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Morális értékek

Kamuti Jenő édesanyja döntéseiről, az álmairól
és a sport jövőjéről

„ B e t a k a r í t j u k , a m i t ve t e t t ü n k ”
Harmincöt évvel ezelőtt mindketten egy
Olümpiában rendezett konferencián jártunk, és hazafelé megálltunk a delphoi jósdánál. Közelében, egy teljesen kihalt, meredek
hegyoldal mentén megfürödtünk a tengerben.
A vízben úsztunk, amikor a magas partról integetett felénk valaki. Hihettük, hogy rossz
helyen fürdőzünk. De nem. A görög fiatalember azt kiabálta, akarunk-e majd ebédelni. Ebédelni? Ezen a kihalt helyen? – néztünk
egymásra. Aztán rábólintottunk. Pillanatokon belül asztal kerekedett, hal és bor, mint
a mesében, és mi falatozni kezdtünk. Amikor
ismét a tengerbe ugrottunk, Kamuti Jenő azt
kezdte kiabálni: „Boldog vagyok! Boldog vagyok!” Most, amikor három és fél évtizeddel
később a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, a nemzet sportolója évei számát tekintve
jelentős állomásához érkezett, kíváncsi voltam, boldog-e ma is?

– Legendás ház volt a Ráday utca 49.
tól a szenvedély épült belém, a hit. S ahogy
– A sport szemszögéből az, mert többen let- öregszem, egyre erősebb bennem a hit, eltünk válogatottak abból a budapesti bérház- sősorban Istenben. Amióta az eszemet tuból. Velem kezdődött minden, az öcsémmel dom, református, istenfélő embernek tartom
folytatódott, aztán Fenyvesi Csaba is megmu- magam, így neveltek bennünket. A Biblia az
tatta oroszlánkörmeit, és Gulácsy Feri ifjúsá- asztalon volt. Az ötvenes években is jártunk
gi kardvilágbajnok lett. Amikor hazajöttem a templomba, és a vasútnál dolgozó apám letarmüncheni olimpiáról, ahol én ezüstérmet sze- tóztatásakor, 1957-ben szintúgy.
reztem, Csaba pedig aranyat, a későbbi géppel
– A nagyszüleiről nem beszélt soha, talán
érkező Fenyvesi így szólt hozzám: „Gondol- nem is kérdezték. Mit kell tudni róluk és az
tam, hogy mire hazajövök, már kint lesz egy ősökről?
emléktábla a 49-es ház falán…” Lehet, hogy
– Édesapám Hajdú-Bihar megyében, egy
egyszer be is következik…
hat-nyolcezer lélekszámú nagyközségben,
– Mit örökölt a szüleitől? A tőlük kapott ge- Konyáron született, a román határhoz közel.
netikai anyagban, a DNS-ben mi volt?
Sok erdélyi szász települt át ide. A település
– Nagyon sok minden. Édesapámtól a követ- református templomának archívumából hákezetes és pontos munkát örököltem, a kitö- moztam ki, hogy a kamutiak ősei Erdélyből
rési vágyat, hogy valami olyan vigyek véghez jöttek 1560-ban. Egy Kamuti József nevű lóaz életben, ami nyomot hagy, hogy értékelni csiszár dolgozott Konyáron. Apai nagyapám
tudjam, hol a helyem a világban; édesanyám- végtelenül imádnivaló ember volt, nagyon

szerettem, nyolcéves koromtól sokáig minden
nyarat nála töltöttünk az öcsémmel. Nagyapám szerettette meg velem az állatokat, a
mezőgazdasági munkát. Felmerült, hogy agrármérnök leszek, de erősebb volt bennem a
gyógyítási vágy.
– Kitől kapott még útravalót, de úgy is fogalmazhatok, hogy a szülein kívül ki volt
a hasznára?
– Elsősorban Bay Bélát emelem ki, az erdélyi földesurat, akivel rengeteg időt töltöttem
együtt, és ezek az időtöltések nemcsak a vívás szakmai dolgait érintették mester és tanítvány között, hanem emberileg is formáltak.
Beleszőtte az oktatásba a műveltséget; könyveket adott a kezembe, például Borisz Paszternak Nobel-díjas orosz költő és író Zsivago
doktor című világhírű regényét.
Folytatása a III. oldalon

II.
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„ M a n e m m o n d a n i b e t u s t , h o l n a p v á l t ó t h a m i s í t .” E l g o n d o l k o z t a t ó ,
hogy ma már a kis csalások nem számítanak bűnnek
Fotó: Hegedüs Róbert
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Folytatás az I. oldalról

Felnyitotta a szememet a két világhábo- De a feleségem, Liza, aki szintén orvos volt, s dező és színészpedagógus Versényi Ida test- súlyemelő Földi Imike temetésén mondtam,
rú közötti Horthy-rendszer ellentmondá- akinek nagyon sokat köszönhetek a sportban vére –, aki mentorom volt, mondta: „Ha jó akit nagyon szerettem. A kisembert, akinél
sairól, a valóságról. Egy történet Bay Bélával és az életben, rábeszélte Bay Bélát, hogy ver- szülész-nőgyógyász akarsz lenni, először én is magasabb voltam. Sokat beszélgettünk
kapcsolatban. Amikor 1957-ben, a moszkvai senyezzek tovább. Úgy készültem tehát Me- meg kell tanulnod operálni.” Rábeszélt, s én az edzőtáborozások során, Tatán, felnéztem
világdiák-játékokon első felnőtt versenyemet xikóra, hogy megcéloztam a dobogót. A se- hittem neki és nem csalódtam, hogy sebész- rá. Tiszteltem. Volt, amit a lábmunkájából
megnyertem, egy pohár pezsgőtől becsíp- lejtezőből ranglista elsőként jutottam tovább. nek álljak. Aztán beleszerettem a sebészetbe. loptam el. Amikor meghalt, és szóba került
tem, és letegeztem a Mestert. Nem szólt egy A ranglista harminckettedik helyezettjével, az Aki egyszer „beleszagolt a hasba”, és ott vala- az én nevem is a Nemzet Sportolója cím megszót sem, de láttam, hogy megdöbbent. Utána osztrák-német Loserttel vívtam a 16-ba jutá- mit rendbe hozott, összerakott, és utána a be- szavazásakor, eszembe jutott, hogy a Franrögtön rájöttem, hogy bakot lőttem, és soha sért, és kikaptam. A vigaszágra kerültem, ami teg szaladva hazament, az nehezen fordul más cia Tudományos Akadémián van egy szokás,
többet meg sem próbáltam letegezni. Maradt a azt jelentette, hogy öt vívót meg kell vernem irányba. A sebészetben gyors sikerek vannak, amelynek értelmében a halott helyébe lépő új
„Béla bácsi, tessék szíves lenni…” Később a sors másnap ahhoz, hogy a döntőbe kerülhessek.
míg a szakma egyéb területein lassabb lefo- tagnak a korábbi akadémiai tag múltját kell
sok mindenben összehozott minket. Annyira
értékelnie székfoglalójakor. Szerettem vol– A lehetségest gyakran hívják lehetet- lyású a gyógyulás.
bízott bennem, hogy amikor rákos beteg lett, lennek, amivel az ember gyakran találkona én búcsúztatni, de nem tolakodtam. Ami– Rájött, hogy „jó keze van”?
engem kért meg, hogy operáljam meg. Nem zik. „Csak azok számára lehetséges a lehe– Igen. Alkalmas a kezem a feladatokra. kor aztán felkért a család, elvállaltam. Előzőtudtam, hogy elvállaljam-e, hiszen már csa- tetlen, akik megpróbálkoznak a képtelennel” Nem durván fogom meg az élő szerveket. Ta- leg leírtam, hogy mit akarok majd felolvasni.
ládtagnak számított, de annyira ragaszkodott – mondta Einstein.
lán a vívásból hoztam magammal a koncent- Egyszerű, szép temető fogadta Tatán azokat,
hozzá. A műtét sikerült, és még élt utána pár
– Valahogy így voltam én is. Egyedül egy kis rálást is. Azt hiszem, a kettő hatott egymás- akik Imit utolsó útjára elkísérték. Amikor a
évig. Kilencvenkét éves korában halt meg.
magyar a világ végén, aki négy éven keresz- ra. Versényi Lajos, aki a második világháború mikrofonhoz léptem, Isten tudja, miért, még– Egyesületében, a BVSC-ben volt egy le- tül készült arra, hogy a dobogóra álljon. Egye- alatt kint dolgozott Franciaországban, azt is sem vettem elő a leírt szöveget, hanem spongendás szakosztályvezető: Nedeczky László. dül bóklásztam hazafelé, és sok minden ju- mondta nekem, mikor látta, hogy a sebésze- tán mesélni kezdtem életünk nagy pillanataiAmikor meghalt, egy stílus szállt sírba vele. tott az eszembe. Nem beszéltem senkivel, a tet választottam, hogy meg kell tanulnom a ról, közös élményeinkről. Nem én tehetek róla,
Őt még minden társadalmi szinten fogadták, saját gondolataimmal voltam tele. Az olim- francia iskolát. Tudniillik én a német, az angol, de azt hiszem, jól sikerült a búcsúztató. Eleje
rangja volt, hitele, ő még válaszolt a levelek- piai faluban beleütköztem egy azték stílusú az amerikai iskolán nevelkedtem az egyete- volt, vége, nem dadogtam.
re, ismerte a köszönöm szót, még becsülte templomba, amelyet az ökumenizmus jegyé- men. Tényleg, a franciák másképpen operál– Hogyan szól IV. Károly francia király híben emeltek. Először láttam egy ilyen temp- nak, mint amit elsajátítottam, más a szemlé- ressé vált szállóigéje? „Párizs megér egy miaz újságírók munkáját.
– Laci bácsi valóban legendás sportveze- lomot. Bementem. Késő délután volt, egyedül let, a beteggel való viszony. Így kerültem ki sét.” Kamuti Jenő számára sok misét ért meg
tő volt, akitől felsőfokú diplomáciát is lehe- ültem a padban. A gondolataimba merültem egy évre Bordeaux-ba, ösztöndíjjal. A tanul- Párizs. Hányszor járt odaát?
tett tanulni. Azt hiszem, tőle hallottam pél- és imádkoztam. Egy idő után elmondhatat- mányút meghatározta további pályafutáso– Ötvenszer biztosan. Otthon érzem madául, hogy kétszer is gondold meg, mielőtt lan nyugalom szállt meg, és biztos voltam ab- mat. Újdonságokat hoztam haza, például a gam ebben a városban, gyakran ugyanabban
nem mondasz semmit. A diplomácia felét az ban, hogy másnap jól fogok vívni. Nyugod- laproszkópos műtétet, az első ilyet én szer- a szállodában. Párizsban az ember nem tud
teszi ki, hogy az ember semmit sem mond, tan aludtam, ami ilyenkor lehetetlen. Másnap veztem meg, de nem volt könnyű elfogadtat- unatkozni. Ha esik az eső, akkor sem. A Quarkülönösen, ha beszél. Bay Béla is hozzátet- öt korábbi világbajnokot kellett megvernem. ni. Erre is büszke vagyok.
tier Latinben szeretek sétálgatni, közben kis
te a maga aforizmáját: „Úgy kell cselekedned, Szoros 5:4-ekkel, de sikerült! A döntőbe ju– Meggyőződésem, hogy sok nehéz eset és pirítósokat és csigákat enni. Az impressziohogy borotválkozás közben ne köpd magad tottam és holtverseny után ezüstérmes let- dráma is kísérte orvosi pályáját. Hogyan nista múzeum a kedvencem volt, sajnos egy
szembe.” Alkalmasint nem vagyok forradal- tem. Ennek is van egy külön története, de er- viszonyult a halálhoz az az ember, akinek állomás helyére költöztették, ami az én szemár típus, hanem a kompromisszumos meg- ről majd máskor.
memben már nem ugyanaz. Olyan kint élő
többször kellett szembenéznie vele?
– Beszéljünk egy kicsit az orvoslásról. Nem
oldásokra törekszem. Nedeczky Laci bácsinak
– Nehezen viseltem, ma is beleborzongok magyarokkal hozott össze a sors, akik a város
közösséget összetartó ereje volt, amikor gye- csodálkoznék, ha ebben is az édesanyja keze abba, ha valaki meghal. Végtelenül tiszte- rejtett titkaiba avattak be. Erdélyi György barek voltam, és később, versenyző koromban lett volna benne.
lem az intenzív osztályon dolgozó orvoskol- rátom, egykori vívó például megmutatta, hol
– Ha valaki tudja, hogy kik vagyunk, milyen légákat, ahová utolsó lehetőségként kerül- fejezték le Robespierre-t. Joseph-Ignace Guilis. Ő kezdeményezte a BVSC-ben a Jó tanuló,
jó sportoló elismerést és a vasutas bajnokságot tulajdonságaink vannak, az az édesanya, mert nek a betegek. Sokszor visszaadják az életet lotine francia sebészorvos 1789-ben javasolMiskolcon, Szegeden, Pécsett. Nagyszerű ver- ő hordta méhében a magzatát. Csak oda kell nekik, de sokszor nem sikerül. Hogy meny- ta a nemzetgyűlésnek az általa tervezett nyasenyek voltak ezek. A Balaton-bajnokságról és figyelnie. Nálunk minden percre odafigyelt. nyire hordozom magamban ezeket az esete- kazó szerkezet használatát. Az orvos szerint a
Mi az, amivel jó irányba tud bennünket terel- ket, erre vonatkozóan hadd mondjam el: ha szerkezet humánus kivégzést jelentett, szema Tokaj expresszről nem is beszélve.
– Minek tulajdonítja, hogy vívó lett? Mi en- ni és nevelni. Gyerekkorunktól kezdve érez- egy héten kétszer, háromszor álmodom, és ben a pallossal. Elég csak nekünk, magyaroktük öcsémmel együtt, hogy apánk el van fog- reggel emlékszem az álomra, azok többnyi- nak a Martinovics összeesküvésben az első álnek a története?
– Édesanyám döntötte el. Hál’ istennek eb- lalva a munkával, családfenntartó volt – nota re a műtőasztal mellett lefolyt történetekkel dozatra, Sigray Jakab grófra gondolni, akinek
ben is jól döntött, mert sok mindenben nála bene munkás-paraszt származása is segítet- kapcsolatosak. Olyan problémák, amelyeket nem sikerült egy csapásra levágni a fejét.
volt a kormánykerék. Öten voltak testvérek. te az előrejutásban, egy időben a 2-es számú valójában nem éltem át, de nagy fantáziával
– Többször szóba hozta az öccsét. Vele kapÉdesapámék ketten voltak, de csak ő tanult Kandó-mozdonyt vezette, ami óriási dolog összerakok olyan szituációkat, amiket nehéz csolatban egy anekdota jut az eszembe. Rétovább, közgazdasági főiskolát végzett. A test- volt –, és édesanyánk szárnyai alatt vagyunk. megoldani a műtőasztalon. És szenvedek. Van, gen volt, igaz. Rangos vívóverseny zajlott
vére a kisbirtokon gazdálkodott tovább. Édes- Felismerte, hogy nekem örömet jelent, ha amikor meg tudom csinálni, és van, amikor a Nemzeti Sportcsarnokban. Ember ember
anyám 1937-ben elment az édesapámmal a másoknak örömet szerzek. Az első megköze- felébredek arra, hogy nem. Ugyanakkor pedig hátán. De nagyon sokan a „fontos emberdebreceni Aranybika Szálló vívóbemutatójá- lítés az volt elemista koromban, hogy lelkész furcsa módon úgy ismernek a barátaim, hogy rel”, Kamuti Jenővel akartak beszélni. És
ra, ahol Kabos, Gerevich, Kovács egy elegáns legyek. Utána észrevette, hogy egy fejlődé- alapjában véve optimista ember vagyok.
minduntalan öccsét kérdezgették, nem tud– Szakadék láttán ki a mélységre gondol, ki ja-e, hogy merre találják a bátyját. Laci öcsgálavacsora közben villogtatta kardját. Ak- si rendellenességgel született osztálytársamkor már áldott állapotban volt velem az édes- mal milyen sokat vagyok együtt. Dekázunk és a hídra.
cse megunta a kérdezősködést, és nyaká– Én a hídra. De a halált nagyon nehéz elvi- ba akasztott két táblácskát, amelyen az állt:
anyám. Azt mondta apámnak, hogy ha fiuk játszadozunk. A szomszédban lakó tüdőbeteg
születik, vívót fognak belőle nevelni, mert ez Dózsa néninek milyen sokat segítek. És ekkor selni. Vannak betegek, akiket soha nem felejt „Nem tudom, hol van a Jenő.” A mellén maszép, fehér, úri sport. Három-négy éves lehet- hangzott el a jövőbe repítő mondat. Az édes- el az ember, és vannak műtétek, amelyek az gyarul, a hátán franciául. Egy másik emtem, amikor már fakanállal imitáltuk a vívást anyám azt mondta: „Tulajdonképpen orvos is álmokban visszajárnak.
lék. Tavaly felavattuk a Keleti pályaudva– A vívócsörték is előjönnek az álmaiban?
anyámmal a konyhában. A debreceni iskola- lehetnél…” Mert ugyanaz az empatikus készron édesapja emléktábláját, aki 1956-ban a
– Igen. Főleg a kudarcok. Sokszor megkér- vasutas forradalmi bizottság tagja volt. Ott
évek és a kollégium után, Pestre kerülésünk- ség szükséges mindkét hivatáshoz. Mostanákor először az OSC fogadott be bennünket, a ban fogalmazódott meg bennem édesanyám dezik, nem zavar-e, hogy nem lettem olim- volt a Kamuti család apraja-nagyja. Az eldebreceni Lokomotív versenyzőit, a nagysze- ráérzése, hogy miért nincs különbség a lel- piai bajnok, „csak” kétszeres ezüstérmes és ső sorban többek között ott ült ön és az öccse.
rű Szabó Laci bácsival az élen, a legendás Sem- kész vagy pap, illetve az orvos között: mind- csapatvilágbajnok. Őszintén mondom: nem De a bemutatáskor csak önt üdvözölték. Ez
melweis utcai teremben. Aztán tizenegy éves kettő ugyanis a szenvedő emberen próbál se- zavar. És boldog vagyok ma is az eredmé- nekem, a kívülállónak is rosszul esett.
koromban Nedeczky Laci bácsi átcsábított a gíteni. Az egyik a lélek gyógyítója, a másik a nyeim miatt, ahogy annak idején is az voltam.
– Nekem is. Nem tudok másokat befolyásoltesté. Egész életemre jellemző – és ezt nagy- A kérdés túldimenzionált. Egyetlen esetben ni, de azt tudom, hogy mit köszönhetek neki,
későbbi BVSC-be.
– Felmerült önben, hogy édesanyja milyen képűség nélkül állítom –, hogy akkor vagyok sem éreztem azt, hogy méltatlan vívó nyert és azt is tudom, hogy Laciban csöppnyi féltéelőttem. Elismertem. De az akció, amit vég- kenység sincs velem szemben. Ifjúsági világszerencsésen döntött a vívás mellett, amely- boldog, ha valaki kér, és én adhatok neki.
– Megfigyeltem, hogy nehezen tud nemet hezvittem, a butaság, amiért a második hely- bajnok volt, én nem nyertem, háromszor volhez – mint kiderült – volt érzéke. Hiszen
tam második, ő is sokszoros magyar bajnok,
re szorultam, álmomban is előjön.
mondani.
mondhatta volna azt is, hogy úszó legyen.
– Vannak, akik belebetegednek. Életüket Martini Kupát nyert és így tovább. Azért vise– Így van. Amikor a rendszerváltozás idején
– Sokszor végiggondolom az életemet. Igen,
szerencsés döntés volt, hogy édesanyám a ví- lehetőség nyílt arra, hogy a MÁV Kórház dol- teszi tönkre a kudarc. Sebes Gusztáv a ha- lem nehezen a megkülönböztetést, mert igazvásra szavazott. Nem felejtem ez azt a pilla- gozói maguk közül válasszanak vezetőt, fő- lottas ágyán is azt suttogta, hogy ha Puskás ságtalannak érzem. Neki a dicsfényből nem
jutott elég! Időnként én fürdök benne, ő pedig
natot, amikor alakulhatott volna másképpen igazgató főorvost, és ne „ejtőernyős” kerül- gólját megadják a világbajnoki döntőn…
– Nekem segített feldolgozni az ezüstöket, visszahúzódóbb. Filozofi kus alkat. Sok minis. Kaphatott volna az életem más irányt is. jön oda, rám esett a választás. Megígérték,
De nem kapott! Ez a mai napig egyfajta nyu- hogy mindenben segítenek, és be is tartották hogy orvos voltam, hogy az anyám, a felesé- dent másképpen lát, mint ahogy én, de ez nem
baj. Tizenöt évesen a középiskolás bajnokságalmat ad nekem, amikor válaszút elé kerü- a szavukat. Egyetlenegy hibám volt, amit nem gem, a gyerekeim, az öcsém mellettem álltak.
– Milyen elgondolkodtató, hogy ön, aki gon vívtam. Ő akkor volt tizenkettő, de már
lök, hogy adottságomhoz mérten erre menjek tudtam leküzdeni magamban: nem tudtam
vagy arra, így döntsek vagy úgy. A nyugalma- kirúgni senkit. Belebetegedtem volna. Azaz- sokszor nézett szembe a halállal, sok eset- szintén vívogatott. A pincében volt egy fatüzeléses kályhánk. Két héttel a verseny előtt
mat megerősíti a hitem, mert bármilyen rosz- hogy egyetlen kollégát mégis elküldtem, aki ben temetői búcsúztatókat is mondott.
– Ez sem könnyű. Nekem kellett elbúcsúz- már nem engedte, hogy én vágjak fát, neszul alakulnak néha a dolgok, egy belső su- egy szegény embertől, egy bakter feleségétől
tatnom például a nagy kardtriász tagjait: Ge- hogy elmerevedjen a vállam. Megcsinálta azt
gallat azt mondatja velem, hogy előbb-utóbb komoly pénzt kért a gyógyításért.
– Adódik a kérdés, hogy miért a sebészetet revichet, Kovács Pált és Kárpáti Rudit. Be- is ezen a bajnokságon, hogy amikor az egyik
jóra fordul mindaz, ami tegnap gond volt.
czelly, aki hozzájuk tartozott, de nem volt zsűri véleménye szerint jogtalanul ítélt elleA számos történet közül álljon itt egy. Mexi- választotta?
– Valahogy a nőgyógyászat felé vonzód- velük annyira jóban, halála közeledtével szin- nem, Laci odament hozzá és belerúgott.
kóvárosban volt az olimpia 1968-ban. Négy
évvel korábban, Tokióban ötödik lettem. Már tam. Sebész barátom és versenyzőtársam a tén engem kért meg a búcsúztatóra. „Ne a töbFolytatása a IV. oldalon
orvos voltam. Abba akartam hagyni a vívást. BVSC-ben, Versényi Lajos – a művész, ren- biek!” – így mondta. A legutolsó nekrológot a
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„B et a k a r ítj u k, a m it vetett ü n k”
Folytatás a III. oldalról

– Tipikus iskolás gesztus!
– Majdnem kizártak miatta.
– Tavaly együtt kerestük fel Párizsban a
kilencvenöt éves, még aktív Jacques Ferrant,
a jeles írót-újságírót, a Bajnokcsapatok
Európa Kupájának ötletgazdáját, korábban
a L’Equipe szerkesztőjét, a France Football
igazgatóját, hogy interjút készítsünk vele.
Ferran 2080-ra prognosztizálta a profi sport
halálát. Ön hogyan látja a sport jövőjét?
– Most felszálló ágban van, egyre jobban beleivódik a társadalomba, fontos eseménynek
tűnik valamennyi földrészen. Minden nyolcadik embernek valamilyen köze van a sporthoz. A politika része. De ez nem újdonság.
A jelenség negatív oldalát kettébontom: egyfelől – és ezt nem pejoratív éllel mondom – erősödik a sport cirkusz jellege, másfelől a pénz
soha nem látott módon ivódik bele a küzdelmekbe. Ennek a folyománya a korrupció, a
csalás, a doppingolás, amely egyre nagyobb
méreteket ölt. Ma is esküszöm arra, hogy a
sport jellemformáló erő az ember egyéniségének alakításában, de ma már egyre fogynak a
becsületes, a tisztességes, a szavahihető, a fair
play szellemében pályára lépő sportemberek.
– Úgy tetszik, hogy a pénz egyre inkább a
teljesítmény mércéje, de sajnos ez az egyetlen használható mérce.
– A híres olasz vívómester, Italo Santelli
szállóigévé nemesedett mondata így hangzik:

„Ma nem mondani be tust, holnap váltót ha– A kedvenc szerzője akkor Márai?
misít.” Elgondolkoztató, hogy ma már az apró
– Igen, és Hamvas Béla, valamint Gabriel
stiklik, a kis csalások nem számítanak bűn- García Márquez.
nek! Ha elveszítjük a sport morális értékeit,
– Zeneszerzője?
mindent elveszítünk. Egy szó, mint száz: amit
– Chopin.
Ferran 2080-ra jósolt, azzal én is osztozom!
– Festője?
– Nagyon sokat vállal ma is, rengeteget
– Rippl-Rónai.
utazik. Ismeri az önfeledt pihenés érzését?
– Verse?
Egy anekdotával érzékeltetem, hogy mi– Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.
re gondolok. A híres író a kifüggesztett hin– Filmje?
taágyban ringatja magát. A szomszéd oda– Az Oscar-díjas Tűzszekerek.
szól neki: „Pihenünk? Pihenünk?” A válasz.
– Kedvenc regényhőse?
„Nem, dolgozom.” Másnap az író füvet nyír.
– A Pál utcai fiúk.
A szomszéd odaszól neki: „Dolgozunk? Dol– Legkedvesebb tárgya a lakásában?
gozunk?” A válasz: „Nem, pihenek.”
– Egy kicsiny etruszk-szobor. Az örökké– Ismerem az önfeledt pihenést, és öröm- valóság jelképe. A másik pedig egy ugyanmel tölt el, ha sikerül megvalósítanom. De be- csak kis alakú szobor a Szamothrakéi Nivallom, hogy bennem egy örökös mozgás- és ké, amelyet 1974-ben vehettem át, s amely
gondolatkényszer munkálkodik, és nem tu- alá azt írták: „A világ legjobb férfi tőrözője”.
dok istenigazából pihenni. Sportos pihenés az Sok nagy versenyen győztem 1973-ban, ezért
enyém. Ha nagyon fáradt vagyok, elmegyek a ítélték nekem a díjat. A szobor eredetijét egy
Hélia Szállóba, és ott egy órát mozgok.
győztes tengeri csata emlékére emelték Sza– Vágyott valamire, amit nem sikerült mothraké szigetén, a Kr. e. 2. század elején.
elérnie?
A hellenisztikus rodoszi iskola remekművei– Lehet, hogy komikusan hangzik, de nem nek egyike. A 2,45 méter magas szobor a győjutottam el Kassára… Márai miatt… Pedig már zelem istennőjét, Nikét ábrázolja, amint egy
többször nekiindultam. A másik pedig: sze- hajóorra száll alá. Szamothrakén találták meg
rettem volna valamilyen hangszeren játszani. 1983-ban. Napjainkban a párizsi Louvre egyik
A hegedülést elkezdtem, de abbamaradt. Va- fő látványossága.
lójában a zongorázás vonzott. A zenét nagyon
– Ki volt a legmeglepőbb személyiség, akiszeretem, és hatással van rám ma is.
vel életében találkozott?

– Maurice Béjart, a táncos, akivel Mexikóvárosban találkoztam. A másik pedig Carlos
Santana, a rockzenész és gitáros.
– Hogyan viseli, hogy néhány nap múlva
nyolcvanéves lesz?
– Boldog embernek érzem magam. Egészséges vagyok, de rettenetesen félek attól, hogy
egyszer rászorulok másokra. Sajnos világszerte divat, hogy a kora alapján ítélik meg
az embert, és nem a tapasztalata, a tudása, a
munkája alapján. Amikor elkezdtem a sebészi pályát, úgy éreztem, hogy alkalmas vagyok egy nagyműtét levezetésére. Adjunktus
kollégám azt mondta: „Gyere, majd én aszszisztálok neked.” A főorvos azonban, aki szeretett, kijelentette: „Nem lehet. Még nem tud
eleget.” Pedig nem követtem volna el hibát, de
úgy ítélte meg, hogy fejben nem vagyok kész
a nagyműtétre. Igaza volt. Visszakanyarodva
a nyolcvan évre. Azt hiszem, a carpe diemnek
idős korban van nagyobb jelentősége, mint a
fiatal számára. Talán Fontenelle, a francia tudós mondta, hogy „betakarítjuk, amit vetettünk”. És ez a lényeg. És még valami: készen
kell állnunk a szerencse befogadására. Édesanyám mondata jut az eszembe, aki kilencvenhét éves korában, teljes szellemi tudatában így búcsúzott el tőlem: „Ne felejtsd el,
hogy az Isten a tenyerén hord téged!”
Kő András

Ké p í rá s (63.)
B á r a Ta bá n on a Vá r-, a G e l l é rt- és a Na p-h e gy
közé ékelődő lejtőt szokás érteni,
ám hajdan hozzá tartozott a mártír püspökről
elnevezett sziklaorom északi rézsűjének
utcasora és a Nap-hegy déli oldala, alsó határa
pedig a Dunáig terjedt, mi több, egykoron
Az Erzsébet híd budai lejárója még a harmincas évek elején
is egészen másként festett – a jobb fölső sarokban
pedig ott látható a Gellért-hegy úgynevezett „bástyás
villájának sziluettje”

a mai értelemben vett Lágymányos nagyobb
szeletét is e szóval illették.

A szerző archívumából

E l i l l a n t, m i n t a f ü st
Fontos pont volt a Kárpát-medencében élő népek számára nyékre. Róluk lett a városrész Rácváros – hajdani ittlétükre
a Gellért-hegy lába, a Duna ugyanis messze fel és le itt a leg- ma a Rác-fürdő és egy árválkodó kőkereszt utal. Az új etnikai
keskenyebb, s ez kiváló lehetőséget teremtett az átkelésre. elem friss konyhakultúrát is hozott magával. Egyik különleA helyet a rómaiak is előnyösnek tartották, így a mai Belvá- gességük volt az ürmös borban főzött abált ponty, de a töltött
rosi Nagyboldogasszony plébániatemplom helyén terpeszke- káposzta és az akkoriban szokatlanul fűszerezett sült húsok is
dett a Contra Aquincum nevű erőd. Ez a váracska egyébként a komoly vonzerőt jelentettek a mindig éhes pesti és budai polhonfoglalást is megélte, s csak a 11. században enyészett el. Fel- gárságnak. De érdemes volt idelátogatni a kőkancsókba ledujegyzések szerint a Tabán első lakói a neolitikumban teleped- gaszolt, pezsgőhöz hasonló plicer-wirmért is.
tek le, őket pedig a kora vaskor népei és a kelta eraviszkuszok
Nagyot ugorva az időben, a Tabán halálos ítéletét 1878-ban
követték. A sort aztán a rómaiak, majd mindenféle népek után kezdték írni, 1894-ben már szinte kész is volt az eltakarításáa magyarok, s végül a 14. században a török hódítók elől futó ról intézkedő dokumentum, ám a teszetoszaság miatt még egy
rácok zárták. Mivel a fentebb említett rész a tatárjárás óta jó- kis időt nyert a városrész. A századforduló után tíz esztendővel
részt üresen állt, az oldalakban és a síkon építették fel apró há- már a pontos részleteket is sikerült kidolgozni, a világháború
zacskáikat, ivóikat és kocsmáikat. A török hódoltság alatt a azonban közbeszólt, s ez ismételt haladékot jelentett. Az öreg
magyar lakosság elmenekült, ám a rácokat kevéssé zavarta a terveket a harmincas évek elején porolták le, így összesen hétmegszállás, sőt egyre többen jöttek ide.
száznegyvennyolc házat kívántak lebontani. Némi huzavona
A városnegyed ma ismeretes neve a török eredetű Débághá- után, 1933-ra egy híján hétszázat ki is ürítettek, s 1934-re már
ne, más írással Tabakhane szóból származik, amelynek jelen- park volt a helyükön. A maradékot a második világháború eletése Tímár-telep. Mindez annyit tesz, hogy hajdan főleg cser- jéig tüntették el, ami kevés pedig túlélte ezt, abban az ostrom
zővargák és bőrösök műhelyeit láthatta ott az utas. Ez változott vágott újabb „rendet”.
később Tabahonra, majd magyarosodott Tabánra. A név sok
A Tabán számos vonzó hellyel bírt, de ezek közül is kiemelmás hazai településen is használatban volt és fennmaradt, pél- kedett a hajdani Holdvilág utcában működő kocsma, ahol
dául Pécsett, Szegeden és Szolnokon.
egy idős, német származású asszony sütötte és főzte a libákat.
Az 1690. évi, nagynak nevezett szerb vándorlást követően A fenséges pecsenyékért és húslevesekért még Pestről is átjárjelentősebb számban e népcsoport tagjai települtek a kör- tak a polgárok. Két házzal arrébb volt egy másik műintézmény,
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ahol töltött és körített csirkespecialitásokat kínáltak a nagyérdeműnek. Ha pedig valaki édességre vágyott, akkor is rálelt a
számítására, hiszen első osztályú rétesek közül válogathatott.
Fontos megemlíteni, seregnyi tabáni kocsma – amelyek legtöbbjében a konkurenciától eltérő, de mindig kiváló bort mértek – nem foglalkozott főzéssel. Ha valaki megéhezett, a pincér
(vagy maga a tulajdonos) átszaladt a szomszédba, s kerített valamit a másik vállalkozás konyhájáról.
Remek sajtokat is kínáltak a görbe utcákban szerénykedő
vendéglők. Különösen népszerű volt a szerb hagyományból
származó köményes és borsos, amelyet kis szeletekre vágva
adtak föl a jóféle nedűk mellé. Ugyancsak örömmel eszegették
eleink a házi disznótorosokat. Létezett hely, ahol hetente kétszer is öltek, mert a népek olyan tempóban fogyasztottak, hogy
a ritkább utánpótlás már kikezdte volna a cég jó hírét. Mámoros tollal írt irodalmi művek szólnak az estefelé az egész Tabánt
belengő nyálcsorgató illatokról.
A fotón egyébként a Tabán kevéssé ismert alsó széle látható. A jobb szélső épület volt a Fővárosi Közmunkák Tanácsának
székháza, míg a háttérben a Gellért-hegy magasodik. A városvezetés állítólag többször kifogásolta, hogy a hivatalszolgák túl
sok időt szánnak az ebédre, sőt az is számtalanszor előfordult,
hogy holmi tabáni kocsmából mentek reggel dolgozni.
Lázin Miklós András

