tanított. An-
gyal és az apám jó viszonyban voltak, egy társaságba 

jártak, Pista – ahogy mindenki hívta – mintha nem 
vette volna zokon anyám újabb választását, annál 
is inkább, mert az ő kapcsolatuk minden volt, csak 
harmonikus nem; halálos szerelem, verekedésig 
fajuló konfliktusokkal. (Elágazás: itt arról lehetne 
sokat írni, hogy mennyire lehet képes harmonikus 
párkapcsolatra egy fiatal ember, aki tizenhat évesen, 
Auschwitzban tanúja annak, ahogy szeretett nővé-
rét szökési kísérlet miatt a szeme láttára felakasztják 
– egyáltalán, az akasztás mint visszatérő motívum, 
mint egy – véletlenszerűen? létezik ilyen véletlen? – 
megtestesülő együttérzés a nővér iránt, hiszen nem 
volt olyan rég, a kettő között még tizenöt év sem 
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telt el; választott halál, amit meg is lehetne úszni, 
megúszhatta volna Angyal, nem is egy, hanem több-
féle módon, de nem akarta.) Anyám és a férje annak 
az 56-os évnek az elején váltak el, és Pista barátai 
később anyámat hibáztatták amiatt, hogy Angyal 
olyan eszetlenül, fenntartás nélkül, maradéktalanul 
belerohant a harcokba, pont, mint akinek nincs is 
miért ragaszkodnia a saját életéhez – mintha nem 
lenne elegendő ehhez a politikai hitvallásban való 
csalódás. (Elágazás: hogy ki miért kezd el küzdeni 
halált megvető bátorsággal és akár fegyveresen is, 
az igazsága védelmében, azt aligha lehet, különösen 
ilyen összetett és szikrázó személyiség esetében, 
pusztán egy szerelmi csalódásra redukálni; a moti-
vációk spektruma igencsak széles lehet pszichológi-
ai értelemben. Az igazságért való küzdés mellett is, 
gondolom én.) 

Tehát a forradalom idején, a családi felállás ér-
telmében Angyal bármikor meglátogathatta a kisfi-
át apámnál, hálás is volt azért, hogy apám rendezett 
körülmények közt neveli a fiút. Október 23. után, 
nem tudni pontosan, mikor, Pista gépfegyverrel és 
pár bajtárs kíséretében jelent meg a Kökörcsin ut-
cában, hogy elköszönjön a fiától és volt feleségétől, 
mondván, hogy nem tudja, mikor jöhet legköze-
lebb. Apám rászólt, hogy ez egy polgári háztartás, 
és a fegyvereket le kell tenni az előszobában. El sem 
tudom képzelni, mit szólhatott ehhez az én szelíd 
lelkű, katolikus nagyanyám, aki anyám helyett 
fenntartás nélkül szerető anyám lett akkor, amikor 
– négy év múlva – valódi anyám nem bírta már, 
és kilépett ebből a családból. Otthagyott apámnak, 
mondván, hogy ott vagyok „jó helyen” – ám való-
jában azért, mert a történtek nyomán képtelen volt 
szeretni, később sem, bárhogy próbáltam közel fér-
kőzni a szívéhez. (Elágazás: próbáltam? Nem pró-
báltam, megbocsátani próbáltam, de azt is hiába.)

Az én részem, az én örökségem ez lett: a forra-
dalomban elveszített anya, a mindig bevállalt „ke-
vert család” a budai polgári kereszténység helyett, 
a determinált vezérfonal – a gyűlölet tilalma, és 
hogy minden más helyett leginkább anya legyek, 
leg alább én. (Elágazás: ez.)

Apám beszámolója szerint a forradalom alatt 
anyám „visszaszeretett” első férjébe, aki harcos 
lett és hős, és innentől csak vergődött apámmal 
való házasságában. Nem akart szülni, három hét-
tel is túlhordott; aztán persze muszáj volt. Angyal 
akkor már hónapok óta börtönben ült. A harcok 
alatt a Tűzoltó utcai csoport parancsnoka lett – hu-
mánuma, karizmatikus személyisége, műveltsége, 
meggyőződésének ereje automatikusan vezetővé 
tette, a társai hallgattak rá, és minden visszaemlé-
kezésben a legnagyobb tisztelet és rajongás szava-

ival említik őt. A forradalom kitörésekor és előtte 
is fizikai munkásként dolgozott, egyebek közt 
Sztálinvárosban, ahol ifjú feleségként anyám is 
csatlakozott hozzá. Még előbb azonban magyar–
történelem szakos bölcsészhallgató volt Angyal, 
amíg renitens nézetei miatt el nem tanácsolták az 
egyetemről, és ez a hármas, fizikai, erkölcsi és szel-
lemi erő kivételes tekintéllyel ruházta fel mindenki 
szemében. Egyenrangú félként tárgyalhatott a for-
radalom politikai résztvevőivel, és egyívású volt a 
harcostársaival is, a mindenhonnan valókkal.

Anyám lélekben lépést tartott vele. A harcok 
idején, amikor a Kökörcsin utcai ház lakói a légó-
pincében húzták meg magukat, ő volt az, aki a fazék 
meleg levessel meg a terhes hasával fel-le mászkált 
a lépcsőn a magasföldszinti lakásból, és ő szaladt el 
sorban állni kenyérért, amikor épp nem lövöldöz-

tek. Nem volt ez veszélytelen, egy fiatalembert ha-
lálos lövés ért egy hasonló kenyértúra alkalmával, 
el is temették a szomszéd grundon, évekkel később 
ásták ki a maradványait, mikor házat építettek, de 
mi, házbeli gyerekek nem nézhettük meg, pedig 
nagyon szerettük volna. Milyen lehet az, amitől 
még a felnőttek is félnek.

Apám félt. Az égzengéstől is tartott, nemhogy 
az ágyúdörgéstől. Ő nem ment sehova, és ezzel 
kiváltotta érzelmileg amúgy is elszakadóban lévő 
anyám fokozódó, csöndes megvetését. Apám any-
nyira megijedt, hogy írásbeli vakmerősége sose 
tért vissza többet. Évekkel később anyám elárulta, 
hogy ötvenhatos barátai „a nemzet csalogányának” 
nevezik – ez sem volt igaz, sosem lett párttag, és 
sosem tagadta meg például keresztény hitét a szo-
cialista időkben, de ellenállással sem próbálkozott 
többé semmilyen értelemben, ehhez túlságosan is 
hedonista volt. (Elágazás: az apám. A népszerűség 
csalóka vágya.)

Különös módon, a nagyanyám soha, egyetlen 
szóval sem említette mindazt, ami ebben az időben 
történt. Mintha jelen sem lett volna. Soha. Azt hi-
szem, egyszerűen nem tudta hova tenni. Azt a sok 
érthetetlen rémséget. 

Angyal István viszont nem tudott félni. A for-
radalom leverése után is kitartott, amíg lehetett, 

apám rászólt, hogy ez 
egy polgári háztartás, 

és a fegyvereket le kell 
tenni az előszobában
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tüdőgyulladással, a Péterfy utcai kórházban lakott, 
és röplapokat gyártott, mint mondják. Nem akart 
elmenekülni a várható megtorlás elől, pedig állí-
tólag lett volna módja disszidálni. Inkább kivár-
ta, míg érte jönnek, és egyesek szerint töretlenül 
bízott abban, hogy igazságos perben védheti meg 
eszméit és bajtársait. A börtönben írta meg sze-
mélyes emlékiratait a forradalom mibenlétéről és 
benne a maga szerepéről. Hithű kommunista volt 
és maradt; idealista híve az eszmének, amelytől 
az emberiség megváltását remélte, azzal a kitétel-
lel, hogy csalás nélkül, tisztán és jól kell csinálni, és 
akkor működni fog. Az a lehetőség, hogy maga az 
eszme, az emberiség általános jóléte képtelen ötlet, 
meg sem fordult a fejében. 

Nincs sok emlékem ebből a forradalmat köve-
tő időszakból. Pici voltam. Apám egy darabig nem 
kapott állást, anyám két műszakban dolgozott az 
üveggyárban, hogy eltartsa a családot, és szép szí-
nes üvegkorongokat hozott haza játszani. Ha lehe-
tett, bement Angyalhoz a börtönbe, és újfent sze-
relmet vallottak egymásnak – ezt mesélte.

Angyal Istvánt 1958 december elején végez-
ték ki. Még ekkor is megmenekülhetett volna, ha 
bűnbánatot tanúsít és kegyelmet kér. De nem tet-
te – nem kért kegyelmet azoktól, akiket árulónak 
tartott. Büntetésül úgy akasztották fel, hogy még 
közel fél óráig kínlódott a kötélen. Anyám dühe és 
fájdalma, ahogy ezt meséli. Éppen ezt az embert, 
aki mindenki javát akarta. Elképzelhetetlen. (Fél 
óra végtelenített kín – mi zajlik ilyenkor az agyban.)

Otthon nem volt ezekről szó soha. Valahogy 
mégis kitudódott a házmesterkislány csúfolódása 
révén, és a bátyám felakasztotta a babámat. Nem 
értettem, de fájt, mert éreztem az ő sötét érzéseit. 
Nincs róla semmilyen emlékem, hogyan teltek ná-
lunk ezek az évek. Nagyanyám szerint anyám foly-
ton kiabált, ha a bátyám valami rossz fát tett a tűzre, 
pofon ütötte, és – ha már ott talált – engem is, a 
csöndes, jó kislányt. De én nem emlékszem sem-
milyen anyai ütésre. Nekem ezek az évek voltak a 
családi harmónia évei, így, együtt.

Végül elváltak a szülők, amit ostoba módon 
nem beszéltek meg velem, hanem egy napon ha-
zavitt apám az óvodából, és egyszerűen már nem 
lakott ott az anyám meg a bátyám. Eltűntek. Ab-
bahagytam az evést. Anyám párszor meglátoga-
tott, de ilyenkor beleharaptam, úgyhogy hosszú 
időre ez is elmaradt, csak kamaszként kezdtem vele 
megint találkozni hébe-hóba. (Elágazás: abortu-
szai, ávós szeretője, döbbent utálatom.) Legköze-
lebb csak sokkal-sokkal később fogadott a bizalmá-
ba, 1986 után, mikor az én férjem is meghalt, és úgy 
érezte, talán mégis van közünk egymáshoz. Ekkor 
tudtam meg, hogy Angyal emlékiratai nem tűntek 
el, ahogy egészen addig állította a család, hanem 
megvan a kézirat, anyai nagyanyám dugdosta. Én 
voltam az első, aki olvashatta eredeti formájában, 
és megvallom őszintén, akkori gyászteli lelkiálla-
potomban úgy hatott rám, mint valami lázálom. 
Fantazmagória. Csak anyám kedvéért hittem el, 
hogy ez egy fontos üzenet. 
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1989 számos fordulatot hozott – rendszervál-
tást, Nagy Imre és a többi forradalmár újrateme-
tését, új politikai erők tűntek fel és dobrokoltak, 
ki lehetett adni Angyal emlékiratait, könyvek 
születtek róla, megindult a történtek hitelességre 
törekvő feldolgozása, forradalom lett az ellenfor-
radalomból. Anyámmal elutaztunk Németország-
ba Péter bátyámhoz ebben az évben, az édesapja 
miatt kárpótlásként kapott összeget, talán egymil-
lió forintot, anyám ötletéből kifolyólag – ma sem 
tudom, miért így –, arany ékszerek formájában 
csempésztük ki. A frászt hozta rám a művelet, ar-
ról nem beszélve, hogy fivérem a képünkbe röhö-
gött, mert ott éppenséggel szinte alig értek valamit 
ezek a „kincsek”, az öröksége így lett elherdálva. 
Mesebeli két hetet töltöttünk el hármasban, sörös-
dobozhalmok, tetoválóeszközök meg az ablakon 
lévő golyóütötte lyuk kedvenc szerzőjét, Rejtő Je-

nőt idéző hangulatában. Szerencsére sosem derült 
ki, hogy folyton ittas bátyám történetei a „saját 
temetőről” mennyiben tekinthetők konfabuláció-
nak – de az igen, hogy a forradalmár fia szintén 
vezér lett abban a német városkában – csak kicsit 
(nem kicsit) másképp (elágazás: a fivérem élete). 
Boldog voltam ott.

(Elágazás: világégés idején, zsarnokság idején, 
forradalom idején nincs más, csak a szerep, amit 
ki-ki elvállal. Az lesz ő, az a szerep. Talán örökre.) 

(Elágazás: nincsenek egyéni veszteségek, min-
den veszteség a közösségé, minden, ami hamvába 
holt és nem hajt többé virágot.) 

(Elágazás: a szabadság hite és mámora. Ebben 
élni.)

Olvassák el, kérem, Angyal István emlékiratait. 
Fogjuk érteni, most.

Abody Rita

1966

Veszprém. Ülök a szüleimmel a buszon. A sofőr rá-
diója hangosan szól, mindenki maga elé néz, szürke 
arccal utazik. Híreket mondanak: „Tíz évvel ezelőtt 
a mai napon támadt a külföldről irányított reakció 
a magyar népi demokráciára…” – fülelek, jé-élmé-
nyem van; hisz én meg gyerek voltam, s azt hittem, 
hogy találós kérdést tettek fel. Jó hangosan megkér-

dezem apámat: „Ugye, apu, te fegyverrel harcoltál 
az ötvenhatos forradalomban?” Apám elsápad, 
anyám felránt az ülésről, s azonnal leszállunk, amit 
nem értek, mert még nem értünk haza. Egymással 
veszekednek, pofont sem kapok, hisz ők a hibásak, 
mert mi, gyerekek mindent hallhattunk, amiről 
beszéltek. 1956 mindig forradalom volt, aki ellen-

forradalomról beszélt, az volt a mi ellenségünk. Jó 
sokan voltak, az ország kétharmada. Nem, apám 
nem harcolt fegyverrel, Petőfi körös volt „csak”. 
Ferencváros, ott született. Emiatt én is, a fiaim is, s 
azok fiainak fiai is Fradi-drukkerek lesznek. Anyám 
akkor még a balatonfüredi munkásokkal együtt vo-
nult, csak a forradalom után találtak egymásra.

A kádári konszolidációban is mindig volt egy 
októberi nap, amikor a forradalom egy hetéről sut-
togtak a szüleim s vendégeik. Leginkább Abody Bé-
lára emlékszem, mert amikor beszélt, hosszú mon-
datokban, mindig hatalmas levegőket vett, én meg 
izgultam, hogy nálunk fog meghalni a nagyszo-
bában. Ezeknek volt egy ívük: végre a magyarok 
szerették egymást, a helyzet katonai szempontból 
reménytelen, de ez a szépsége is, és Európa mocs-
kos módon a Szuezi-csatorna miatt izgult, nem mi-
attunk, minket le se szartak.

A helyzet azóta nem sokat javult.

apám elsápad, anyám 
felránt az ülésről

Bakács Tibor Settenkedő
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A TOMPA UTCAI INFORMÁTOR 

A „VÖRÖSKERESZTES LACI”

Märtz László – aki hivatalos adatok szerint italmérő és segédmunkás volt – 1956 utolsó 
októberi napjaiban, a forradalom átmeneti győzelme idején került a Bárány János 

vezette Tompa utcai csoporthoz. Ezt megelőzően a Bakáts téri kórházban volt ideiglenes 
alkalmazásban, és általános elismerést szerzett a sebesültek mentésekor. Kötszereket, 

orvosságot hozott a fegyvereseknek, így ragadt rá a „Vöröskeresztes Laci” becenév. 
De azt nem tudták róla, hogy jelentéseket készített a vezető „elvtársaknak”.

Ha valahol betörést vagy lopást észlelt, 
felhívta rá Bárány figyelmét, mondván, 
hogy „ez nem tartozik a munkásság jo-
gos követelései közé”. Ekkoriban már ja-
vában folytak a különféle tárgyalások a 
politikai/katonai/rendőrségi vezetők és 
a felkelők képviselői között a kibontako-
zásról. Märtz javaslatára Bárány felvette 
a kapcsolatot a megalakult Forradalmi 
Ifjúsági Szövetséggel, annál is inkább, 
mivel a politikai kérdések megítélé-
sében nem érezte magát kellőképpen 
kompetensnek. Azt látta, hogy az Ifjúsági 
Szövetség tagjai, Petrák Lajos és Almásy 
Ferenc (DISZ-vezetők) – csakúgy, mint 
Märtz – kommunisták, mégis szinte tel-
jes mértékben elfogadta a tanácsukat, 
sőt, a burkolt utasításaikat is.

Tárgyalás Kádárral

Október 30-án a ferencvárosi felkelők 
képviseletében Bárány Märtzcel és Al-
másyval – Angyal István hívására, együtt 
a Tűzoltó utcaiakkal – a Parlamentben 
tárgyalt az MDP vezetőivel, Kádár János-
sal és Münnich Ferenccel (valószínűleg 
részt vett a megbeszélésen Apró Antal, 
Erdei Ferenc, Kiss Károly és Kállai Gyula 
is). Ott volt Hont Ferenc Kossuth-díjas 
rendező is.

A háromórás megbeszélésen elsősor-
ban a párt és a fegyveres erők helyzetéről 
volt szó. A felkelők helytelenítették a párt 
feloszlatásának gondolatát; szerintük a 
politikai vezetőknek a forradalmárokkal 
együtt kell harcolniuk a Horthy-rendszer 
hívei, illetőleg a sztálinisták ellen. Szóba 
került a Köztársaság téri tragédia is – 
fegyveres civilek egy csoportja számos 
védőt, többségükben ÁVH-s sorkatonát 
lincselt meg –, ennek kapcsán a felkelők 
felajánlották, hogy az Akadémia utcai 
pártház elé fegyveres őrséget állítanak.

Bárány emlékezete szerint Kádár a 
forradalomhoz való viszonyáról beszélt 
nekik. Az első napokban úgy vélte, hogy 

a felkelést csupán egy szűk körű szerve-
zett csoport robbantotta ki, ellenállásu-
kat hamar fel fogják számolni. De ami-
kor látta, hogy egyre nagyobb tömegek 
mozdulnak meg, rádöbbent, hogy a dol-
gozók jogos fellépéséről van szó, mivel a 
munkásosztály elkeseredését a párt veze-
tőinek egy évtized óta elkövetett jóváte-
hetetlen hibái váltották ki. Kádár ekko-
riban valóban egyetértett a forradalom 
főbb célkitűzéseivel, és ígéretet is tett, 
hogy másnap elmegy a Tűzoltó utcába, 
és szimbolikusan átveszi a parancsnok-
ságot. 

Ezután főleg a közbiztonság meg-
szervezéséről folyt a beszélgetés. Az ülés 
végén memorandum készült, amelyet 
döntő részben Märtz fogalmazott meg, 
s ő olvasta fel a Rádió magnetofonjára.  
A dokumentumot a tárgyaló felek aláír-
ták, de a párt vezetőinek neve végül po-
litikai megfontolásból kimaradt a rádió-
közvetítésből.

Azt azonban nem tudták Märtzről 
(és Almásy Ferencről sem), hogy a for-
radalmárok között eltöltött időszakban 
is rendre jelentést készített a vezető 
„elvtársaknak”. Märtz sok időt töltött a 

Tompa utcai felkelők között, akik elfo-
gadták. Kapcsolatot tartott más csopor-
tokkal is, elsősorban a Tűzoltó utcaiakkal 
és a Corvin köziekkel.

Svájcban

November 3-án a Tompa utcaiak kép-
viseletében részt vett az ideiglenes For-
radalmi Karhatalmi Bizottság értekez-
letén. Másnap már nem volt a felkelők 
körében. A hónap közepén elhagyta az 
országot. Fennmaradt egy levele, ame-
lyet 1957 elején Svájcból írt Hont Fe-
rencnek, akivel eszerint jó kapcsolatot 
ápolt. Ebben azt állította, hogy halálos 
fenyegetés miatt kényszerült elmene-
külni. Másrészt azt kérdezte „Feri bá-
csitól”, hogy valóban halálra ítélték-e őt 
távollétében, ahogy ezt odakint hallotta. 
„Itt is szocialista vagyok, és még ha le-
csuknának vagy felakasztanának, akkor 
is az maradok, mert proli vagyok. Nem 
leszek sohasem hűtlen a munkásosz-
tályhoz” – nyugtatta meg Hontot. Segít-
séget, tanácsot kért tőle mint atyai ba-
ráttól. Végül ilyen kéréssel fordult hoz-
zá: „Malétert pedig ne engedd kivégez-
ni, mert nagyon nagy tévedés lenne. A 
Dudást [Dudás József] még megértem, 
de […] Maléter egy igazi magyar ember, 
egy igaz jó kommunista. Feri bácsi, eh-
hez tartsd magad, és segíts Maléteren!”

Önvallomás

Valószínűleg megnyugtató választ kapott, 
mert hamarosan hazatért. 1957 áprilisá-
ban 25 oldalas önvallomást írattak meg 
vele. Ez egy igen fontos kordokumentum 
lenne, mivel aktivitása folytán rengeteg 
tapasztalatot gyűjtött. Ám gyakoriak a 
valótlan állítások, amelyek az írást jórészt 
hiteltelenné teszik. Legfőképpen a forra-
dalom legendás személyiségéről, Angyal 
Istvánról írt lejárató jellegű hazugságo-
kat (miközben Bárány Jánost igyekezett 

Märtz László
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védeni), akit ráadásul ekkor már fél éve 
letartóztattak. Például: Angyal a tűzszü-
net kezdetén le akarta tartóztatni a Cor-
vin közbe érkező katonai küldöttséget; 
Angyalék sok embert fogva tartottak a 
bázisukon; terrorisztikus magatartást 
ta núsítottak. (Érdekes, hogy a másik 
beékelődött pártfunkcionárius – majd 
informátor –, Almásy Ferenc „Szilvásy” 
is hasonló jellemzést adott Angyalról: 
„Az egyik legvadabb fegyveres parancs-
nok volt. Politikai nézeteire a vad szov-
jet- és kommunistaellenesség jellemző. 
Egyébként primitív, durva ember.”)

Märtz hosszasan taglalja a fentebb 
ismertetett október 30-i tárgyalást a 
pártvezetők és a 9. kerületi felkelők kö-
zött. „Aznap Hont elvtársat megkértem, 

hogy mindenképpen hiúsítsa meg Ká-
dár elvtárs esetleges szándékát arra vo-
natkozólag, hogy nehogy kimenjen az 
Angyal-csoporthoz látogatóba” – írta.  
E kérését november 1-jén is megismé-
telte, amikor Münnichnél is látta An-
gyalt. Mint ismeretes, Kádár János – ígé-
rete ellenére – valóban nem ment ki a 
Tűzoltó utcába. Nem tudjuk, szerepe 
volt-e ebben Märtz áskálódásának.

Arról is írt, hogy november 4-én „An-
gyal nyíltan nekem szegezte a kérdést, 
mi a véleményem arról, hogy a szovjetek 
visszajöttek. Én nyíltan kijelentettem és 
elég könnyelműen, hogy helyeslem az 
új kormány lépését, és azt, hogy a szov-
jetek visszajöttek. Ekkor Angyal elkomo-
rult, és azt mondta, hogy ha én ezt így 

látom, akkor én egy áruló vagyok, az-
tán ezt mondta: »vádolom Kádár Jánost 
és vádollak téged az egész magyar nép 
nevében a hazafiak véréért, a lerombolt 
házakért, szétlőtt templomért [...], ezért 
felelni fogtok«”. Ezt a vitát 1957-ben a 
bíróság előtt Angyal is említette, ebben 
a formában: „Märtz szerint helyes volt 
a szovjet beavatkozás, szerintem pedig 
helytelen”.

Mindenesetre a szervek sem vehet-
ték komolyan Märtz vádjait, mert An-
gyallal szemben egyszer sem idézték ta-
núvallomásra, miként Almásy Ferencet 
sem. Nagy Imre és társai perében azon-
ban egy hónap múlva kihallgatták, ekkor 
nem állított valótlanságokat.

További sorsát nem ismerjük.

Október 23-án este a laktanyában a veze-
tők kiadták a parancsot: hallgassák meg 
Gerő beszédét a kultúrteremben. Ekkor-
ra már óriási tömeg közeledett, a civi-
lek beözönlöttek, fegyvereket kerestek. 
Kilenc-tíz óra körül odaérkezett Lénárt 
alezredes 300-360 főnyi egysége, akik 
kiszorították a civileket, és egy teherau-
tóval eltorlaszolták a bejáratot. 

Hajnali 2 órakor mégis újabb tömeg 
törte be a kaput, és lefegyverezték a ka-
tonákat. Az ÁVH közeledtének hírére 
a civilek kivonultak, de a Lámpagyár-
nál sikeres támadást hajtottak végre, és 

néhány óra múlva már a laktanya előtt 
osztogatták a zsákmányolt fegyvereket. 
Akik a lámpagyári fegyverszerző akció-
ban az állományból részt vettek, a csepeli 
századhoz tartoztak. Közülük többen ott 
voltak a rádió ostrománál, majd a Szabad 
Nép székházánál tűzharcba keveredtek 
az ÁVH-sokkal. 24-én kapcsolatba léptek 
a corvinista felkelőkkel, és együtt vették 
fel a harcot a szovjet betolakodókkal. Az 
Üllői út 40. sz. egyik ötödik emeleti laká-
sában felállított tüzelőállásukból számos 
szovjet harckocsit, páncélautót, vontatót 
tettek ártalmatlanná. 

Október 25-én Maléter Pál ezredes, a 
katonai műszaki kisegítő alakulatok pa-
rancsnoka telefonon kitartásra adott pa-
rancsot. Később öt harckocsival ő maga is 
a laktanya felszabadítására indult, az Ül-
lői út–Nagykörút körzetében a felkelők a 
házak emeleteiről támadták a páncélosa-
it. Maléter ezredes járműve beszorult a 
laktanya kapujában nem tudtak kiszállni. 
Az ezredes kidugott egy nemzeti zászlót 
a harckocsiból, és meglobogtatta. Ezt a 
felkelők tűzszünetként értelmezték, és 
beszüntették a tüzelést. Pillanatok alatt 
óriási tömeg gyűlt össze, és „Éljen! Éljen! 
A hadsereg velünk van!” kiáltásokkal a 
vállukra emelve ünnepelték a meglepő-
dött Malétert, aki felállt a harckocsira, ki-
hirdette a honvédelmi miniszter által el-
rendelt tűzszünetet, és kijelentette, hogy 
ha a laktanyát nem támadják, a katonák 
sem fognak lőni.

Az ünneplő tömeg a kapu fölötti cí-
mer helyére kitűzte a nemzeti zászlót. 
Maléter lefegyvereztette az épülettömb-
ben az idegeneket, mivel úgy vélte, miat-
tuk lövik a szovjetek a „semleges” lakta-
nyát is. Többen (főleg a „csepeli század-
ból”) folytatták a harcot a szovjetek ellen.

November 4-én hajnali 4 órakor a 
szov jetek betörték a kaput. Négy civil és 
ugyanennyi katona elesett. A szovjetek 
páncélosaikkal sokszoros tűzfölénnyel 
támadták a Corvint is. Csiba parancsnok 
kivonta a katonáit a laktanyából, amit 
– csapdától tartva – még napokig gép-
puskáztak az oroszok, mielőtt november 
7-én megszállták.

Láng Judit
Köszönet Eörsi László történésznek az 

információkért.

A KILIÁN 

Fegyverszerző akció, munkaszolgálatosok tűzharcban, 
Maléter: a legendás laktanya szerepe 1956-ban. 

Eörsi László
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FÉRFIDIVAT OKTÓBERRE 
URAKNAK

Arra a pikáns kérdésre, hogy hol volt és vajon mit 
csinált ötvenhat október huszonharmadikán, Ká-
roly bácsi évtizedeken át azt a feltűnően provokatív 
választ adta, hogy a Lónyay utcában tartózkodott, 
és kétsoros, mély gombolású, enyhén csapott vállú 
sportzakót varrt elsőrangú minőségű, középszürke 
színű kamgarn szövetből. Majd széttárta a kezét, és 
önkritikus éllel hozzátette: nem volt más választá-
som, elvtársak, nem tehettem róla, hogy ötvenhat-
ban a rövidebb zakók jöttek divatba három rávarrt 
zsebbel, visszahajló zsebfüllel!

Ha értő hümmögéssel találkozott, akkor Károly 
bácsi nem felejtette el megemlíteni a sajnálatos ok-
tóberi események azon divattörténeti mozzanatát 
sem, hogy nálunk (az ő szófordulatával: ha-zánk-
ban) csak a Nyugatról begyűrűző korszellem hatá-
sára lettek rövidebbek a zakók, s ennek következté-
ben lett a rever hosszabb és szélesebb. Ami pedig a 
felöltőt, ezt a politikai értelemben véve tüntetően 
kihívó ruhadarabot illeti… Nos, ami a felöltőt illeti, 
Károly bácsinak kétsége sem volt felőle, hogy „ha-
zánk-ban” úriember lódenkabátot nem hord, kizá-
rólag olyan felöltőt csak, melynek gombolása: két 
sorban két gomb! Márpedig a nagyipari lóden nem 
ilyen. Értik, elvtársak? 

Az elvtársak értették, vagy legalábbis úgy tet-
tek, mintha értenék, Károly bácsi ugyanis a szakma 
úgynevezett nagy öregje volt, aki minden rend-
szernek varrt. Kivéve a negyvennégyes esztendő 
nagy részét, amikor kénytelen volt a Lónyay utcá-
ban található úri szabóságtól meglehetősen távol 
szolgálni „ha-zán-kat”: munkaszolgálatos századá-
val a Ferihegyre vezető utat építette. Szerény véle-
ménye szerint „ez nem kifejezetten úri szabóknak 

való tevékenység volt”, legalábbis – mint fogalma-
zott – „nem minden tekintetben elégítette ki szak-
mai becsvágyamat”.

Károly bácsi szavai afféle viccelődésnek tűntek, 
holott az öreg igazat mondott: ő ugyanis a husza-
dik századi magyar történelem legválságosabb 
pillanataiban mindig a fronton tartózkodott, ami 
nála az általa elsődleges harcszíntérnek tekintett 
szabászasztalt jelentette. Miközben Károly bácsi a 
szabóollóval hadakozott, a családi hátország élel-
miszer-ellátását a felesége, Sárika néni biztosítot-
ta abban a Lónyay utcai úri szabóságban, ahová a 
huszadik századi történelem járt öltönyt varratni 
magának. A családi legendárium szerint Károly bá-
csi és kollégái varrtak öltönyt őfőméltósága Horthy 
Miklós kormányzó úrnak is. Príma munka volt! 
A méret után varrt zakó fess tartást kölcsönzött a 
Legfőbb Hadúrnak, aki ennek köszönhetően fess 
tartásban méltóztatott aláírni azokat a zsidótör-
vényeket, amelyek értelmében a szóban forgó úri 
szabóságot zsidó üzletnek nyilvánították, és mű-
ködését, hogy úgy mondjuk, bizonyos értelemben 
korlátozni méltóztattak. 

A felszabadulás Károly bácsit már a szabászasz-
tal mellett találta, hogy az új kor új urainak dolgoz-
zék. Ötvenhat októberében Károly bácsi valóban 
öltönyt varrt, igaz, élete végéig emlékezett rá, hogy 
a megrendelő elmulasztotta átvenni és kifizetni, te-
kintettel arra, hogy a harcok során elhunyt. Ez ké-
nyes téma volt. Károly bácsi nem is említette meg 
Kádár János elvtársnak, aki ugyancsak igénybe vet-
te az úri szabóság szolgálatait, sőt, egy alkalommal 
megkóstolta Sárika néni káposztás cvekedlijét is, 
amit elsőrangúnak talált. Ruhapróba közben Ká-
roly bácsinak egyszer kicsúszott a száján az a for-
radalmi kérdés, hogy Kádár elvtárs normális do-
lognak tartja-e, hogy „ha-zánk-ban” már ötvenhat 
forint egy nejlon nyakkendő darabja. A történelem 
erre csak hümmögött: vele sok mindenről lehetett 
beszélgetni, de ötvenhatról nem.

Kácsor Zsolt

ötvenhat októberében Károly 
bácsi valóban öltönyt varrt, 

igaz, élete végéig emlékezett 
rá, hogy a megrendelő 

elmulasztotta átvenni és 
kifizetni, tekintettel arra, 

hogy a harcok során elhunyt

Fortepan / Kurutz Márton
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Ezen az évfordulón már csak az interne-
ten lehet megtalálni a visszaemlékezése-
it, a vele készült filmeket. Személyesen 
nem lép föl, nem mesél, Dózsa Lászlót 
nem hívják sehová.

„Teljesen tönkretetettek” – mondja a 
telefonba, és sorolja hozzá a betegsége-
it. Nagyokat és hosszan sóhajt a szívbil-
lentyűcserénél, az infarktusnál már alig 
kap levegőt, a végén valósággal fújtat a 
telefonba, mert szerinte ezt ő nem érde-
melte meg. 

Megsajnálom komolyan, le is tenném 
a telefont, ám akkor hirtelen higgadtan 
arról beszél, hogy őneki azért kell szen-
vednie, mert a Schmidt Mari kitalált 
valamit. Erre azért lecsapok, nagyon sze-
retném tudni, mit talált ki Schmidt Mari, 
de ő se most jött a hathúszassal. Megtört 
öregemberhangon suttogja a telefonba, 
hogy már nyolcvanéves, belefáradt az 
egészbe, ő ebbe belehalt. Na tessék, már 
megint.

Aztán utolsónak tűnő erejét össze-
szedve még hozzáteszi, hogy soha nem 
hazudott, legfeljebb tévedett, de az em-
beri dolog. Megkérdezték tőle, ő van-e 
azon a képen. Honnan tudhatta volna, 
millió képe van, hát színész! Ő az ott a 
képen, persze, alá is írta a Terror Házá-
ban, ez nem a Schmidt Mari hibája, csak 
az övé, de hát – őszintén – miért kellett 
ebből ekkora ügyet csinálni? Két nehezen 
beszívott levegő között elzihálja, hogy 
azon a fotón még az anyja is azonosította, 
miért kételkedett volna a saját anyjában?

Mi öltük meg őt, szavalja tovább. Mi, 
újságírók, akik nekimentünk és meg-
öltük. Azóta nem hívják dolgozni, nem 
rendezhet, persze nincs is olyan egész-
ségi állapotban, és még ezek az októbe-
ri forradalmi napok is elmúlnak nélkü-
le. Gyalázzák, lehazugozzák csak azért, 
mert egy fotón összekeverte magát vala-
ki mással. Mert minden más igaz! – és itt 
felemeli a hangját. 

Aztán hozzáteszi, hogy megbocsát 
nekem, mert ő jó keresztény, és elbú-
csúzik, mert jön a villamosa. 

Este nézem a nyilvános posztjait 
a Facebookon. Orbán Viktor-videókat 
oszt meg, hálát rebeg Vidnyánszkynak, 
és gyalázza Aschert. Pedig színész, ha 
Ascher hívná, rohanna. Feledne repeszt, 
szilánkot, mindent. De igaza van. Miért 
hívná bárki? 

Sándor Erzsi

KI VAN A KÉPEN?

DIJ AZ 1956-OS INTÉZET ALAPÍTVÁNYNAK

Az alapítvány, amely a kormány által a Veritas intézetbe olvasztott 56-os Intézet 
utóda, Bárány János-díjat kapott Ferencváros Önkormányzatától. A díj az 1956-os 
forradalom ferencvárosi eseményeinek magas tudományos vagy művészi színvo-
nalú feldolgozásáért adható. 

Az 1956-os Intézet egyidős a magyar demokráciával – olvasható a díj indok-
lásában. 1989. június 17-én, Nagy Imre és mártírtársai temetésének másnapján 
határozta el húsz hazai és külföldi értelmiségi, hogy a közelmúlt történelmének 
tanulmányozására intézetet alapít. Az intézet (volt 1956-os Forradalom Dokumen-
tációs és Kutatóintézet Közalapítvány) 1991-ben magánalapítványként kezdte meg 
munkáját. Mint országosan közhasznú feladatot ellátó szervezet, kormánydöntés 
alapján vált közalapítvánnyá 1995 tavaszán.

2011. december 27-én az Orbán-kormány határozatot hozott a közalapítvány 
jogutód nélküli megszüntetéséről. Az 1956-os Intézet Alapítványt a volt közala-
pítvány munkatársai, illetve szellemi közössége 2011-ben azért hozta létre, hogy át 
tudja venni az Orbán-kormány által elsorvasztásra ítélt 1956-os Intézet feladatait 
vagy legalább azok egy részét. 2012. január 1-től az intézet közfeladatait az Or-
szágos Széchényi Könyvtár szervezeti keretei között látta el, munkatársainak egy 
része a nemzeti könyvtár alkalmazottja lett.

Az Orbán-kormány az intézetet 2019-ben minden előzetes tárgyalás, figyel-
meztetés nélkül a kormányközeli Veritas Történetkutató Intézetbe olvasztotta be. 
Minderről a Veritas tagjait sem tájékoztatták. Tiltakozásul az érintettek egy része 
közalkalmazotti munkaviszonyáról is lemondott, mások közös megegyezéssel tá-
voztak.

1991-től 2019-ig az intézet több mint 130 önálló kiadványt, 20 elektronikus 
kiadványt, 12 történelmi dokumentumfilmet készített, munkatársainak csaknem 
kétezer tudományos és ismeretterjesztő tanulmánya jelent meg, az Oral History 
Archívum 1100 életútinterjút őriz. Ez az egyik legnagyobb ilyen gyűjtemény Ke-
let-Közép-Európában.  

Az 1956-os Intézet Ferencváros 1956-os eseményeinek már 1997-ben külön kö-
tetet szentelt, amelyet Eörsi László írt. 2016-ban az intézet munkatársainak volt 
köszönhető, hogy cáfolhatóvá váltak a forradalomról terjesztett kormányzati 
emlékezetpolitikai hazugságok.

Fo
tó

: O
sv

át
A



BAKÁTS TÉR 14.12

2020. OKTÓBER

ISMÉT TELJES VONALON 
JÁR AZ M3-AS METRÓ

2020. október 22-étől az M3-as metró újra a teljes vonalon, 
Újpest-központ és Kőbánya-Kispest között közlekedik. A kö-
zépső szakaszon korábban lezárt állomásokon (Arany János 
utca, Ferenciek tere, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák) 
a metró a továbbiakban sem áll meg, ezek az állomások válto-
zatlanul a felszíni járatokkal, illetve a Népliget és a Kálvin tér 
között közlekedő M30-as állomáspótló busszal közelíthetők 
meg. Várhatóan az M3-as metróvonal középső szakaszán is 
elkezdődik a felújítás; hogy pontosan mikor és milyen mér-
tékű korlátozások mellett, arról a BKK a későbbiekben ad in-
formációt.

FONTOS RENDELETEKRŐL DÖNTÖTT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Több hónapnyi vita és egyeztetés után a képviselők elfogadták 
az új lakásrendeletet a testület október 8-i ülésén. Ismét átlát-
ható módon juthatnak bérlakáshoz a szociálisan rászorulók, a 
jövedelemmel rendelkező fiatalok, és a piaci alapú bérbeadás 
is új szabályozást kapott.

A polgármester levette viszont a napirendről a médiacég 
alapítását, ami a kerületi sajtónak még nagyobb függetlenséget 
biztosított volna. A döntés oka, hogy a Demokraták frakciója 
Baranyi Krisztina kérése ellenére sem változtatta meg jelöltjét 
a cég felügyelőbizottsági tagságára, hanem kitartottak Gréczy 
Zsolt, a DK volt szóvivője, parlamenti képviselője mellett.

Elkezdődhet az új szociális rendelet megalkotása is, a kon-
cepciót a képviselők első körben támogatták. A rendelet célja, 
hogy jelentősen nőjön a rászorultsági alapú támogatások ará-
nya. Az első forduló után a részletek kidolgozása következik.

Többséget kapott az új budapesti Duna-híddal kapcsolatos 
építési szabályzatok módosításának megindítása is. A testület 
a későbbiekben dönthet majd a híd által érintett ferencvárosi 
területeken érvényes építési szabályokról.

Megszavazták a térfigyelő kamerák szoftverfejlesztését, 
ami a videófelvételek feldolgozását gyorsítja fel.

Két előterjesztés az ülés során került be a napirendi pon-
tok közé, így vitás körülmények között kaptak végül zöld utat. 
Szilágyi Zsolt ( Jobbik/Új Pólus frakció) előterjesztése kötele-
zővé tenné a Fradi-zászló kitűzését a Polgármesteri Hivatal 
épületére, amit – szünetet elrendelve – meg is tett a képvi-
selők egy csoportja. Csóti Zsombor (DK/Demokraták frakció) 
előterjesztése alapján pedig az önkormányzat arra kérné a Fő-
várost, hogy az Üllői úti biciklisávok az úttestről átkerülhesse-
nek a járdára.

ÚJRA ÉL A PANDÉMIÁS ZÖLD SZÁM

Bár nincs járványügyi veszélyhelyzet, újra él az önkormányzat 
pandémiás zöld száma időseknek és rászorulóknak. Hétfőn 8 
és 17 óra között, kedd-szerda-csütörtökön 8 és 16, pénteken 8 
és 12 óra között hívható a 06 80 399-399-es zöld szám.

Ugyanitt várja ismét az önkormányzat önkéntes segítők 
jelentkezését is.

 

PÁLYÁZAT FENYŐFA-ÁRUSÍTÁSRA 
A FERENCVÁROSBAN

Tíz közterületi helyszínre hirdetett pályázatot az önkormány-
zat fenyőfa-árusításra a 2020. december 24-ig tartó időszak-
ra. A pályázatok 2020. október 30-án 12 óráig adhatók le zárt 
borítékban az Ügyfélszolgálati Csoportnál (Bp. IX., Bakáts tér 
14.). További részletek: www.ferencvaros.hu

AKCIÓTERV KÉSZÜL A KLÍMAVÁLTOZÁS 
HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE

Egy német–magyar együttműködés keretében Ferencváros 
Önkormányzata számára koncepció és akcióterv készül, amely 
a kerület igényeire szabott, hatékony megoldási lehetősége-
ket nyújt az éghajlati változásokhoz való alkalmazkodáshoz.  
A Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal finanszírozá-
sában megvalósuló program keretében útmutató készül konk-
rét példákkal és javaslatokkal arra vonatkozóan, hogy milyen 
lehetőségek vannak a kerületben a hőhullámok hatásainak 
mérséklésére, az esővíz hasznosítására vagy az alkalmazko-
dást segítő helyi szabályozás kidolgozására. Az elkészült anya-
gok várhatóan 2021 februárjától lesznek elérhetők az önkor-
mányzat és a lakosság számára. További információ az ener-
giaklub.hu oldalon. 

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK 

Októbertől november végéig ingyenes egészségügyi preven-
ciós szűrővizsgálatokat tart a Ferencvárosi Egészségügyi Szol-
gáltató (FESZ) ferencvárosi lakosok számára. A szűrővizsgála-
tok helyszíne a Mester utca 45. szám alatt található FESZ szak-
orvosi rendelő. Bőrgyógyászatra, szemészetre, kardiológiára, 
reumatológiára, nőgyógyászatra hétköznapokon 11 és 15 óra 
között a 455-4581-es, urológiára hétfőtől csütörtökig délelőt-
tönként a 455-4509-es számon lehet bejelentkezni.

NE PARKOLJON A KISERDŐ 
MELLETT NOVEMBER 7-ÉIG!

A Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából a FESZOFE 
NKft. erdőfenntartási munkákat (fák gallyazását, balesetveszé-
lyes fák eltávolítását, cserjealj tisztítását stb.) végeztet a József 
Attila-lakótelepen lévő Kiserdőben október 26-ától november 
7-éig. Ezen időszak alatt kérik, hogy ne parkoljanak az erdő 
mellett.

http://www.ferencvaros.hu
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PÁLYÁZAT VENDÉGLÁTÓTERASZ 
ÜZEMELTETÉSÉRE

Ferencváros Önkormányzata a Tompa, illetve a Ráday utcá-
ban vendéglátóhelyet működtetők részére írt ki pályázatot 
vendéglátóterasz kialakítására. A pályázatokat 2020. novem-
ber 30. napján 16 óráig kell személyesen benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati csoportjánál (1092 Budapest, 
Bakáts tér 14.). További részletek: www.ferencvaros.hu

LEZÁRULT A ZÖLD UDVAR 2020 PÁLYÁZAT

A pályázat keretében tizennégy kerületi társasház részesült 
több mint 4 millió forint támogatásban zöldterületeinek bőví-
tésére, karbantartására, növények ültetésére, öntözőrendszer 
kialakítására, padok elhelyezésére. Emellett bölcsődék, óvo-
dák és egy iskola kapott összesen több mint 10 millió forint 
támogatást az intézményi zöldprogram keretében.

MOZGÓKÉPES FÉNYVETÍTÉS 
OKTÓBER 23-ÁN

Lapzártakor az önkormányzat számos programmal tervez 
megemlékezni 1956-ról. Október 23-án helytörténeti sétán 
mutatják be a forradalom és szabadságharc több fontos fe-
rencvárosi helyszínét. Megemlékezést tartanak a Salkahá-
zi Sára parkban, ahol Baranyi Krisztina polgármester mond 
ünnepi beszédet, majd sor kerül a Bárány János-díj átadására. 
Sötétedés után mozgóképes fényvetítés lesz a volt Kilián lak-
tanya falán az ’56-os eseményekről. A forradalom ferencvárosi 
helyszínein pedig (Bakáts tér, Ferenc tér, Salkaházi Sára park, 
Tompa utca 10., Tűzliliom park, volt Kilián laktanya) fotókiál-
lítás látható 2020. november 4-éig.

GALVANI HÍD: BARANYI SZERINT 
SZÜKSÉGES A LEVEZETŐ ÚT

Folyik a társadalmi egyeztetés a tervezett Galvani hidat kiszol-
gáló úthálózat Ferencvárost érintő szakaszáról. Baranyi Krisz-
tina polgármester szerint ha nem épülne levezető út, akkor a 
híd forgalma a dél-pesti lakóterületeken keresztül találna utat.
A 9 magazin előző számában részletesen bemutattuk az új 
budapesti Duna-hídhoz csatlakozó pesti úthálózat nyomvo-
nalára vonatkozó szempontokat. A Galvani híd Kelenföldről 
vezetne Észak-Csepelen és a Duna két ágán keresztül, az Illatos 
útnál érné el Ferencvárost, innen pedig 2×2 sávos útban foly-
tatódna az Üllői útig – de nem mindegy, milyen nyomvona-
lon. Legutóbb több, a kérdésben állást foglaló helyi szereplő 

véleményét foglaltuk össze, most kifejezetten a polgármester 
álláspontjára voltunk kíváncsiak. 

„A fővárosnak egyértelműen szüksége van új hídra, Dél-Bu-
da és Dél-Pest összekötése konszenzusos városfejlesztési cél. 
 A Galvani megépülése jelentősen hozzájárulhat a belső kerü-
letek forgalomcsillapításához” – mondta Baranyi Krisztina, 
világossá téve, hogy támogatja a hídépítés ötletét. A leveze-
tő utakra bemutatott hat alternatíva közül egyik mellett sem 
foglalt állást, de azt egyértelművé tette, hogy Ferencváros 
biztosan nem támogatja a hatástanulmányban szereplő ötös 
és hatos nyomvonalat, mert ez házak kisajátításával, bontásá-
val járna az Aszódi lakótelepen, és jelentősen rontaná a József 
Attila-lakótelepen élők életkörülményeit. Nem tartaná sze-
rencsésnek azt sem, ha nem épülne meg egyik nyomvonal 
sem. „Minden adat birtokában, minden érintett bevonásával 
kell kompromisszumra jutni. Ha ez elmarad, a hidat leveze-
tő utak nélkül építik meg, ami minden dél-pestit hátrányosan 
érintene. A híd forgalma ebben az esetben a lakóterületeken 
keresztül találna utat magának, jelentősen terhelve nemcsak 
Ferencvárost, de Pesterzsébetet, Kispestet, akár Soroksárt és 
Pestszentlőrincet is” – véli a polgármester.

A nyomvonalról december 31-ig kell döntenie a Buda-
pesti Közfejlesztések Tanácsának. „Addig folyik a társadalmi 
egyeztetés, és az önkormányzat lakossági fórumokat szervez a 
helyiek véleményének becsatornázására. Az ezeken a fórumo-
kon kialakult véleményt fogjuk képviselni” – jelentette ki Ba-
ranyi Krisztina, hozzátéve, hogy november elején újabb lakos-
sági fórumon vitatja meg a kerület a nyomvonalak kérdését.

Itt már a Wekerlei Társaskör alternatív nyomvonaljavasla-
táról is szó eshet, amely a kiserdő alatt, a fák meghagyásával 
épülő alagútban vezetné a forgalmat.

NYOMVONAL KÖLTSÉG KIVÁGANDÓ FA

Szakaszonként felül nyi-
tott közúti kéregalagút 
a Kiserdő területén

34,2 Md Ft 2120

690 méteres zárt közúti 
kéregalagút a Kiserdő 
területén

47,9 Md Ft 1980

870 méteres zárt közúti 
kéregalagút a Határ út 
alatt

48,2 Md Ft 1100

Felszínen vezetett 
„autópálya” a Határ út 
helyén

20,5 Md Ft 810

A forgalom az Ecseri úton 
vezetve, 846 méteres 
felüljáró a Ferencvárosi 
pályaudvar felett

68,5 Md Ft 145

A forgalom az Ecseri úton 
vezetve, 650 méteres alagút 
a Ferencvárosi 
pályaudvar alatt

78,8 Md Ft 145

A táblázat adatait az                   gyűjtötte össze
Az atlatszo.hu nonprofit szervezet: ha fontosnak tartod a független, tény-
feltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját 
egyszeri adománnyal vagy havi előfizetéssel. 
Részletek: atlatszo.hu/tamogatom
Bankszámlaszám: 12011265-01424900-00100007

VÁLTOZATOK A GALVANI HÍD LEVEZETŐ ÚTJÁRA
JELENLEG  A  KISERDŐBEN TALÁLHATÓ FÁK SZÁMA: 14620 DB 

http://www.ferencvaros.hu
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KONFUCIUSZ VAGY BISMARCK,
DIKTATÚRA VAGY 

MARGINALIZÁLÓDÁS?

Itt, e hasábokon a Bakáts téri, az utolsó öt-hat évtizedben Schöpf-Merei néven elhí-
resült kórházról szerettem volna írni. Nem utolsósorban azért, mert ott születtem, 
és kifejezetten viccesnek tartom, hogy idestova két évtizede már a közvetlen szom-
szédságában lakom. Meg persze azért is, mert a számomra kedves, szecessziós, me-
sevárszerű épület több mint egy évtizede árválkodik üresen, és ez már önmagában is 
nehezen teszi értelmezhetővé a Bakáts tér felújítását. És persze a kormány mostani 
egészségügyi intézkedései kapcsán is időszerű lenne felidézni a korábbi úgynevezett 
reformok meddőségét. Hiszen mi lehet beszédesebb meddőségi témakörben, mint 
egy bezárt és elfeledett szülészeti szakintézmény?

De nem tehetem, mert nem mehetek el szó nélkül az előző számban Tardos János 
barátom által jegyzett cikk mellett, amely tágabb értelemben véve a politikai komp-
romisszumokról, kicsit leszűkítve Orbán Viktor szavahihetőségéről, és egész konk-
rétan a Ferencvárosban felépítendő atlétikai stadion kapcsán kötött egyezségről szól. 
Előrebocsátanám, nem kívánom Baranyi Krisztina polgármester asszonyt megvédeni 
– nem is kértek erre. Ennyi kritikánál többet is el kell tudnia viselni, és nagyon úgy 
tűnik, méltósággal el is visel. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy megpróbáljam tisz-
tázni, miért kell kompromisszumokat kötni, és hogyan nem kell. 

Konfuciusz Tardoshoz hasonlóan úgy gondolta, hogy a bölcs ember békés, de nem 
köt kompromisszumokat, az átlagos ember pedig hajlandó ugyan a kompromisszu-
mokra, de egyáltalán nem békés. Konfuciusz persze még nem ismerte a modern po-
litikusokat, ezért inkább Bismarck útmutatása irányadó, aki szerint „az alkotmányos 
életvitel alapja mindenütt a kompromisszum”, vagyis egy demokráciában – még ha 
van is, aki vitatja, hogy az Orbán-rendszer az-e még – nem lehet kompromisszumok 
nélkül élni. Kompromisszum egyenlő demokrácia, és ezért kell a demokratikusan 
megválasztott polgármestereknek erre törekedniük. Anélkül diktatúra van (ez az or-

báni modell), vagy marginalizálódás (ez 
pedig a gyurcsányi). Kinek-kinek gusztu-
sa szerint. 

Karácsony Gergely főpolgármester 
szeptember 30-án a Fővárosi Közgyű-
lésben a Városliget kapcsán ugyanerről a 
kérdésről morfondírozott: „nem vagyok 
vádolható azzal a magyar politikában, 
hogy ne keresném a kompromisszu-
mokat. Sokan mondják rám az engem 
támogató politikai közösségben, hogy 
néha még túlzásba is viszem.” Ígéretével 
ellentétben és a Ligetvédők legnagyobb 
bánatára nem bontatta vissza a városi 
parkban már felhúzott betonkolosz-
szusokat. Máshol húzta meg a határt, és 
drukkolunk neki, hogy azt tartani tud-
ja. A főpolgármester beszélt az atlétikai 

stadionról is („finoman szólva nem szív-
ügyünk”), illetve a kerületünket érintő 
másik nagyberuházásról, a Galvani híd-
ról („mi, mint ahogy a közlekedési szak-
ma egésze, az albertfalvai hidat szeret-
nénk megépíteni”), de mivel új híd csak 
kormánypénzből lesz, a főváros „bele-
ment a kompromisszumba”. 

Egy közepes megoldás is jobb a 
semmilyen megoldásnál. De a közepes 
megoldásból is ki kell hozni a legtöbbet, 
ugyanis ha nem lehet kihozni semmi ér-
demlegeset, akkor persze meg kell pró-
bálni megakadályozni. Ezt kell számon-
kérni a polgármestereken, és nem azt, 
hogy szóba állnak a kormánnyal. 

Nem lesz egyszerű Baranyi Krisztiná-
nak elmagyaráznia az érintett területen 
lakó ferencvárosi polgároknak, ugyan 
nekik miért is jó napi 37 ezer autó áthala-
dását elszenvedni. Mert nem jó. Viszont, 
úgy tűnik, szükséges. Mert a belvárosi 
forgalom elterelése a prioritás. A ferenc-
városi kompromisszumpolitika próbája 
pedig az lesz, hogy milyen kompromisz-
szumot tud kötni a főváros és a kerület az 
érintett területeken lakókkal. 

Kertész György

tisztázni, miért kell kompromisszumokat 
kötni, és hogyan nem kell
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Hogy budai úrifiú létemre hogyan ke-
rültem egy tíz négyzetméteres Dandár 
utcai szükséglakásba (vécé a folyosó vé-
gén)?

Úgy, hogy 1978-at írtunk, és már 
évek óta súlyos társadalmi beilleszkedé-
si problémákkal küzdöttem: nemigen 
voltam képes alkalmazkodni az akkori-
ban éppen erősen balra tolódó, minden 
ízében recsegő-ropogó Kádár-rendszer 
hazug világához.

Bár újságíró-gyakornokként egy or-
szágos napilapnál, név szerint a Népsza-
vánál próbálgattam oroszlánkörmeimet, 
a munkahelyemen és mindenfelől tö-
mény hazugságfal vett körül. Ráadásul 
az úgynevezett gulyáskommunizmus 
előnyeit sem igen élvezhettem: 1700 fo-
rintos kezdőfizetésem még a húspénz-
zel és az ingyenes BKV-bérlettel együtt 
sem tette számomra lehetővé, hogy egy 
átlagosan havi 4000 forintos albérletről 
álmodozhassak.

Így 25 évesen továbbra is az anyám-
nál laktam, a konyhából leválasztott, 
spájz méretű lyukban, és ez már kezdett 
tarthatatlanná válni.

Mint annyi más gondra, erre is a há-
zasság látszott a legmegfelelőbb megol-
dásnak.

Leendő feleségem egyben a kollé-
gám is volt, igaz, ő már munkatárs, ko-
moly fizetéssel. Csakhogy mint vidékről 
a fővárosba származott ifjú értelmiségi 

kádernek, neki sem voltak fényesek a la-
káskilátásai. Viszont valahonnan szerzett 
22 ezer forintot, és azzal már lelépésre 
bírhatta a kis Dandár utcai szükség-
lyuk előző lakóját, aki családosként egy 
KISZ-lakótelepre költözött. Attól kezdve 
jogcím nélküli jóhiszemű lakáshasználó-
vá avanzsált, vagyis a kádári hierarchiá-
ban egy lépéssel előre haladt.

Bútorunk persze nem volt. Nagybá-
tyámtól, a híres táncdalszerző Tardos 
Pétertől megörököltünk egy kétszemé-
lyes ágyat, amiből alig kellett kétoldalt 
egy-egy centit lefaragni, hogy faltól falig 
– hosszában persze – beférjen új laká-
sunkba.

A lakásavató buli ürügyén megis-
merkedtünk a ház lakóinak többségével, 
mert az udvariassági formulákat meg-
kerülve nehezményezték, hogy zajosak 

vagyunk, különösen úgy, hogy a díszes 
társaság jelentős része eleve kiszorult a 
körfolyosóra, ahol nagy jókedvünkben 
hevesen helytelenkedtünk.

A Dandár utca 26. nem a kádári kon-
szolidáció haszonélvezőinek, illetve az 
újgazdag felső középosztály tagjainak 
jellemző lakóhelye volt. De lecsúszott 
bárókkal, grófokkal, püspökökkel sem 
futhatott össze errefelé az ember. Köz-
veszélyes munkakerülők, alkoholista 
lumpenproletárok és szociális beillesz-
kedési problémákkal küzdő kisebbségi 
állampolgárok gyűjtőhelye volt a ház, és 
tágabban véve szinte az egész félreeső, 
lepattant kerület. 

Ebből a szempontból mi alig lóg-
tunk ki a környezetünkből, csak iskolai 
végzettségünket kellett titkolnunk, és 
persze a foglalkozásunkat és a munkahe-
lyünket. Cserébe kis híján be is fogadtak 
minket, feltéve, ha esténként hangosan 
veszekszünk, későn járunk haza, és én 
hajlandó vagyok néha többet inni a kel-
leténél. Igyekeztünk.

Néha csodálkozom, amikor egyes 
nyug díjasok könnybe lábadt szemmel 
emlékeznek vissza az áldott Ká dár János-
ra és korára, hogy akkor minden milyen 
szép volt és jó, és hogy a Mester utcában 
is sűrűbben járt az 51-es villamos. Erről 
nem alakult ki konkrét véleményem, de 
az tény, hogy nemrég arra jártam, és a 
korabeli zenés-táncos Liliom presszó 
helyén ma csak egy vacak bababoltot 
találtam. Ezen az egy téren kétségtelen, 
hogy határozott visszafejlődés tapasztal-
ható.

Tardos János

DANDÁR UTCAI ÁLMOK

megörököltünk egy 
kétszemélyes ágyat, 

amiből alig kellett 
kétoldalt egy-egy 

centit lefaragni, hogy 
faltól falig – hosszában 

persze – beférjen 
új lakásunkba

Egykori éjjeli menedékhelyünk ma, rózsás kilátással 
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Emlékezetes a szocialista szellem vasútja Bacsó Péter A tanú című filmjéből – ebben 
a Vidámpark szellemvasútjának csontvázakkal, boszorkákkal, emberevő bábukkal 
riogató alagútjában cserélték fel a rémeket Sztálin, Zsdanov és egyéb szovjet komisz-
szárok nem kevésbé rémületes figuráira. A Soroksári út elején 2020 szeptemberében 
hasonlóan rémületes látvány fogadta a járókelőket: a Közvágóhíd 1994 óta helyi vé-
dettségű műemlék épületegyüttesének földig romolt maradványai.

A „keleti nyitás” kormányzati gazdasági stratégiájának egyik kulcsfigurája, Ad-
nan Polat török üzletember, a Galatasaray futballcsapat korábbi tulajdonosa, nagy-
befektető, 2017-ben vásárolta meg a területet a Budapesti Hús-nagykereskedelmi 
Vállalattól, az ipari műemlék épületekkel együtt. Polat a magyar miniszterelnök bi-
zalmasának számít, és Orbán fontos szövetségesével, Recep Tayyip Erdoğan török 
elnökkel is jó kapcsolatokat ápol.

A két német építész által tervezett Közvágóhíd a megnyitásakor a fővárosi mo-
dernizáció egyik jelképének számított. 1984-ig működött közvágóhídként, később, 
a rendszerváltás után kulturális színtérré alakult, hasonlóan ahhoz, ahogy más eu-
rópai nagyvárosokban alakultak kulturális központtá eredeti funkciójukat elveszí-
tett, impozáns létesítmények. Volt nagyméretű bálterem is az épületek között, amit 
művészcsoportok – zenekarok, cirkuszművészek – használtak próbateremnek, más 
csarnokokban klubok üzemeltek – egészen 2017 júliusának végéig, amikor az új tu-
lajdonos rövid úton kitette a szűrüket. Adnan Polat 2019 végén az épületek 90 szá-
zalékát is földig romboltatta. 

De hogyan tehette ezt meg? Fatá-
lis hiba volt a főváros részéről a 89-es 
rendszerváltás után, hogy a védetté nyil-
vánítás korai éveiben még nem kellett 
részletes dokumentációban rögzíteni, 
pontosan mi is számít védett elemnek 
egy épületkomplexumon belül. Erre 
hivatkozva bonthatott le Polat cége gya-
korlatilag mindent a területen – egyedül 
a víztorony és a két, szobrokkal díszített 
bejárati kapuszárny menekült meg, alig-
hanem azért, mert ezek a hétköznapi 
járőkelő nézőpontjából a legfeltűnőb-
bek. Súlyos veszteség építészeti szem-
pontból a különálló csarnokoknak a 
tervezett központi sétányra néző egy-
séges homlokzatsora – a víztorony és 
a kapuk mellett ez adta a Közvágóhíd 
„város a városban” jellegét.

Az Orbán-kormány 2018. július 27-
én, jóval az építkezés megkezdése előtt 

KÖZVÁGÓHÍD: KISVÁROSNYI LAKÁS A MŰEMLÉKEK HELYÉRE 

FÖLDIG ROMBOLVA 

Több hektáron elterülő, műemléki védettséget élvező épületegyüttes tűnt el szinte percek 
alatt a Ferencváros egyik emblematikus helyszínéről: az 1872-ben megnyílt Közvágóhíd 

száznál több épületét a földdel tették egyenlővé.  
A területen 800–1200 lakás és 40–60 ezer négyzetméternyi iroda, továbbá 

egy szálloda épül fel Orbán Viktor jó barátjának beruházásaként.
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nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánította a Polat-be-
ruházást, így semmilyen korlátozást 
nem kellett figyelembe venniük a bon-
tás során, a 9. kerületi önkormányzatnak 
pedig semmilyen hatásköre vagy érdek-
érvényesítő lehetősége nem maradt a 
kerület emblematikus épületegyüttesé-
vel kapcsolatban – mondta el lapunk-
nak Garamvölgyi Ernő, a kerület építési 
hatóságának osztályvezetője, hozzátéve, 
hogy ezt a minősítést általában nem ele-
ve a megindításakor, hanem a megvaló-
sítás során szokta megkapni egy beruhá-
zás. A minősítéssel elejét vették, hogy 
a beruházást bármilyen helyi, kerületi 
vagy budapesti lakossági érdek veszé-
lyeztethesse, egyben garantálták az üz-
leti haszon maximalizálhatóságát. 

Kérdés, miért volt szükség ilyen mér-
tékű rombolásra. A választ több sajtóor-
gánum – például az Építészfórum és a 
Válasz online – abban véli megtalál-
ni, hogy a területtel szemben a Müpa 
és a Nemzeti Színház mellett új álla-
mi kongresszusi központot terveznek, 
amely már megkapta a jogerős építési 
engedélyt. Ennek kapcsolódó beruházá-
sa lenne a Közvágóhíd területén épülő 
lakópark és a luxushotel, amelynek szá-
mára a kormányzat így biztosítaná napi 
szinten az exkluzív szállóvendégeket. 

Lapunk megkérdezte a 9. kerülettől 
elvont hatásköröket gyakorló Fővárosi 
Kormányhivatalt, van-e valóságalapja 
a feltételezésnek. Megkérdeztük azt is, 
mi a pontos indoka a kiemelt beruhá-
zássá minősítésnek, illetve megszűnt-e 
a terület védettsége, hogy így neki lehe-
tett esni a dózergépekkel. Kérdéseink-
re többhetes kitartó próbálkozásaink 
után sem érkezett még a nyilatkozattól 
elzárkózó válasz sem a kiemelt ügyek 
osztályától, amelyhez a beruházás tar-
tozik. Így csak feltételezésekre hagyat-
kozhatunk. A meg valósulás határidejére 

és a részletes tervekre vonatkozó kérdéssel a beruházót kerestük meg: a Polat tulaj-
donában lévő APD Real Estate Kft. telefononos elérhetőséget sehol nem ad meg, 
e-mailben feltett kérdéseinkre nem reagált.

Az új lakópark első fázisa várhatóan 2021-re készül el, a területen 800–1200 lakás 
és 40–60 ezer négyzetméternyi iroda, továbbá a szálloda épül fel. Emiatt érezhető-
en – ha nem a tűréshatárig – nő majd a forgalma a már most telített Soroksári útnak.

A Közvágóhídból nem lett kulturális központ, mint Nyugat-Európában sok hasonló 
adottságú ipari műemlékből. Példaként említhető az El Matadero vágóhíd Madrid-
ban, amiből zenei, filmművészeti és művészeti központot csináltak az épületei meg-
tartásával, vagy a római Mattatoio, amely fiataloknak szolgáló közösségi tér, emel-
lett az olasz építészképzés egyik fellegvára lett. Az ilyen adottságú és méretű ipari 
műemlékekből nagyszerű hangulatú új városrészeket lehet teremteni. Akkor, ha egy 
kormányzatnak egy város – jelen esetben a főváros –, egy kerület, ráadásul nagy kul-
turális hagyományú kerület érdeke az irányadó, és nem egészen más szempontok.

Harangozó István

KÖZEL-KELETI SZÁL: A KELETI NYITÁS FŐ FIGURÁI 

Al-Valíd bin Talal szaúdi herceg, a Gresham-palotát is üzemeltető Four Seasons 
hotellánc tulajdonosa; Khalaf Al Habtoorn dubaji milliárdos, aki a Lánchíd pesti 
hídfőjénél álló InterContinental szálló, az Erzsébet téri The Ritz-Carlton, valamint 
a Rumbach Center irodaház és a 9. kerületi Dorottya Udvar birtokosa; a volt katari 
miniszterelnök, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, az Andrássy úti egykori Bal-
ettintézet tulajdonosa, üzlettársa a Kopaszi-gát fejlesztésében Garancsi István ismert 
Orbán-közeli oligarchának; Zaid Naffa jordán tiszteletbeli konzul, akinek érdekelt-
ségei közé tartozik az Erzsébet híd pesti hídfőjénél álló Klotild-ikerpaloták egyike, a 
Buddha-Bár luxusszálló; valamint a Ferenciek tere másik ékességét, a Párisi udvart 
luxushotellé alakító és üzemeltető jordániai-palesztin Sameer Hamdan és Zuhair 
Awad, akik idén februárban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatá-
nak elismerését kapták meg. 

TÖRÖK–MAGYAR OLIGARCHABARÁTSÁG

A Polat család kerámia-nagykereskedő céget üzemeltet Magyarországon. A Magyar 
Nemzeti Kereskedőház közbeszerzésen kiválasztott fő partnere a Polat Holding. Po-
lat napelemgyártó cége, a DNN Solar Partners Kft. a török üzletember bejelentése 
szerint 700 millió dollárt tervez beruházni az országban, egyes források szerint Po-
lat kijelentette: „egy másik Paksnyi” napenergiát fog itt termelni. Nem bizonyítható, 
csak e cikk szerzőjének sejtése: talán ezért tette a magyar kormány rendelkezéseivel 
lehetetlenné a magyar szélenergia-ipart. 

MIÉRT JÓ A NEMZETGAZDASÁGILAG 
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁS? 

A törvény alapján a kormány eredetileg olyan beruházásokat minősíthetett kiemeltté, 
amelyek európai uniós vagy központi költségvetési támogatással valósulnak meg, 
legalább 5 milliárd forint költségűek, vagy legalább ezer új munkahelyet teremtenek.
A törvény hatályát később többszöri módosítással jelentősen kibővítették, a fenti 
szigorú kritériumokon több lépésben lazítottak. A Fidesz-kormányzat belső döntési 
struktúrája és parlamenti kétharmada lehetővé teszi, hogy kénye-kedve szerint osz-
togassa ezt a besorolást. Ilyen besorolást kaptak eddig többek között a stadionépíté-
sek (2011-től), a Római-partra tervezett árvízvédelmi műtárgyak (2012), a Szabadság 
téren álló német megszállás emlékműve (2013) vagy a Miniszterelnökség budavári 
elhelyezése (2014). 

A legkirívóbb előnyök a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások számára: a 
beruházó, az eljáró hatóság és a szakhatóságok szemlét, tulajdonképpen egyeztetést 
tarthatnak a hatósági eljárást megelőzően. A beruházás soronkívüliséget élvez, rend-
kívül rövid határidőket írnak elő az ezeket érintő döntésekre is. 
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A FERENCVÁROSI SÍNEK MARADNAK OTT, AHOL MOST IS VANNAK

KÍNAI PÉNZBŐL ÉPÜL 
A CSODAVASÚT

Egy évszázada nem volt akkora vasúti vállalkozás, mint amelynek keretében 
a „Mészáros Lőrinc” érdekeltségébe tartozó cég kínai vállalatokkal együtt 

rekonstruálja a belgrádi vasutat a szerb határtól Soroksárig. Szó volt arról is, hogy 
a vonal folytatásához a 9. kerületben is hozzányúlnak, hogy a sínek ne vágják 

el az értékes Duna-partot a várostól. Ez azonban lekerült a napirendről.

Orbán Viktor 2011-ben írt alá egy hitelkeret-megállapodást az akkori kínai minisz-
terelnökkel egymillió euróról. A következő években felmerült a fővárost elkerülő 
tehervasút, az új budapesti főpályaudvar, illetve a ferihegyi gyorsvasút mint olyan 
beruházás, amire majd elköltik a kínai hitelkeretet. Ezek sorban lekerültek a napirend-
ről, majd jött a Budapest–Kelebia vasútvonal rekonstrukciója. Nagyon úgy fest, hogy 
mindegy, mit építenek a kínaiak, csak drága legyen. Száz éve nem volt ekkora beru-
házás a magyar vasút történetében. Kétvágányú, villamosított, 160 kilométer per órára 
engedélyezett vonalat kell építeni, amelyen később majd 200-zal is lehet száguldani.

A pénzköltést alátámasztja, hogy az Athén melletti pireuszi kikötő üzemeltetési 
jogát 2009-ben 35 évre megszerezte a Cosco, Kína legnagyobb hajózási vállalata, 
s Budapesten keresztül lenne meg ennek a nyugati összeköttetése. Azóta valóban 
egyre több konténert raknak ki itt, csakhogy a világban a gazdasági folyamatok ál-
talában nem ugrásszerűen változnak. Az azóta eltelt idő megmutatta, hogy valóban 
évről évre növekszik valamennyivel a kínai konténerek vasúti forgalma ezen az út-
vonalon, de szó nincs arról, hogy Kína számára ez válna Nyugat-Európa elérésének 
legfontosabb irányává.

Baj is lenne, ha ugrásszerűen jelenne meg szállítási többletigény, hiszen mi-
közben a Belgrád és a magyar határ közötti pálya gőzerővel épül, Belgrádtól dél-

re, Macedóniából vagy Görögországból 
nem sok információt hallani az ottani 
ka pacitások bővítéséről. A kiindulási 
hely zet a MÁV menetrendjeiben 150-es-
sel számozott vonalon az volt, hogy egy 
irányban napi tíz tranzittehervonat sem 
érkezett, vagyis a vonal még jó ideig el-
láthatta volna a feladatát. Ma nem a ka-
pacitáshiány okozza a legnagyobb kése-
delmet, hanem a határ: szerb és magyar 
oldalon egyaránt órákig várakoznak a 
vonatok. Például azért, mert a magyar 
kormány szigorúan átvizsgáltatja a sze-
relvényeket, „migránsokat” keresve.

A kelebiai vasút a Magyarország szá-
mára legkevésbé fontos fővonal, mert a 
korábban stratégiai jelentőségű vasútról 
Trianon levágta Szabadkát és mindent, 
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ami azon túl van. Sok szakember mond-
ta, hogy nagyobb lenne a haszna, ha a je-
lentős városokat is érintő Cegléd–Kecs-
kemét–Szeged–Szabadka nyomvona-
lon fejlesztenénk a belgrádi kapcsolatot, 
a 150-es vonalat pedig felújítanák 120 
kilométer per órára, és csak az elővárosi 
szakaszon kétvágányúsítanák. Nem így 
történt.

Annak ellenére, hogy a kormány na-
gyon akarja, meglehetősen döcögve in-
dult a projekt. A tendert úgy írták ki 2017-
ben, hogy a kínai államnak gyakorlatilag 
vétójoga volt, minthogy a pénzt az ő 
eximbankjuk adja. Mindkét pályázó kon-
zorciumban voltak kínai cégek, a 2019 
tavaszán győztesnek hirdetettben kettő. 
Ezt a konzorciumot, láss csodát, Fel-
csúton jegyezték be, a magyar partner, 
benne az RM International Zrt., „Mé-
száros Lőrinc” érdekeltsége. A határidő, 
amire meg kell tervezni, engedélyeztetni 
kell és meg kell építeni a vasutat a szerb 
határ és Soroksár között: 2025 nyara. Az 
előzetesen meghatározott, 600 milliárd 
forintos keretbe csak úgy sikerült be-
leszuszakolni a beruházást, hogy bizo-

nyos munkákat kivettek belőle, ezeket majd a MÁV fogja elvégezni a saját költségén.
Tehát megépül a vonal Soroksár állomásig. De folytatódik-e tovább, át a 9. kerületen 
Ferencváros vasútállomásig? A kínai projekttől függetlenül, de ahhoz kapcsolódva 
szintén évek óta folyik a papírgyártás arról, hogy mi történjen ezzel a szakasszal. Az 
alapprobléma, hogy a vasút Budapest potenciálisan legjobbak közé tartozó, de most 
üres vagy éppen méltatlanul kinéző telkei mellett fut. A Ráckevei-Dunával határos 
terület hasznosítását éppen az nehezíti, hogy a sínek elzárják a várostól.

Indokolt tehát, hogy a vonalat át akarták helyezni. Nem beszélve arról, hogy az 
Orbán-kormány olimpiarendezési álmai idején ide képzelték a legfontosabb hely-
színt, sportlétesítményeket és a vendégek szálláshelyét. Az álomból felébredtünk, 
így most a területre a Diákvárost tervezik, felsőoktatási hallgatók kollégiumait és az 
ezt kiegészítő sport- és kulturális létesítményeket. De az új kínai egyetem helyszí-
neként is szóba került már a terület. Van ezenkívül egy vasúti szempont is. A Kelebia 
irányából érkező, Budára tartó vonatoknak irányt kell váltaniuk Ferencváros állomá-
son. A délről jövő sín ugyanis jobbra kanyarodva éri el a pályaudvart. Cél volt tehát a 
most a legtöbb tehervonatnál szükséges irányváltás kiküszöbölése is.

A MÁV meg is terveztetett egy olyan megoldást a Főmterv vezette csapattal, 
amely a kelebiai vonal vágányait a Ferencvárosi pályaudvarnak a tehervonatok ren-
dezését szolgáló területére tette volna. Csakhogy ez az ország legnagyobb terüle-
tű, több mint 140 éves vasútállomása, amelynek csak részleges átépítése is nagyon 
sokba kerülne. Becslések szerint az építkezés költsége valahol 200 és 300 milliárd 
forint között állt volna meg. Az átépítés tehát hiába szerezte meg egy évvel ezelőtt az 
összes szükséges engedélyt, nem indulhatott el, mert a kormány úgy döntött, hogy 
túl sokba kerülne.

Egy újabb közbeszerzésen – ezúttal a NIF – rendeltek egy új megvalósíthatósági 
tanulmányt és költség-haszon elemzést a Trenecon Kft.-től és szintén a Főmterv-
től. A munka 2020 elejére elkészült, és három alapváltozatot tartalmazott. A C jelű 
lényegében a korábbi tervet próbálta meg olcsóbban kihozni, 150 milliárd forint 

körüli összegbe került volna a pályaudvar rekonstrukciója nélküli terv. A B változat 
szétválasztotta volna a délről jövő vonatokat, és csak a nyugatra tartókat vitte volna 
el a rendező területére, hogy onnan kanyarodjanak fel balra a hídra. A keletre menő 
vonatok – köztük például a távolsági személyszállítók is – a Keleti pályaudvar felé 
a jelenlegi nyomvonalon maradtak volna. Ennek megvalósítását 100 milliárd körüli 
summára taksálták. Az A változat csak a tehervonatok irányváltásának problémáját 
oldotta volna meg röpke  60 milliárd forintért, ráadásul úgy, hogy az OBI áruházat 
lebontják, és a helyére építenek egy balra ívelő pályát.

Mint látható, az újabb tanulmány A és B verziója sem oldotta volna meg az ér-
tékes Duna-parti területek felszabadítását. Viszont legalább nem is valósulnak meg. 
Se a C. A kormány úgy döntött, hogy ezek is túl drágák. Azonban a kínaiakkal meg-
kötött szerződésben Magyarország vállalta, hogy Soroksár állomástól is kétvágányú 
pálya épül, ezért pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a 150-es vonal belső szakaszán is 
lefektetik a második vágányt ugyanazon a nyomvonalon, ahol a mostani egy halad. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a város ugyanúgy el lesz zárva a Dunától, az értékes te-
rületek ugyanúgy el lesznek zárva a várostól – illetve egy picit még jobban, hiszel 
eggyel több vágány lesz.

Kubinszky Judit
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A DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI HÍD BŐVÍTÉSE

SZÁZHÉT ÉVES TERV 
VÁLIK VALÓRA

Óriási lépés volt száznegyven éve is, amikor megépült a Déli 
összekötő vasúti híd, amelynek most megkezdődött,  

bő évszázada tervezett bővítése után ismét 
teljesen átalakulhat a vasút Ferencvárosban, 

Budapesten, sőt, az egész országban.

1877-ben adták át a Déli összekötő vasúti hidat és a déli körvasutat, vagyis a Kelenföl-
det a Keleti pályaudvarral és Kőbánya-Kispesttel összekötő vasútvonalat. Ez volt az 
első vasúti kapcsolata Budának Pesttel, de az ország nyugati és keleti fele között is itt 
tudtak először átkelni a vonatok a Dunán.

Még ma is a Déli összekötő hídon bonyolódik az ország kelet–nyugati irányú 
vasútforgalmának döntő része, de a hídnak nemzetközi szinten is olyan nagy jelen-
tősége van, hogy a tízből három európai vasúti korridor is áthalad rajta, a IV-es, az 
V-ös és X-es számú is.  A hidat éppen ezért már az 1913-as átépítése óta szeretnék 
bővíteni, hiszen rettenetesen túlterhelt – ez százhét év elteltével most szeptember 
végén végre megkezdődött. A hidat és a 
hozzá csatlakozó vasútvonalat három-
vágányúsítják, ahol van hely, negyedik 
vágány is épül.

Három új vasútállomás 

A vonalon három új megálló is épül: egy 
Budán, az Infoparknál, a most épülő 
Mol Campus mellett, Nádorkert néven. 
További kettő pedig Ferencvárosban: 
egy a Közvágóhídnál, Danubius néven, 
itt lehet majd átszállni a vonatról a cse-
peli és a ráckevei HÉV-re, amelyeket a 
Budapest Fejlesztési Központ (BFK) ter-
vei szerint egy közös alagútban egészen 
a Kálvin térig vezetnek majd be. Végül, 
de nem utolsósorban az Ecseri útnál is 

épül egy állomás, ahol külön liftes kijá-
rat vezet majd a 3-as metrótól a vasút-
hoz. 

Az új városi kapcsolatok azt is le-
hetővé teszik majd, hogy az elővárosi 
vonatokat jelentősen sűrítsék, és velük 
Tatabányától egészen Monorig vagy 
Érdről Gödöllőig el tudjunk jutni át-
szállás nélkül. A BFK-nak mint kivite-
lezőnek az a célja, hogy Kelenföld és 
Kőbánya-Kispest között tízpercenként 
induljanak a vonatok, ezáltal a metró-
hoz hasonló vasúti összeköttetés jön 
majd létre Ferencváros déli részén, sőt, 
egész Dél-Pest és Dél-Buda között.

Ha pedig a híd kapacitását megnö-
velték, nem kell minden, a fővárosba 
érkező vonatnak valamelyik, már így is 
túlterhelt fejpályaudvarra befutnia, ha-
nem át is haladhatnak a fővároson: azaz 
például egy Debrecenből érkező vonat 
elmehet egészen a Balatonig, Kőbá-
nya-Kispest, az Ecseri út, a Közvágóhíd 
és Kelenföld érintésével.

Ferencváros állomás 
megszűnik

Mivel a mai Ferencváros állomás két ol-
dalán, a Közvágóhídnál és az Ecseri út-
nál is jobb közlekedési kapcsolattal épül 
új megálló, Ferencváros állomáson oka-
fogyottá válik és megszűnik a személy-
forgalom. A vasútállomás mögött talál-
ható óriási rendező pályaudvar azonban 
megmarad.

A Déli összekötő vasúti híd harma-
dik sínpárjának első hídelemét szep-
tember 24-én emelték be egy hajóról, 
az új híd jövő tavasszal készül el. Ezután 
a meglévő két hidat is újra cserélik, az 
építkezés 2022-re fejeződik be teljesen. 

Zelki Benjámin
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PESTRŐL BÉCSBE CSAK POZSONYON ÁT

Már a 19. század közepén világos volt, hogy a rohamosan növekvő Pest-Buda forgal-
mát nem tudja a Lánchíd egyedül kiszolgálni, új hidakra van szükség. Az is problé-
mát jelentett az áru- és a személyforgalom számára egyaránt, hogy vasúton az or-
szág nyugati részéből csak Budára, a keleti feléből pedig csak Pestre lehetett érkezni. 
Így Bécsbe is például csak Érsekújváron és Pozsonyon át lehetett eljutni Pestről.

A kiegyezés után ezért azonnal meg is született a döntés az ország két felének 
vasúti összekapcsolásáról egy új, fővárosi Duna-híddal. A Déli összekötő vasúti híd 
lett a főváros harmadik hídja: a Margit híd után egy évvel, 1877-ben nyílt meg.

Az új átkelő és a Kelenföldről a Keletibe tartó vasútvonal hamar a város és az 
ország legforgalmasabbja lett, sőt, mivel gyorsan túlzsúfolttá is vált, rövidesen a híd 
teljes átépítése következett, ami 1913-ra fejeződött be. A hidat a második világhá-
borúban felrobbantották, utána teljesen újjáépítették: az északi vágányt 1948-ban, a 
délit 1953-ban adták át a forgalomnak.
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FÁKAT AZ AUTÓK HELYÉRE!

FLASZTERBONTÁS

Egy éve még szentségtörés lett volna az utcai aszfalt feltöréséről beszélni. Vagy vad 
fantazmagória. Nem kellett azonban sok idő hozzá, hogy a városlakók hozzászokjanak 

a gondolathoz: a klímaváltozással  járó folyamatos felmelegedéssel szemben itt a 
kőrengetegben sem lehet majd extrém sok növény telepítése nélkül eredményt elérni. 

Ahhoz pedig hely kell. Olyan hely, ami 
ma még más funkcióknak van fenn-
tartva. Például az amúgy is szennyező, 
káros anyag-kibocsátó autóhasználat szá-
mára. Minél beljebb hatolunk egy város-
ba, annál inkább kiéleződik a kérdés: ki-
nek jut hely és kinek nem? Mi, emberek 
akkor járunk el okosan, ha az autóknak 
hagyunk fenn minden talpalatnyi helyet, 
avagy ha fákat ültetünk? 

A Bakáts tér jövőjének kérdése körül 
kialakult minapi kerületi vita is végső 
soron erről szólt. Hiába készített pél-
dául előzetesen a 10 millió Fa közösség 
kerületi csoportja átgondolt zöldterületi 
fejlesztési tervet, a politika színterén egy 
ideig mégis a legrosszabb, ökológiai érte-
lemben fenntarthatatlan változat elfoga-
dása fenyegetett. 

Nagyon nem mindegy, milyen Fe-
rencvárost, milyen Budapestet, milyen 
otthont szeretnénk hosszú távon ma-
gunknak. Olyat, ahol még mindig a nyá-
ron 80 fokra hevülő térkő az úr, vagy 
ahol a belvárosba csempészett növények 
révén hűvösebb légkör, színek, illatok te-
lepszenek meg?

Csakhogy még ez sem ilyen egysze-
rű kérdés. Az autóforgalom fokozatos 
mérséklésével, a kerékpáros, gyalogos és 
közösségi közlekedés erősítésével hiába 
szabadítunk fel egyre több területet a fák 
ültetése számára. És hiába határozzuk 
el magunkat, hogy a negyed valameny-
nyi utcájában minden ötödik autóhe-
lyet fáknak adjuk át. Sokszor ugyanis a 
feltörhető aszfalt alatt városszerte nem 
termőföld, hanem háborús törmelék hú-
zódik meg. Egy-egy fa elültetése a helyén 

elpusztult fa maradványainak sokszor körülményes kiemelésével kezdődik, majd a 
gyökérzet helyén az évtizedek alatt hóolvasztó sótól, cigarettacsikkek százezreiből ki-
oldott nikotintól és más utcai mérgező anyagoktól átitatott, kőkeményre ülepedett 
föld cseréjével folytatódik. Csak ezután érkezhet meg az extrém városi környezetet 
talán elviselni képes fajtájú, lehetőség szerint őshonos és nem invazív tulajdonságú 
előnevelt fa, amelynek első három-öt évében a rendszeres és alapos öntözését is meg 
kell oldani. Amíg a hétvégi házunk kertjében egy kis gyümölcsfa elültetése negyedórás 
művelet, addig ugyanez, ha szakszerűen és hosszú távra tervezve történik nagyváro-
si körülmények között, beláthatatlanul sok időt is igénybe vehet. És természetesen a 
költségei sem összehasonlíthatók. 

Érdemes végiggondolni, milyen erőfeszítést kíván csak egyetlen fa elültetése és 
életben tartása is, hogy amikor újra fakivágásról hallunk, pontosabban felmérhessük 
a károkozás mértékét.

 
Közismert, hogy a fa port köt meg, nagy teljesítményű utcai légkondicionáló be-

rendezéshez hasonlóan hűti a környezetét, puszta jelenlétével nyugalmat áraszt, vagy-
is humánökológiai hatása is egyértelműen pozitív, de elsősorban a légkörben mind-
inkább eluralkodó széndioxid megkötésében játszik kimagasló szerepet. Magyaror-
szágon eleve kevéske erdő, fás terület, mindössze 20-22 százaléknyi zöld országrész 
van. Itt különösen becses minden egyes élő fa, cserje. A növény, legyen bármilyen 
értéktelennek látszó, nagyon jelentős hasznot hajt. Mi, városlakók pedig hajlamosak 
vagyunk semmibe venni egy-egy fa rendkívüli ritkaságértékét. 

A klímaválság felfokozott sebességű tudati változást hozott magával. Még csak egy 
éve, hogy istenkáromlás lett volna az autók helyén elterülő utcai aszfalt felszakításáról 
fantáziálni. Ma már nem az. E lépések kapujában vagyunk. 

Bojár Iván András

a feltörhető aszfalt 
alatt városszerte nem 

termőföld, hanem 
háborús törmelék 
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Bakáts téri látványterv a 10 millió Fa fejlesztési javaslatából
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„Az időgép olyan, elméletben létező szerkezet, 
melynek segítségével a múltba vagy a jövőbe repít-
hetjük fizikai testünket” – írja a múzeum honlapja 
a kiállításhoz fűzött kísérőszövegben. Az új kiállítás 
azonban „nem az időutazás tudományos-fantasz-
tikus lehetőségével foglalkozik, hanem az idő és a 
művészet viszonyát vizsgálja, és magukat a műve-
ket tekinti időgépeknek”. A mintegy 800 darabos 
gyűjteményből most olyan műveket válogattak, 
„amelyek a személyes, a művészi és a történelmi 
idő különböző aspektusait tárják a néző elé, a ku-
rátor (Szipőcs Krisztina) személyes nézőpontjából”. 

Az első gondolat az elbizonytalanodásé: ez túl 
sok, ennyi mindent felfogni, befogadni. Ilyenkor 
örül az ember, hogy 2023. január 1-jéig látogatható 
a kiállítás. Majd időnként visszatérünk. Ráadásul a 
legnagyobb terembe kiválasztott, nagyszabású és 
absztrakt alkotások inkább a „hogy kerültem ide, 
és egyáltalán, miért” érzést erősítik. 

A következő térben már tisztul a kép, mind-
járt Bak Imre 1991-es Kitörésével, meg Jovánovics 
György gipszmunkájával és a hármas sort lezáró 
Nádler István-képpel – és ez a bevezető ahhoz a 
teremhez, ahol Király Tamás 1987-88-as kollekció-
jának darabjai üvöltik az alkotónak a nyolcvanas 
évek vasfüggönyön inneni világával összeegyeztet-
hetetlen, öntörvényű, elemi szabadságát.

Ciprian Mureșan kolozsvári művész 2009-ben 
készült képén ledöntött Lenin-szobor, alászorult, 
menekülni próbáló, kapálózó emberekkel. Lenin 
a kezét az ég felé emeli. Még most is.

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) más kor-
osztály, más világba született. Kívülről szemlél. Mé-
diahelyszínek – médiaemlékművek Budapest X., 1998 
az itt látható, képpárokból álló fotósorozatának 
címe, amely emblematikus budapesti helyszíneket 
mutat be úgy, hogy a fekete-fehér archív felvételek 
mellé kilencvenes évekbeli fotográfiákat társít. Le-

ÚJ VÁLOGATÁS A LUDWIG MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL

MENTÁLIS IDŐUTAZÁS

A Ludwig Múzeumban, amely a nagy múzeumok kategóriájában idén 
elnyerte az Év Múzeuma díjat, néhány évente újrarendezik az állandó 

kiállítást. Az Időgép szeptember óta üzemel a harmadik emeleten.
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nin helyett a hűlt helye mutat jól. A Lánchíd budai 
hídfőjénél a körforgalomba applikált vörös csillag 
helyett virág alakú virágültetés, tank helyett köz-
napi kis Volkswagen jön szembe. A falnál álló, fel-
tartott kezű, rémült arcú fiatal katonák helyén már 
csak a fal.

Az albán Endre Dani fotósorozatán a lepukkant 
házak előtt a kapuban álló ember, aki mindenhova 
túl magas. Feje a plafont veri: kilóg a világából.

Jól eltalált keserédes párhuzam: Lakner Lász-
ló Gyapotszedők Kazahsztánban című képe mellett 
Gerard Gasiorowski: Közelítés. „Íme, én, akinek óriá-
si nehézséget okoz, hogy lépést tartson a dolgokkal” – az 
idézet (Michelle Lewistól) maga a kép címe. A szoci-
alizmust építők boldog arca, hát persze. 

A folytatásban Robert Rauschenberg, Jasper 
Johns, David Hockney – hogy jussunk el az igazi 
nagyágyúkig.

Picasso A muskétás (1967), illetve Muskétás karddal 
(1972) című képeit elegáns poénként követi Robert 
Combas Guernica csirkemáj (1987) című festménye.

Hogy Tót Endre mit vésett a két szemközt elhe-
lyezett kőtáblára, azt most nem árulom el. A poén 
lelövése pont olyan bűn lenne, mint nem említeni 
Roy Lichtensteint, Birkás Ákost, Nancy Graves-t, 
Maurer Dórát vagy Arnulf Rainert, akinek halotti 

maszkos sorozata most kiválóan érzi magát Sigmar 
Polke cím nélküli, halálfejes-halálmadaras műve 
mellett. 

Az időutazás tart: Erdély Miklós Hadititok című 
installációja („lehetetlen”, „menthetetlen”, „kijavít-
ható”, „szent”) néz szemközt Drozdik Orshi 1984-
ben készített Végtelen disztópia: Black Mirror I–II-jé-
vel. Hm, hát hol volt akkor még a Netflix meg az 
azonos című sorozat? 1984, az volt.

És el is érkeztünk a kulcsmondathoz, ami a kijevi 
David Csicskan 2019-es ceruza- és akvarellképének 
a címe: Történt, ami történt, de nem az, amit akartam.  
A kép bal oldalán tüntetők táblákkal, szloge nekkel. 
És a jobb oldalon is… szóval, lehet, lehetne vagy le-
hetett volna máshogy is. 

Az idén elhunyt Omara, azaz Oláh Mara egész 
élete válik nyitott könyvvé a bús-kék olajfest-
mény-sorozaton. „Mara első iskolás, de ha nem 
tűri, úgy jár, mint a többi cigány, intézetbe kerül.” 

Innen bontakozik ki az élettörténet. Hiába kezdő-
dik az ötvenes években, ez nem egy letűnt kor le-
nyomata, ez a mai magyar rögvalóság. Itt már szó 
sincs időutazásról. 

Melinda Rose



MI=TI=ŐK24

2020. OKTÓBER

Állok a Haller és a Balázs Béla sarkán. 
Vakvezető sáv híján nem biztos, hogy a 
zebránál. A járda itt lejt jobban, szóval 
kizárásos alapon… Nyomkodom a jelző-
lámpát megszólaltató, speciálisan vakok 
számára kifejlesztett eszközöm, amit két 
éve kaptam az önkormányzattól a Lám-
pás Klubnak egy akkori rendezvényén, 
de hiába. Naná, hogy most romlik el. 
Azt hiszem, zöld van, átmegyek. A sí-
nektől a túloldalig már úgy vélem, pi-
ros van, de az autósok mégis megálltak. 
Rendes tőlük.

„A lámpa beszél, de csak az egyik ol-
dalról” – vonja meg a vállát a klub egyik 
vezetője, Szalai Miklósné Tünde. „Több-
ször szóltunk a Közút Zrt.-nek, de úgy 
tűnik, azt gondolják, a vakok csak egy 
irányba haladnak.” „Nem csoda, ha a 
kerületben élő, idős korban megvakult 
emberek jó része nem jár hozzánk. Fél-
nek közlekedni” – teszi hozzá Tanai Csa-
ba, a klub másik szervezője.

Pedig jórészt őket, a gyakran sors-
társ talanul küzdőket igyekszik közös-
ségbe szervezni a Vakok és Gyengénlá-

tók Közép-Magyarországi Egyesülete 
„Közösség Lámpásai” nevű programja. 
Ha még nekem is – aki profin közlekedő 
vak vagyok – hat elektromos roller fel-
döntésével és egy elnémult jelzőlámpá-
val kell megküzdenem, mire a tőlem pár 

utcányira lévő Ferencvárosi Művelődési 
Központig eljutok, mivel találkozhat az, 
aki messzebbről jönne? „Nekem a Bakáts 
téri lakásomtól a gyógyszertárig eljutni 
is kihívás” – panaszolja egy idős klubtag. 
„Tucatnyi rollernek és ugyanennyi tri-
anoni virágládának megyek neki, mire 
eljutok a falig. Ott meg jönnek a parko-
lóórák, persze követősáv alig.”

Ez fehér bot napi rendezvény lett 
volna, ha nem szól közbe a vírushelyzet; 
így csak átlagos klubnap. Pedig még fel-
lépők is jöttek: egy egész diák a Harsányi 
Melinda színitanodából, meg egy másik, 
egy zenész egy testvérklubból.

Fontosabb az együttlét és a sztorik. 
„Múltkor érzékenyítettünk óvodape-
dagógusokat – kezdi, előre nevetve a 
történeten, Csaba –, bekötött szemmel 
kellett teát meg szalámis szendvicseket 
készíteniük, és aki nem kente össze ma-
gát vajjal, az a szalámit áztatta a vízbe 
a teafilter helyett.” Ekkor már mások is 
Csabával röhögnek. A káröröm nagy úr.

A „Közösség Lámpásai” sok hely-
re vitték már el az érzékenyítés fényét. 
Például a Kicsi Bocs óvodába és a Szent 
István Gimnáziumba. „A gimiben oda-
jött egy ózdi roma lány az előadás után, 
és azt lelkesedte, hogy nekünk egy a 
célunk. Ő is azért jött Pestre, hogy em-
berszámba vegyék és vihesse valamire” 
– repesett a sikert felidézve Csaba.

Sok tervük van csőre töltve. Egy ado-
mánygyűjtő „vakvacsora”, ami az ön-
kormányzat tűzparancsára vár. A „vak-
vacsora” tényleg azt jelenti, ami a neve. 
Sötétben kell végigenni három fogást. 
Fogós.

„Remek a viszonyunk az önkormány-
zattal, a múlt heti egyeztetésen az alpol-
gármester asszony kérte, hogy írjuk ösz-
sze az akadálymentesítéssel kapcsolatos 
gondokat” – hangolja hivatalosra magát 
Tünde.

Hazafelé, újból leküzdve a Haller–Ba-
lázs Béla kereszteződést, már tudom, mi 
lesz az első javaslatom.

Juhász Tamás

A FEHÉR BOT NAPJA

LÁMPÁSOK 
A SÖTÉTBEN

Némi életveszély, majd kis történetek a fizikai 
és szellemi akadálymentesítésről a Lámpás 

Klub fehér bot napi rendezvényén.

nekem is – aki profin 
közlekedő vak vagyok 
– hat elektromos roller 
feldöntésével és egy 

elnémult jelzőlámpával 
kell megküzdenem
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„Dávidkám, én az egész világon csak 
Kaliforniában voltam lehetséges!” – így 
foglalta össze nekem Skype-on a femi-
nizmus második hullámába illeszkedő, 
női spiritualitással foglalkozó munkás-
ságát Budapest Zsuzsanna, aki Mok-
csay Emese Zsuzsanna néven született 
1940-ben a fővárosban. Az óvodás éveit 
a Mester utcában töltötte keramikus- és 
szobrászművész édesanyjával (Szilágyi 
Mária), akinek a mai napig őrzi az isten-
nőszobrait a watsonville-i otthonában. 
Az ő hatására kezdett el foglalkozni a 
mitológiával, kisiskolásként falta a köny-
veket; tehetségét jól jelzi, hogy 14 évesen 
már díjat nyert az Ámor asztala című el-
beszélésével a Magyar Rádió versenyén. 
1956-ban a Parlament előtt skandálta a 
tömeggel együtt az „oltsák el a csillagot, 
fogyasztja az áramot!” rigmust, kis hí-
ján életét vesztette a szabadságharcban, 
majd pedig elbúcsúzott a családjától, és 
16 esztendősen, egyedül átsétált az oszt-
rák határon – vízöntő nappal és nyilas 
aszcendenssel ez a fajta szabadságvágy 
és öntörvényűség már csak természetes, 
mondhatnák a boszorkányok. 

Az innsbrucki és a bécsi stúdiumok 
után 1959-ben Chicago felé vette az 
irányt, ahol improvizációs színjátszást 
tanult, közben feleségül ment gyermek-
kori magyar szerelméhez, és született 
két fia. Regényes életét remekül pél-
dázza, hogy hatéves New York-i inter-
mezzójában volt modell és színésznő, 
megjárta a legendás The Tonight Show-t 
Johnny Carsonnal, és részt vett a ’69-es 
woodstocki fesztiválon. A nagy fordu-
lat a válása után következett be, amikor 
1970-ben elköltözött Los Angelesbe, és 
aktivistaként bekapcsolódott a feminis-
ta mozgalomba. Egyvalamit azonban 
nagyon hiányolt a feminizmusból: a 
spiritualitás dimenzióját. Rá egy évre 
megalapította a Susan B. Anthony szüf-
razsettről elnevezett feminista boszor-
kánykörét, amelynek a népszerűsége 
évről évre nőtt, és „dianikus wicca” né-
ven létrehozta a saját irányzatát. 

Z Budapest (boszorkánytársainak 
csak Z) tehát valóságos ikonná nőtte ki 
magát a szárnyait bontogató női spiri-

tualitás vonalán: tanítványa volt Star-
hawk, aki később maga is meghatározó 
feminista szerzőaktivistává vált Ame-
rikában, és a barátai közé tartozott az 
a Marija Gimbutas, aki régészként az 
egész életét feltette az őskori matriar-
chális, istennőimádó kultúrák vizsgála-
tára. Zsuzsanna az 1970-es évek óta több 
mint tíz könyvet írt, de ezek közül eddig 
sajnos csak egy jelent meg magyarul  
(A sors istennői). 26 éven keresztül rendez-
te meg Kaliforniában az Istennő Feszti-
vált, amelynek keretében számtalan nő-
nek nyújtott lehetőséget arra, hogy közös 
rituálékon keresztül megismerjék az 
önmagukban lakozó istennői kvalitáso-
kat. Mindeközben folyamatosan tartott 
előadásokat és workshopokat az Egyesült 
Államokban, létrehozott egy nonprofit 
szervezetet (Női Spiritualitás Fóruma), 
illetve gyertyaboltot üzemeltetett, ahol 

alkalomadtán tarot-kártyából jósolt az 
érdeklődőknek. Beszélgetésünkkor egy 
cseppet sem tűnt úgy, hogy fáradni lát-
szana az idén 80 éves, életvidám és rend-
kívül művelt boszorkány: noha az idei 
Istennő Fesztivál elmaradt a járvány mi-
att, jelenleg a fesztivál eddigi történetét 
bemutató dokumentumfilmen dolgozik. 
Zsuzsanna imádja Budapestet és a ma-
gyar kultúrát, a Facebookján rendszere-
sen a magyar népművészet bölcsességé-
re hívja fel amerikai hívei figyelmét. S 
bár a kaliforniai Watsonville-ben nincs 
kivel magyarul társalognia, továbbra is 
kifogástalan a kiejtése; nekem például 
a Zalán futásából idézett fejből. Ha egy 
mondatban kellene összefoglalnom Z 
Budapest ars poeticáját, akkor az ez len-
ne: az Istennő él! Vagy ahogy ő mondaná 
nagy átéléssel: The Goddess is alive!

Teszár Dávid

BUDAPEST ZSUZSANNA, A TÁVOLBA SZAKADT „BOSZORKÁNY”

NEOPOGÁNY 
MADONNA

Mester utca, Ausztria és a napos Kalifornia – Magyarország 
leghíresebb boszorkánya ’56-os emigráns, és a mai 

napig fejből szavalja a kedvenc hazai költőit.

megalapította a 
Susan B. Anthony 

szüfrazsettről 
elnevezett feminista 

boszorkánykörét

A kaliforniai Istennő Fesztiválon
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Vannak inkább nyári és inkább téli bo-
rok, a vörösek inkább ez utóbbiak. A bor, 
amit ezúttal ajánlunk, a Bujdosó Pincé-
szet Balatonboglári Sirály című 2018-as 
merlot-ja, fellelhető bármely áruházban 
baráti, 999 forintos áron. Afféle őszi bor: 
vörös, de könnyű vörös, nem laza szö-
vetű, de nem is az a hordószörp, ami-
ben megáll a kanál: igazi Schlafdrink, 
esti beszélgetések megunhatatlan kísé-
rője, melyből simán bepuszil az ember 
egy vázával; a bor legjobb tulajdonsága, 
ugye, a beszélgetés. Egy icce, oszt jóna-
pot, a túl sok szesz tényleg nem ajánlott: 
a másnapot elviszi a cica, ha egy iccénél 
többet iszunk. (Icce: 0,84 liter, általában 
7-8 deci közti bort jelent, egy borosüveg 
kábé egy icce.) A vörös nagyobb árat kér 
másnap, mint a fehér, a színes italok ál-
talában gonoszabbak a színteleneknél.

Ez a borunk tehát Bujdosó Feren-
cet dicséri, aki Balatonbogláron vezeti a 
családi pincészetet, ami a szép élet pél-
dájának tűnik: a család három generáci-
ója derűs egyensúlyban készíti a borokat 
a szőlész nagypapától a négy lány és öt 
fiúunokáig, és vitorláznak. Megbeszél-
tük a családdal, hogy nem megyünk 
sehova, mondta egyszer nekem „Bujdi”, 
mert minek: ha reggel kimész a szőlő-
be, ami eleve mindig terápiás hatású, a 
Szent György-hegyet látod, itt a Balcsi 

és a hajózás, mi a fenének mennénk 
máshová? 

A merlot kedves nő, ő a női princí-
pium; ahogy a furmint mellett a hárs-
levelű, úgy kerekíti-kedvesíti a cabernet 
sauvignont a merlot édes és lágyabb ka-
rakterével, amint a nő teszi színesebbé 
és értelmesebbé a pasi életét. Ez a bor 
tehát nem híg, inkább tüzes (13,8 száza-
léknyi alkohol melegít benne, az átlag 
borok 11,5–13 százalékosak), kerek, jó 
balanszú, márpedig a bor lényege, va-
lamint az életé, a balansz. Rubinvörös, 

fajtajelleges, kicsit füstös illatában fekete 
csoki, vezető ízjegye a szilva, telt és gyü-
mölcsös. Nagyon itatja magát, a magas 
alkohol, a merlot „édes” karaktere és a 
hordó emléke könnyed lendülettel csú-
szik le a torkunkon, illik a kacsához, a 
májételek édességéhez és a vadas mar-
hához, és főleg a beszélgetéshez, 16-17 
fokon, nem hidegen; a vörös bort tilos 
lehűteni, nyers, vékony és zárt marad, 
ha túlhűtjük. 

A kiváló egri Tóth Ferenc szilvás-áfo-
nyás merlot-ja vagy a szekszárdi Lajvér 
virágos-gyümölcsös változata is ez a ka-
tegória, annak a bortípusnak a megtes-
tesítője, amiből több kellene a középső 
polcra: olcsó, de remek tételek nem 
nagypénzű középosztálybeli entellek-
tüeleknek. De a borpolc is modellezi 
mintegy az egészet: középen kevesebb 
palackot láthatni, mint a filléres izéket 
kínáló alsó polcon meg a polc alatt, ahol 
a kannás borok fortyognak. A középső 
polc tehát a legvékonyabb, mint a kö-
zéposztály; a borászat megfizethető mi-
nőséget termelő középosztálya termel 
ide, az 5–25 hektár közötti árutermelő 
családi pincészetek, melyek száma még 
mindig nem elég magas, pedig ők jelen-
tik ma a magyar bor fejlődésének mo-
torját. Jobb helyeken, ahol a társadalom 
közepe nem esik egybe a béközéppel, 
középen a legdagadtabb egy társada-
lom, nem ilyen darázsderekú, babapis-
kóta alakú, mint errefelé; aminek az a 
borológiai relevanciája, hogy a bor azért 
nemcsak a negyvenes pasik itala, hanem 
jellemzően a polgárias népeké. Egy luk-
kal lejjebb inkább sört isznak a kétkezi-
ek, eggyel feljebb meg a marha drága és 
egyedi karakterű csúcsborokat veszik az 
ínyencek és a borsznobok. 

Tompa Imre

EGY ŐSZI BOR

kerek, jó balanszú, 
márpedig a bor 

lényege, valamint 
az életé, a balansz
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Mi mással is kezdhetnénk a vacsorát, 
mint az ukrán konyha alapvetésével, 
a borsccsal. Ahány ház, annyi borscs, 
nincsen két egyforma, ráadásul még 
évszakonként is változnak a hozzáva-
lók. De azért a borscsról mindenkinek 
a cékla jut eszébe (pedig van például 
„zöld borscs” is, nincs benne cékla, sós-
ka annál inkább). Az Ukrán Udvarban a 
tradicionális ukrán borscsot kóstolhat-
juk meg: kerül bele cékla, paradicsom, 
sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, 
marhahús és paprika. Mellé rozsos pirí-
tóst kapunk, rengeteg sós szalonnát, fok-
hagymát, erős paprikát és tejfölt. Akkora 
adag, hogy már ettől simán jól lehetne 
lakni. Pompás a leves, a sokféle íz reme-
kül összeolvad (ebből a célból az igazi 
mesterek legalább egy éjszakát hagyják 
a kész borscsot pihenni). A szoljanka, 
vagyis a „falusi leves” is ezerféle verzió-
ban készül, lehet hígabb vagy egytál-sű-

rűségű, a lényeg, hogy csípős legyen és 
savanyú (erre a célra legjobb a savanyú 
uborka, a kvasz, a citrom vagy a mari-
nált gomba). Itt a szoljankát kozák mód-
ra főzik, vagyis hússal, ötféle kolbásszal, 
olajbogyóval és citrommal. Kellemesen 
füstös ízű, kellően sűrű – igazi őszi, lé-
lekmelegítő leves. Szerintem még Go-
golnak is ízlene, akinek apja régi kozák 
családból származó ukrán nemes volt.

Főfogásnak az ukrán/orosz konyha 
utánozhatatlan tésztaételeiből választot-
tunk kettőt. Elsőként a pirozskit kóstol-

tuk meg, ami a közismert pirog rokona, 
kelt tésztából készül, és talán kis tészta-
batyuknak fordíthatnánk. Na, az Ukrán 
Udvar pirozskija a „nagy tésztabatyu”. 
Három hatalmas darab érkezik belőle, 
mellette tejföl, benne húspástétom. Sü-
tőben aranysárgára pirítva. Ebből a hi-
hetetlenül laktató ételből is számtalan 
verzió készül: káposztás, halas, májas, 
krumplis, gombás, túrós, almás…

Aztán itt van a híres pelmenyi. Mon-
danom sem kell, külön könyvet érde-
melne, annyi a formája, a tölteléke. 
Régi vendégségek alkalmával az egyik 
kis tésztatáskácskába gyűrűt vagy gom-
bot rejtettek, akinek ez jutott, nagy sze-
rencsének nézett elébe. A cári asztal-
nál ugyanezt drágakövekkel játszották. 
A pel m enyit tehetik húslevesbe, lehet 
tejföllel és vajjal előétel, formája lehet 
kerek vagy hosszúkás, de a legjobb még-
iscsak a többféle hússal töltött verzió (a 
szibériaiak nyolcféle hússal töltik: med-
ve, rénszarvas, vaddisznó stb.) Főszabály, 
hogy a pelmenyinek nem szabad se ösz-
szeragadnia, se kidurrannia, és ezt tudják 

az Ukrán Udvar kiváló ukrán szakácsai. 
Gyönyörű és nagyon finom pelmenyit 
kapunk, a hússal töltött, gyűrött gombóc 
formájú verziót, hozzá tejföl és ecet du-
kál. A töltelék illatozik a fokhagymától.

Elégedetten hátradőlünk, remek 
ukrán vodkát fogyasztunk, mely felet-
tébb kedvünkre való ebben a cudar, 
esős időben. Kicsit szomorkodunk, hogy 
poshadt ízű magyar csapolt sört kell 
innunk, jó lenne valami rendes ukrán 
vagy orosz sör, de aztán a morgolódást 
abbahagyjuk, mert jön a csodás vareni-
ki, azaz az „ukrán ravioli”, a félhold alakú 
tésztabatyu. Kell-e még mondani, hogy 
ezerféle változata van? A vareniki ezúttal 
desszert, ennek megfelelően túróval van 
töltve, nem kevéssé édes vaníliasodó és 
némi piros lekvár emeli élvezeti értékét.

Az első magyarországi ukrán ét-
terem szépen és ízesen mutatja be a 
rusztikus ukrán konyhát, csakis ajánlani 
tudjuk. Kiváló atmoszféra, megfizethető 
árak, kellemes íz- és időutazás a lezárt 
határok mögött.   

Cserna-Szabó András

GOGOL ASZTALÁNÁL

Amikor az ember belép a Ráday utcai Ukrán Udvarba, olybá tűnik neki, mintha 
egy korai Gogol-novella nyolcvanas évekbeli tévéfilmváltozatába került 

volna. A népi lakodalmat ábrázoló festménytől a nádtetőn át a szőttes terítőig 
minden van itt, ami a régi ukrán falusi élet hangulatát próbálja kelteni.

régi vendégségek 
alkalmával az egyik 

kis tésztatáskácskába 
gyűrűt vagy 

gombot rejtettek, 
akinek ez jutott, 

nagy szerencsének 
nézett elébe
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BL-MECCSEK

EGY MAGYAR BIZTOSAN 
LESZ A PÁLYÁN

A „nemzet csapata” jelzős szerkezet a szó legszorosabb értelmében vehető a 
Fradi esetében, hiszen mindannyian hozzájárultunk anyagilag a huszonöt év után 

újra elért csodálatos sikerhez, a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutáshoz.

A sorsolás is kedvezőnek nevezhető, hi-
szen Európa legjobb 32 csapata között 
egy kis ország legnagyobb csapata, mint 
a Fradi, nem is akarhatna veretesebb el-
lenfeleket – ízlelgessük újból –: Barcelo-
na, Juventus és Kijev. Micsoda csapatok! 
Nem kell feltett kézzel pályára lépnünk, 
de a valós pontszerzési esélyeink cseké-
lyek; azok az idők a magyar labdarúgás-
ban évtizedekkel ezelőtt elmúltak. Ennek 
ellenére biztos, hogy rengeteg ember 
lenne kíváncsi Messi és C. Ronaldo játé-
kára élőben. 

Mennyi esélye van erre a szurkoló-
nak? Nem sok.

A problémák ott kezdődnek, hogy a 
koronavírus miatt harmadháznál több 
nézőt nem engednek be a stadionokba. 
Sebaj, gondolhatná népünk gyermeke: 
ott az új Puskás. A kétszázmilliárd forin-
tért épült, közel hetvenezres stadionban 
még a harmadház is egy jó Fradi-sta-
dionnyi közönséget jelent. Csakhogy 
a Puskás gyepe öt meccs után cserére 
szorult, így maradt volna az Üllői út és a 
körülbelül hétezer néző; a háborgás vé-
gül mégis isteni beavatkozást hozott, lesz 
két mérkőzés az új Puskásban a hamar 
elfáradt gyepen, és egy, a Kijev elleni, az 
Üllői úton.

Lehet tehát indulni jegyet venni. 
Lehetne. Aki még emlékszik a huszon-
öt évvel ezelőtti helyzetre, és kis orszá-
gunkban szocializálódott, az biztosan 
tudja, hogy urambátyámok és csókosok 
ilyenkor ezrével ugranak elő a fotelból. 
2020-ra ez a réteg a NER politikusaiból, 
feleségeikből és exfeleségeikből, a velük 

bizniszelő vállalkozókból és népes ro-
konságukból áll. 

Mi sem jellemzőbb az országra, a 
hazai labdarúgás viszonyaira, mint hogy 
Kubatov Gábor, a Párt igazgatója, a Fradi 
elnöke személyes politikusi oldalán tette 
közzé először, hogy milyen sorrendben 
juthatnak hozzá a fentebb felsoroltakon 
kívüli, egyszerű halandók a meccsje-
gyekhez. Mezei szurkolói kártyásként 

nem sok reményt fűzök egy kósza jegy-
hez, de majd megpróbálunk sajtóakk-
reditálni. Vagyis nem, hiszen a kerület 
lapjával nem kíván együttműködni a 
Ferencvárosi Torna Club, abban viszont 
biztosak vagyunk, hogy az Instagram 
celeb influenszerei rengeteg szelfivel 
szórakoztatnak majd minket a VIP sky-
boxokból. Persze még az is lehet, hogy az 
ijesztően emelkedő fertőzésszámok és a 
kórházban ápoltak száma miatt az egész 
Bajnokok Ligája mégis zártkapus lesz.

A nagy izgalmak közepette ne feled-
jük el, hogy csordogál a bajnokság és a 
Magyar Kupa is. Kisebb izgalmak után, 

de végül simán nyert a Fradi a miniszter-
elnöki Felcsút ellen. A Magyar Kupában a 
Bicskét kaptuk, kisvasúttal egyelőre még 
nem lehet megközelíteni, de a tovább-
jutás borítékolható. A válogatott szüne-
te miatt – sima győzelem Bulgáriában, 
novemberben Izland ellen játszunk az 
EB-kijutásért – más említésre méltó ese-
mény nem történt, talán csak annyi, hogy 
az ukrán sikeredző kijelölte a Bajnokok 

Ligája csoportmeccsekre a 22+7 fős ke-
retet, amiben, ha jól számoltuk, legalább 
16 fő idegenlégiós. Csak azért nem lehet, 
hogy magyar játékos nélkül lép majd pá-
lyára a „nemzet csapata”, mert mind a 
három benevezett kapus magyar.

A modern Fradi menetelését a Baj-
nokok Ligájában nem Knézy Jenő üvöl-
tése  kíséri majd – „Lisztes, lődd már 
be!”, „Hóhó, Vincze Ottó!”. De ha Hajdú 
B. István azt kiabálja majd, hogy Zubkov, 
Boli, Ismael vagy Tokmac vezetést szerez 
a Barcelona ellen, mindenki talpra fog 
ugrani örömében.

Hajrá, Fradi!

urambátyámok és 
csókosok ilyenkor 
ezrével ugranak 

elő a fotelból

„Bakócz Tamás”
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Tekintélyes a vetélytársak névsora – va-
jon mire lehet ellenük képes az NB I re-
kordbajnoka? 

A Juventus, a 36-szoros bajnok tori-
nói klub ebben az évtizedben uralta az 
olasz labdarúgást, 2012 óta zsinórban 
kilencszer végzett az élen. A legrango-
sabb európai sorozatot (BEK/BL) két-
szer nyerte meg, legutóbb 1996-ban. 
Három éve bejutott a döntőbe, de nem 
bírt a Real Madriddal, amelynek akkori 
vezére, Cristiano Ronaldo már a feke-
te-fehérek sorait erősíti.

A Juventusszal először 1932 júniusá-
ban játszott a Ferencváros, Torinóban 
a Közép-európai Kupa-mérkőzésen a 
hazaiak nyertek. A KK-ban még ötször 
csapott össze a két klub, a Fradi egyszer, 
1938-ban győzött (2:0). A hetedik talál-
kozó a Vásárvárosok Kupája-finálé volt 
1965-ben, amelyen 1:0-ra a zöldek dia-
dalmaskodtak. 

A jelenlegi csapat játékoskeretének 
értéke a Transfermarkt, a világ első szá-
mú információs portálja szerint 690 
millió euró. A legértékesebb futballista 
az argentin Paulo Dybala (80 millió), az 
ötszörös aranylabdás (ez az adott évben 
a legjobb Európában játszó labdarúgó-
nak választott játékos díja), Cristiano 
Ronaldo a második (60 millió). Utóbbi-
ról 13-án kiderült, hogy koronavírusos, 
de november elején bizonyára pályára 
lép majd az Üllői úton.

Az FC Barcelona a 26-szoros bajnok 
futballcsapatáról világhírű, de egyúttal a 
katalán nemzeti öntudatot is jelképezi. 
Elsősorban a Franco uralma alatti el-
nyomás miatt alakult ez így, de manap-
ság is az önállóságra törekvő Katalónia 
ékkövének számít. 

A neves spanyol sportlap, a Mundo 
Deportivo azt írta a Ferencvárosról: egy 
„Hamupipőke” Kubala, Czibor és Kocsis 

misztikájával. Tétmeccsen még nem ját-
szott egymással a két csapat, eddig hat 
felkészülési mérkőzést vívtak Spanyol-
országban, négy Barca-siker mellett 
két döntetlen született. Három korábbi 
ferencvárosi labdarúgó örökre beírta 
magát a klub aranykönyvébe. A má-
sodik világháború után Kubala László 
játékosként és edzőként is a klub legen-
dája lett (2009 óta áll a szobra a Camp 
Nou stadion előtt), őt követte később az 
Aranycsapatból Kocsis Sándor és Czibor 
Zoltán – mindhárman nyertek VVK-t és 
több spanyol bajnoki címet.

A mai keret értéke 879 millió euró, a 
játékosok közül a hatszoros aranylabdás 
Lionel Messi 100 millióval a listaveze-
tő. A gránátvörös-kékek ötször voltak a 
legjobbak a bajnokok tornáján, utoljá-
ra 2015-ben, azóta a tavalyi elődöntő a 
csúcs.

A Dinamo Kijev a szovjet, majd az 
1992-től óta önálló ukrán futball re-
kordbajnoka (13/15), bár az utóbbi négy 
idényben a Sahtar rendre megelőzte. 
1975-ben éppen a tartalékos Ferencvá-
rost legyőzve (3-0) lett KEK-győztes, az-
tán 1986-ban ismét megnyerte ezt a so-
rozatot. A kilencvenes években az FTC 
mai edzője, Szerhij Rebrov és Andrij 
Sevcsenko alkotott kiváló csatárkettőst 
a kék-fehéreknél. A Dinamo 2016-ban 
a BL-ben, tavaly és tavalyelőtt az Euró-
pa-ligában jutott el a nyolcaddöntőig.  

A kijeviek keretének értéke 99,5 mil-
lió euró, a játékosok közül Viktor Cihan-
kovot taksálják a legtöbbre (19 millió).  

Visszatérve a barcelonai lap Hamu-
pipőke jelzőjére: a mese tanulsága, hogy 
a jó mindig elnyeri jutalmát. Reméljük, 
ezúttal igaz lesz ez a Ferencvárosra is, és 
megszerzi az euroligás folytatást érő 3. 
helyet.

A FRADI BL-CSOPORTKÖRE

HAMUPIPŐKE 
ÉS TIZENEGY 
ARANYLABDA

A Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásakor két olyan 
csapat mellé került a Ferencváros, amelyek az európai 

klubfutball szűk elitjébe tartoznak, igaz, ellenük reálisan 
nem sok esélye lehet a Fradinak.  

A harmadik rivális ellen azonban nem reménytelen 
az FTC helyzete, és kis szerencsével 2021-ben is 

láthatjuk Sigéréket a nemzetközi porondon.

M. S.
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TÁBLAJÁTÉK KÉT SZEMÉLYRE

A sakk eredete

Sakkfeladvány
világos: király g2, bástya e2 futó a4, huszár c7
sötét: király f4, gyalog f5 és g5
feladat: világos indul, és két lépésben mattot ad. 
Jó szórakozást!

Különszámunk megoldása: 1. Hc7

Bár a táblajáték története a múlt homá-
lyába vész, az biztos, hogy ezt a több ezer 
éves játékot az emberiség egyik legősibb 
találmányának tartják a tudósok.

Egy legenda szerint Poszeidón uno-
kája, Palamédesz találta fel az unalom-
űző sakkot. A görög mitológiai hősnek 
köszönhetjük állítólag a tízes számrend-
szert és a betűket is, továbbá ő találta fel a 
mértékegységet, a mérleget, a kockajáté-
kokat, sőt még a borkészítést is.

A legelső, 1836-ban megjelent francia 
sakkújságnak az állítólagos feltaláló előtt 
tisztelegve Le Palamède lett a címe.

Ma Indiából származtatja a táblajáté-
kot a legtöbb sakktörténész, de vannak, 
akik szerint Kínából ered.

Az ős-sakk neve csaturanga; a csatur 
négyet, az anga osztagot jelent. Ez az ősi 
indiai táblajáték a hadsereg négy fajtáját 
jelenítette meg: a gyalogságot, a lovas-
ságot, a harci szekereket és az elefántos 

egységet. Bár ismerték a sakkjáték két-
személyes változatát, az indiaiak legin-
kább egy négyszemélyes változatával 
töltötték az idejüket.

A modern sakk legelső változata kö-
rülbelül 2000 éve, Perzsiában alakult ki. 
Ezt a kétszemélyes változatot előbb sat-
randzsnak nevezték, majd úgy 1500 éve 
lett a játék neve sakk, a perzsa uralkodó, a 
sah elnevezését követve.

Ismert legenda, hogy a mai sakk fel-
találója búzaszemeket kért a találmányá-
ért cserébe, mégpedig úgy, hogy az első 
mezőre egyet, a másodikra kettőt, a kö-
vetkező mezőkre pedig mindig az előző-
nek a dupláját adja az uralkodó.

Kiderült, lehetetlen teljesíteni ezt a 
szerénynek vélt kérést. Kiszámították, 
egy köbméterbe körülbelül 20 millió bú-
zaszem fér, s a kért búzaszemek meny-
nyiségét (2^64) kizárólag akkor lehetne 
előteremteni, ha a Föld teljes területét 

– a tengereket és a lakatlan területeket 
is beleszámítva – nyolcszor vetnék be, 
majd aratnák le.

A sakk az arab kereskedők térhódítása 
révén terjedt el Afrikában és Európában, 
az öreg kontinensen legelőször a spanyo-
lok kezdtek el játszani vele. Volt, hogy til-
totta az egyház, büntetve és megkínozva 
a sakkjátékosokat; a katolikus inkvizíció 
sokáig az ördög szerencsejátékának tar-
totta a fekete és fehér bábuk játszmáját.

A másik végletet jelentette a lovagi 
nevelés: a lovagoknak előírt hét művé-
szet egyikévé tették meg a játékot, így a 
vívás, lovaglás, íjászat, úszás, vadászat és 
lovaglás mellett a sakk is kötelező volt az 
ifjak számára.

Hazánkba is a spanyolok hozták el a 
sakkot. 1200 körül III. Béla fia, Imre ki-
rály felesége, Aragóniai Konstancia ud-
vartartása honosította meg nálunk a fe-
kete-fehér játékot.
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Jusson el minden ferencvárosihoz! 
Új hirdetési tarifák!

Szeptembertől nem egyszerűen megújult, 
hanem teljesen átalakult a korábbi Ferencváros 

újság. A neve egyszerűen csak: 9. 

A lap főszerkesztőjét átlátható pályázati folyamat 
során választotta ki az önkormányzat, 21 jelentkező 

közül. Ennek alapján az új magazint Vágvölgyi 
B. András, a Magyar Narancs alapítója, volt 

főszerkesztője, számos könyv szerzője, film rendezője, 
felsőoktatási intézmény oktatója irányítja.

A lap megjelenésében és tartalmában is új utakon 
jár: fiatalos, magazinos arculat jellemzi, szívén viseli 
a helyi ügyeket, ugyanakkor tágabb perspektívával, 

akár országos kitekintéssel is bír; szerethető, 
lokálpatrióta, hol mélyebb, hol vidámabb, de 

mindenképp olvasmányos. Az önkormányzat pedig 
deklaráltan nem szól bele a szerkesztésébe.

A lap hirdetési tarifái a legmagasabbak voltak 
a kerületi lapok között. Most ezen változtatunk. 

Emellett jelentős kedvezményt adunk a helyi 
vállalkozásoknak és nonprofit szervezeteknek.

Példányszám: 42 000
Megjelenési gyakoriság: havonta, hó végén

Terjesztés: ingyenes

Kiadó: Ferencváros Önkormányzata
Terjeszti: a Magyar Posta

1/1
belső oldalakon: 180 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 210 000 Ft
hátsó borítón (B4): 250 000 Ft

1/2
belső oldalakon: 100 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 120 000 Ft
hátsó borítón (B4): 150 000 Ft

1/4
belső oldalakon: 60 000 Ft

Ferencvárosi székhelyű, telephelyű cégek 
számára 25% százalék kedvezményt 
nyújtunk a hirdetési árakból.
Ferencvárosi nonprofit szervezeteknek 
50%-os engedményt adunk!

ISMÉT LESZ APRÓHIRDETÉS!
Feladási ár: 100 Ft/szó.

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Hirdetésfelvétel: +36 30 713 5661
szerkesztoseg@ferencvaros.hu
vagy kaved.kft@gmail.com

1/1

1/2

1/4



MIÉNK A TÉR!

SZOMBATONKÉNT 
A BAKÁTS TÉREN

PANCS – BAKÁTS MARKET 

9–14 ÓRÁIG
VÁLTOZATOS 

GYEREKPROGRAMOKKAL

VASÁRNAPONKÉNT
PANCS – ÉLESZTŐHÁZ 

9–14 ÓRÁIG

GASZTRONÓMIA, 
TERMELŐK, PROGRAMOK, 

KÖZÖSSÉG. EZ A PANCS
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