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Világjáró pincér voltam. Édesapámnak Kispesten egy melegkonyhás étienne volt, amit 
anyámmal együtt vezettek Én ügyvédnek akartam tanulni, de édesapám 1936-ban azt 
mondta, hogy elmész pincértanulónak, egy-két évig dolgozol máshol, nézed a szakmát, né
zed a dolgokat, visszajössz, és átveszed az üzletet. De közben meghalt, ugye, negyvenkct
töben, amikor tizermégy éves voltam. Akkor mentem el pincértanulónak Utána az édes
anyám vezette a vendéglő t. Volt benne egy söntés, egy étterem, ahol me legkonyha volt, egy 
rexasztal, kívül egy kuglipálya Úgyhogy egy közepes méretű vendéglő volt. Alkalmazott 
nem is volt benne. Nem is nagyon kellett, mert négyen voltunk testvérek, három fiú és egy 
lány, és tulajdonképpen mi is be tudtunk segiteni, ugye. Nagyon jól me nt a vendéglő, hál' 
istennek. Közülök senki pincérnek nem ment, nem is akart menni, csak engem csináltak így, 
hogy-~ legyek. Én elmentem pincértanulónak három évig, közben letettem a vendéglátó~ 
ipari mestervizsgát, aztán bejött egy katonasági téma, a behívó, el kellett menni. Ez negy~ 
venkettőben volt. 1 

Végeredményben egy szegény házból szánnaztunk Kispesten. Ezeket úgy hívták, hogy 
városi házak. A városi házakból nagyon sok kiemelkedő futballista emelkedett ki. Nyolcszor 
négy ilyen tömb volt, egy tömbben négyen laktunk. Annak idején úgy hívták ezeket, hogy 
városi házak. S7.oba~konyhás lakások voltak, abban laktunk hatan, aztán később öten. Ott 
lakott a Bozsik, a Puskás, a Cserjés, a Herédi, a Pósa, az Ulicska, meg sokan mások. Mi 
nrinden áldott nap ottan ugye a grundon egyilit fociztunk. És amikor kellett menni a pályá~ 
ra vagy a meccsre, vagy mit tndom én, akkor fogtuk magunkat és mentünk. Szóval ilyen 
szempontbóL Aztán, később ugye én is bekerű.ltem a Kispesti Atlétikai Clubba. Ú gy hívták, 
hogy KAC. Aztán onnan indultunk el. Később elmentem a SZAC~ba, a Szentlőrinci Atléti~ 
kai Clubhoz játszani, aztán meg az Egyetértésbe, a Marezibányi térrc. Tulajdonképpen vé
gig ccnterhalfot, tehát középhátvédet játszottam, mind a három csapatban. Szegények vol
tunk, játszottunk, ide~oda mentünk, mászkáltnnk, úgyhogy ilyen témák voltak. Nagyon jó 
kollektíva volt, akár a KAC~ban, akár a SZAC-ban, akár az Egyetértésben 

Jó baráts:ígban voltunk, úgy a szülők, mint a gyerekek. Mindcn áldott nap reggeltől estig 
fociztunk Amikor kellell a pályára menni, akkor pályára mentünk, odahaza ugye elkértük, 
elcsentük anyutól meg a nővéreinktől a harisnyát, és abból csináltunk rongylabdát És ak~ 
kor egész estig focizturik, játs?.ottunk. Mindenki ítatal volt, mindenki dmnált, mindenki 
izélt, végeredményben a főnök, amikor a pályára mentünk, az Öcsinek az édesapja volt Ak~ 
kor ugye még úgy hívták őt, hogy Purezel Ferenc. Ö sokszor kijött, hogy már gyertek, me rt 
- ezt most nem mondom ki - gyertek, mert szétrúgom a nem tudom miteket, és akkor a pá-



lyám kellett menni, mert kezd6dött a mérlolzés. Az. ÖCsinek az édesapja eléggé szigorú vol~ 
az ÖCsi meg egy olyan kicsapongó srác volt, mint ahogy mai napig is az. Mi úgy hivtuk és 
úgy hivjuk, hogy Sváb. 

Persze, a Bozsik Cucu meg az ÖCSi azok annyiJa ismerték egymást, hogy kegyetlenül. 
Mind banítságban, meg mind akár ugye a játékban is nagyon, nagyon is, úgyhogy le a ka
lappal előttük. Hát sajoos, hogy aztán a Cucu ugye koníbban meghalt, hát ö volt képviselö 
is, meg az ÖCsinek meg a Cucunak. volt egy ilyen Ozletük Kispesten az Ü116i úton, még a Jé.. 
gi rendszerben, ilyen edényüzlettik vo h, kapták a Honvédelmi Minisztériumtól, vagy mit tu~ 
dom én, az akkori kormánytól kapták ezt az tizletet. De nem sokáig volt, mert tönkremen
tek Kispesten. Az ÖCSi bohém gyerek volt. Most is olyan. Most is olyan, hogy ha akár, mit 
tudom én, elmegy11Dk valahova, vagy akármerre megyünk, nem sz61 először se.-, de utá
na aztán kimondja, amit akar, úgyhogy, nem volt 6 egy olyan beképzelt, vagy nem tudom 
micsoda, és ballgot1llk nl. Ma is hallgatnak nl. 

Mint moodtam :llllb; az Egyetértésbenjátszottam a Maroz:t'bán;yi téren, és aztán ott az egyik 
ve...US, aki tull!idonképpen az Egyetémísnek meg a szaks=vezetnek voh egy ilyen góréja, 
kiszúrt engemet meg a banllomat, a Biczó P~ hogy úgy futballoztunk, ahogy kellett, és 
akko' azt mondta, hogy ti a sportot űzitek, ti a sportot szeretitcl<, és azt mondta, hogy ti ak
ko' elmentek dolgozni a Mmgítszigeti Nagyszállóba Hogy hogyan ketilltem oda, meg nti ez 
egy adottség volt Most én nem akarok nagyképű lenni, de én nx:g a batátom, mi voltunk a 
SZiárok. Mi úgy dolgoztunk, akáJ: a sportolókkal, akáJ: a kOlföldi vendégekke~ akál: a ko'
mányffikkel, -~hogy nti ottvollunk, és mindig tisztán, rendeSen, becsOlehel dolgoz
tunk. Mi nem úgy voltunk sztárok, minl mondjuk az ÖCSiék, banem szaknW tudásban. Na
gyonjó pincérek voltunk, és az ottani vezetőségbennünkbízott Mi :o:mnéztiikezt, megnem 
nézlill< ~ banem a ntunkn, a tisztaság, a rend, a fegyelem, a szalami tudás, akál:nticsoda. 
Amikor pincé:rtanuló voltam, megtanultam a szakmát Hogy hogyan kellett szidolozni az 1\i
tókilincseket, meg antittudom én mit szidolozni, u1ána dolgozni, u1ána iskolába menni, utá
DS visazajönni megint a Illliiilmbelyre, pincében lent hort fejteni, szúmi, de<özni, kiszolgólni. 
Hát ez az emberben benne maradt, és mi nem izél~ hogy csókolom,~ meg mit tu
dom, engemet tegyél oda. Semnti ilyen Meg hát az én apám is eléggé szigorú vol~ hál' io
öamek, mert megtamJI-tőle ~hogy rend, fegyelem, tisztaság Ezt belém verte. Aztán ké
sőbb, amikor elkezdtem tanitani az ifjúságot, én is beléjük vertem, hogy rend. fegyelem. tisz
taság, szakma, satöbbi. Zsllritag is !ott=. Eleinte én csak egy kis izé volttnn, egy kis tanuló
gyerek, aztán tull!idonképpenfelfejllldt=. Meg hát egyt"észtj6 focista vo-. ezt nem taga
dom, mert én a második csapatban nem játszottam, csak. az első csapatban. Az Egyetértés a 
BLASZ egyben játszott. s ez a vezető látott bennliDk olyan amb'iciót, olyan törekvést. bízott 
bennünk, hogy akál: a futball telén, akál: a szakma terén m:gfogjuk állni a belyttukel egy ki
váló belyen, egy Mmgitszigeti Nagyszállóbsn Nem tudom ezt igy másképp elmondani 

Az első időben nagyon nehéz volt megszokni, megmondom őszintén, mert olyan kiváló 
szakemberek ~oltak ott A csúcsvezető viszi a vendégnek a nagy sázga platót? ó viszi az 
akármilyen éteh a vendég elé? Én akkor csak néztem: hűha, hát ba a csúcsvezető igy kiszol
gál, akkor egy ilyen kis senki pincér? Annak mit kell csinálni? Hát akkor annak is ki kell 
szolgálni ám! Megtanuld kisfiam: ügyesség, akkor minden rendben. Értesz engemet? Ezt 
mondta nekem a csúcsvezetit Meg is tann1tuk. Két kollegámmal mi voltunk az úgynevezett 
protokollbrigád, akik kiszolgálták az elökelö külföldi vendégeket csakúgy, mint a magyar 
labdarugókat, a labdarúgó-válogatott játékosait 

Sokan kérdezték már tölem, hogy milyen is a jó piocér. Hát el6ször is, ugye, szeretni kell 
a szakmát. Meg kell tanulni a szakmát A vendéget meg kell ismerni, a vendéget fogadni 
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kell, a vendéget ültetni kell, a pincérnek tisztán, rendesen, becsületesen, józanul kell oda
menni a vendég elé. Persze többféle veiKiég van. Régen is többféle volt, meg ma is. Régen 
is pesti vendégekjártak oda tulajdonképpen, meg ma is. A Margitszigeti Nagyszálló~ két
ezer fös kerthelyisége volt, volt egy étterme neki, volt égt ~ja neki, konyha, ~ és 
minden vendég bejőhetett oda tulajdonképpen. Olcsó ámk vdt,Wk. Úgy kellett kiszolgálni, 
úgy kellett vigyázni, hogy nem lehetett tudni, ki az a vendég. Ném az, bJgy a félelem bére
ben kellett élni, nem, de hát aki nem úgy viselkedett, mi.ot pincér, ahogy kellett, szervusz, 
holnap ki volt rúgva. Vagyis nem kirúgva volt, banem megköszönték neki. Én senkit nem 
rúgtam ki ttiligdcmképpen, csak megköszöntem, hogy k6Szl)nöm szépen, holnap már nem 
kell jönnie. Miért nem kellett? Azért, mert nem aludta ki magát, nem volt tiszta, nem volt 
rendes, nemfogadta úgy a vendéget, nem ültette, nem szolgáltaki, nem tudta, mibenkell tá
laltatni azt az akármicsodát. nem tudta. hogy a konyhában volt, amit rendelni kei1.ett. míg 
valami mást máJ: kémi kellett Twlni kellett, hogy a készétel azért készétel, mert az máJ: ké
szen van, a másikat meg rendelni kelletett, frissen kellett sütni. Tehát rendelek egy bécsi 
szeletet, de kérek egy sertéspörköltet, mert az már készen van. Tehát ismerni kell tulajdon
képpen a pincérnek a konyhát és az ital kiszolgálását is, mindent. 

liiliYdouképpen antiko' előszö' jön a vendég, azt úgy kell kiszolgidni, hogy holnap is oda 
jö.üön, és ba a pincér nincs ott, akkor ugye ö kénytelen mással kiszolgáltatni magát. Ez nem 
izé, ezt bele kellett verni a pincérekbe, ~ kisegítő volt, akár stabil pincér volt, akárki volt, 
bele. Énbelém is belém verték ttJbUdonképpen, hogy a vendéget S?-eretni kell. Aztán ugye a 
vendégben is nagyon sok váhozó felhőzet van ugye, mert az egyik igy viselkedik, a másik 
úgy viselkedik. A Szigetre tulajdonképpen a pesti nép, aki arra járt. mind bejöhetett, ha volt 
boly. Ha volt bely, ki kellett szolgidni. Hát ott is csinál- egy éivágást llili!idonképpen, 
mert a kerthelyiség ugye kétezer személyes volt, és akkor a konyhától odáig egy negyed ki
lométer volt az a placc, és innen oda vitte az ember a pöl:költet, aztán egyszer csak kitálal
tam. a legmagasabb hadúrnak- nevet nem m:mdok -, hogy ez így nem megy. Meg kell ol
dani, ugye. Ott volt a tánq\lacc, ott v~ a két ponyva, ugye - ma is majdnem ugyanigy van-, 

:c:~:~~~~~~'!e~~:s:::~aJ:e~~:=~ 
Hát, hogyha ezt te meg tudod oldani - mondták az ikszek - •. akkor mi fizetünk nelred Jó. 
Mert- aszondták -, hogy akkor a vendégek nem ülnek át oda, mert m.oncljuk, mit tudom én, 
szeret a másik helyen 1llni. s ne higgyem, hogy majd át fog ülni, ha nem ebédel. De, hála is
tennek, megoldottam Jött ís a góré oda, két napig nemjött oda, de amikor már ezt megol
dottam, akkorvégeredményben ők tapsoltak, ugye, hogy meg lehetett oldani ezt a témát. Én 
megoldottam B~tottam olyan stabil pincéreket, akik fehér OOrosz, ugye, ruha, szalvéta. 
satöbbi. Ebédelni tetszik panmcsolni? Nem? Akkor tessék, át oda! De én tegnap itt ültem. 
Elnézést kérek szépen, hát most sajnos ez az 1ij rend, 1ij rendsze<, Igy alakitották ki. Thiszik 
látni, ez fehér abrosz, az meg szines abrosz. Most a kerthelyiségről beszélek. És meg lett 
oldva Nehéz volt, kérték állandóan a fönököt, meg mit tudom én, hát jó, kéljék, hát most 
akkor mi van? Meg lett magyarázva nekik. 

És, ahogy ugye már mond:tam, hogy szeretcm a sportolókat, mai napig is rm:retem őket. 
Én rengeteg sok egyesületet szolgáitam. ki a Szigeten is. Akár a Fmdi. az Újpest, az MTK, 
a Pécs, a Szeged, aKispest, satöbbi, ezek~ oda jártak, ott volt a rejtekhelyük A magyar 
labdarúgó-válogatottnak ott volt a rejtekhelye, és a rejtekhelyre jött akár az edző, akár a 
spo:rtminiszre~ aki akkor volt, én tudom ki volt, de most nem akarom mondani a nevét, 
ugye, mert az is ott volt, meg a Sebes Guszti mint edző, ugye, és azok követelték tulajdon
képpen. hogyha van egy rendezvény, akkor ez a két pincér .szolgálja ki 6ket. Mannint én 
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meg a barátom. Mindlrettónk szülei vendéglösök voltak, és mind a ketten, ezt most hadd 
mondjam, Újpest-szurkol6k voltunk. En Rálrospalotán szillettem tulaj~nképpea De az 
édesapám már Kispesten n6ttfel. Nagyon sok ismerősöm van nekem az U.nx:stben ~s. Most 
is. Akár a Göröcs, a Bene, a Zámbó, a Várbidi Pali, nem a fia, a Péter, hanem a Pali. Meg a 
Szusza, Szos>ll Feri, persze! Ezek, hogyha kimegyek a pályám, mert ki szoktamjárni, ak
kor ezek mindig mondják: mi van veled, te csibész? Emlékszel, amikor még oda jártunk a 
Szigetre, vagy a Hotel Ifjúságba, és tunkoltunk? Mert hogy ~ol~ ~ bakonyi sertésborda, .a 
szósz tunkolása, vagy pötkölt. Stikiben csinálták. ez ebéd utáni stiki téma volt, mert voh raJ
ta egy kis limonádé is, úgyhogy sz6val ilyen dolgok. és én nagyon sok ilyeneket megvendé-
geltem akár a Szigeren, akár.a HotelifjúságiJaa . . . . 

Akármilyen VIT-re vagy fesztiválrn. vagy olimpiára mentem, akkor mindig 'Thtá:ról m
dultunk tulajdonképpen el. MiDket szerettek, mert mi a1kBlmazkodtunk Nem nya1tunk. el
nézést kérek, hogy igy mondom, nem nyaltunk egyiknek se, de szereltük a srácokat Szerot
tük a qx>rtolókat, és kiszolgáltuk öket Nem kölönlegességgel. Bárvolt egy kis ilyen háttér, 
egy kis tunkolás, az volt. de máskOlönben senuni. Tehát a sportolók bejöttek az ofiszba, a 
konyhába nem mehetett be senki se, csak az ofiszba, mindeohol van egy ilyen ofisz, az a 
pincéreknek a pi.henöbelyük, és akkor ottan az ember kivitte a kaját, a ~meg figyelte, 
hogy nemjön-e az edző, a másodedzö, vagy az orvos. Mert hogy a reggeli, ebéd, vacsora 
szigorúan meg volt nekik szabva Ezek akkor olyan stiki dolgok voltak. Hú, a Szusza Feri 
hogy imádott ilyen tunkolásokban n!sztvenni! Vagy akár a Puskás ÖCsi, a Kotász ÖCsi, vagy 
akárld, nem tudom! Nekem rengeteg sok ismerősöm van mai napig is a sportegyesületeknél, 

· ajátékosoknál. A Kotász Öcsi, az is nagy játékos volt, meg bál aSzusza is egy ragyogó fut
ballista volt A Sztlsza zseniális volt énszerintem. Nem volt itten izé, vita Cukkolás volt, 
hogy menj a izébe, mit tudom én, ugye, mondták ennek, mondták. annak, de nem volt itten 
izé tulajdonképpen. Legalábbis én igy gondolom. Mffidegyik nagy játékos v~l~ persze. 
Most én nem akarom az ÖCSit :l:blmagasztalni. de ó mégiscsak nagyonkiemelkedik a sorból, 
mert akár ott volt a Hidegiruti is, vagy a másik is, szóval, de mégiscsak 6 volta legnagyobb. 

Pincéikém megismertem a magyar olimpikonokat is. A sportolók nagyon szerényen vi
selkedtek, nem voltak extta igényeik, de ba valakinek a napi menü mellett még volt valami 
külön kélése, azt mindig telíesltettük. Igy például a kalapácsvető Németh Imre mindennap 
megkapta a maga burgonyapüréjét De a Zakariás Józsi is a káposztás ~ v~gy aPus
kás öcsi a bab levest. A három olimpián kivlll még részt vettem nyolc VIlágifjúsági Thlállro
zbn, az elsö 1949-ben itthon, Budapesten volt, de aztán ott voltam Bukarestben, Varsó~ 
Moszkvában, SzMiában, Berlinben, Havannában ís. Ezen ldvül többször dolgoztam a lip
csei vásárokon, de jártam már vendégként néhányszor Párizsban is, ahoVa olyan ott élő ma
gyarok hivtak meg, akilret a Szigetea vagy az Ifjúság Hotelbaa kiszolgáliam Igy akarták vi
szonozni azt a vendégszeretetet, figyelmességet, amit Budapesten kaptak tölem. 

Helsinki volt a legszebb és a legjobb. Thtáról induJ:tunk, aztán :rep016veliiiCIItU.Dk. A gaz
dasági rész, ogye, eklbb elment, igy hát a konyhamogaz étterem is előbb ehnenl. Meccsek
re is jártam, rneccseket néztem, hát úgy-ahogy beosztottuk az éttermot, meg a konyhávru 
megbeszéltOk, hogy most elmehetiiDk, a kocsi elvitt, visszajött, ragyogó élm!oy volt az a_ ti~ 
zenhat arany. Emlékszem, a Korondi Margit, a tornászn5 s~rezte "luhgdonképpen az első ara
nyat, aztán jöttek a többiek is. És ugye akkor, amikor valamelyik nyert, kapott egy tortát, egy 
ftnnepi tortát kapott. meg ugye bát egész nap a reggeli. az ebéd, avacsom az természetes volt. 
Ez igy nagyon szép volt Helsinki nagyon szép volt Melboume is nagyon szép volt 

Hát persze megfigyelni megligyeltek, mindenkit megfigyeltek Nem tudom, de ez nem 
volt olyan, ahogy ma gondolják, olyan borzasztó, azért úgy állehetett élni. Amikor a hel.sin-
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ki olimpiáta kikerilltflnk, akkor még ugye, akinek vendéglője volt, tehát akinek maszekok 

~~~~~~:a~~~.s:~==~~~~~=z:e~ 
iksz, ipszilon, ez hogy viselkedik itt. meg mi1 tudom én, 15ZfwaJ hogy mit csinál, hogranlett 
Szóval az már olyan izé volt. Engem egyáltalán nem ~meg, hogy miképpen meg 
hogyan, azt is csakkésöbb tudtam meg a szomszédoktól, hogy nyomoztak utánam. Nem baj, 
hát hadd nyomozzanak:! És végül is a szomszédok nem mondtak. semmi olyasmit Megkap
tamazOTSH-tól a behivó parancsot, hogy Thtára ekkor és ekkorkell menni, formaruha ez, 
fonnaruha az. Ugyanazt kaptuk, mint akármelyik sportoló. Fegyelem voh és rend. Nekem a 
fönököm, most nemmondok nevet, egy .szakács volt a konyhában, ö volt ott a gó:ré, és azon
kivill őneki a főnöke az OTSH-nak a minisztere, meg a gazdaságis. Akkor kimondom: He
gyi Gyula volt ott, a Kutas István volt ott. akkor a Csanádi Árpi volt, a Sebes Gusztáv, 
Mándi Gyula. Ezek voltak. De ezek nekünk nem dirigáltak 

1U.h\jdonképpen minden áldott napra megvolt szabva, hogy mi a reggeli, ebéd, meg a va
csora. Az meg lett beszélve a gazdasági vezet6vel. Mindegyik sportoló ugyanazt ette. Aztán 
persze ilyen különl.eges igények voltak, az stikiben ment, de azt nem csináltuk, hogy most 
valakinek nem tetszik a rántott csidre, mert paprikás krumpüt kér, ilyen nem volt Ez a bi
zonyos kis igény, amire ugye céloztam, az volt. Háromszázötvenen mentünk, a kajak-kenu
sok azok vidéken voltak, mert ott volt a viz ugye, a vívók. nrg este meg éJjel versenyeztek 
vagy tréningeztek, s kés6njöttek haza. meg ilyen dolgok persze voltak. Es mi csak ketten 
voltunk pincérek, és nekilak kellett szolgálni öket, akár a reggelive~ az ebéddel, a vacsonl
val. Tehát reggeltől hajnalig dolgoztunk. És amikor például hlmgöttek a viv6k, ugye, kopog
tak, hogy ne haragudjál, csak egy üveg ásványvizet adjál Jó, adok. vagy mit tudom én. Es 
akkor-ezen ldvOl még voltak az egyesQJ.etek, a labdarúgástól kemve, a vivókon át Ott volt 
a pro1Ókoll. Vagy a sportminiszter meghivta.az ottani sportminisztert meg a többi diploma
tákat És akkorvoltak emk a díszebétlek meg diszvacsorák. És azt is mi csináltuk. Szakács
ból három volt. C~da, htlgy bírtuk. Leállitattuk magunkat, ugye nem voh szabad inni, hát 
ha valaki iszik. akkor, most mondjuk igy ilyen szempontból, az nem birja Mi birtok. Én hál' 
istennek birtam, és alig vártam, hogy jövö bónapbaa vagy egy év mú1va megint mel!iek. De 
én nem mentem oda, hogy ezt kétjem 

Megmondom őszintén, jobban kerestem Helsinkiben. mint a Szigeten A Szigetröl kikért 
ugye az OTSH erre a két hónapra. és akkor ők fizettek. A Szigeten erre az ottani igazgató 
azt mondta, amikor abalátommal együtt megkaptam a behfvót az olimpiára: ide figyelje
nek! Válasszanak: Helsinki vagy a Margitszigeti Nagyszálló!? Kijött velünk a huszonhatos 
buszhoz. Ez ott történt. Mi mind a ketten mindjárt azt mondtuk: Helsinki! Akkor ide többet 
visSZJL nem jönnek! Túltáigyaltuk.: nemjövünk vissza.! Kimentiink Helsinkibe, s ugye a re
pülö jött-ment Egyszer csak megtudtok, bogy az igazgatót levál1ották. Gondolom, nem 
ezért, vagy hát mit tudom én. De nem ezért váltották le. 

Tehát mi annyirajól dolgoztunk- öndicséret büdös, ugye?-, mi nem voltunk gorombák, 
nem voltunk szemteleaek, játszottunk velük, például akár a Papp Lacival úgy vicceltflnk, 
hogy odamentünk, de e:ánemmondomki: mi af ... -t akarsz? Csakigy játékbólizéltük. Na, 
mert hagyjál, mi ketten vagyunk ám, vigyázz! Ó is mindig beru:x: volt az ilyen hülyéskedés
ben_ Hát ilyenjátékok voltak. Nem voltak ezek igényesek. Megették azt, amit kaptak. Soha 
nem volt semmi olyan gorombaságközöttük, legalábbis én nem tapasztaltam Hogy mit tu
dom én, néha hallottunk valamit, mert ugye a pincér azért lát, a pincér azért hall, de nem 
sz61 semmit, ugye. Világos. Hát a pincérnek tulajdonképpea az a feladata. Az mindent lát, 
miiKlent hall, mindent tud, de nem beszél seDkinek sei111Dir61 se, meg hasonló dolgok. 
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Melbourne-be is Tatáról indultunk, Ogyess:láig repülővel, onnét hajóval. Ugyanazt az 
egyenruhát kaptam, lllint a Papp Laci. Mindenki egyforma volt És a felvonuláson., a nyitó
ünnepségen, ha akartam, mentem, ha nem akartam, nem mentem Én persze mentem, min
den alkalonunal. És amikor zárás volt, akkor is mentem. Ogyesszában bepakolták a kajakot, 
az autóbuszt, a S7.emélykocsit, a nyersanyagol, a kajak-kenunak a felszerelési tárgyait, hál 
ott voltak a németek, a bolgárok, mit tudom én, mi, ezerkétszáz személyes hajó volt, Grú
zia, az volt a neve, és akkor egy hónapig utaztunk. Le a Feketo.tengeren, Földközi-tenge
ren, az Egyenlítőn keresztül, minden, ugye. Az egy külön szám volt. Asportolók repülővel 
mentek. De volt, aki gya1og ment ki Prágába, vagyis nem gya1og, mit tudom én, kocsiva1 
vagy mivel. Két repülővel jöttek Melboumc-be. Mi már akkor ott voltunk. 

Tulajdonképpen, ami a legveszélyesebb volt, az a Csendes-óceán. De ott én nem dolgoz
tam a hajón; hanem mint vendég voltam, ugyanúgy, mint az orvos vagy akárkicsoda. Min
denki külön lakott egy kabinbart Most legyek gusztustalan? Minden kijött, még a szavjet 
matrózokból is, és az ottani kórházbau feküdt egy-kettő. A Csendes-óceán az egy nem olyan 
sima ügy, ugye? Megy, megy a hajó, aztán esik: ám, nrint a rosseb. Hatahnas hullámok. Úgy
hogy veszélyes volt, dc aztán odaértünk az Egyenlitőhöz, ünnepség volt, nagyon szép idő 
volt, két étterem volt, szalon, teniszpálya, uszoda, minden, ami csak létezik, minden volt 
rajta. Akkor, amikor elindultunk onnan, még előtte a kapitány ugye beszélt, akkor ünnepé
lyesen kiszolgálják az embert itallal, meg nem tudom, mivel, és akkor aztánjönnek a fecs
kendők, és akkor ott a medence körül, ugye, akármilyen ruhában volt, vagy váratlanul bele-. 
dobták, vagy az izével, a slaggallefröcskölték. Én is beleestem, úgyhogy, na mindegy, nem 
téma És akkor ott kapott az ember egy ilyen emléklapot, hogy átlépte az Egyenlitöt, és ak
kor ment toVább. 

November hetedikén érkeztünk meg Melboume--be, nagyon rendesek voltak az ottani 
magyarok, nagyon szépen és jól fogadtak bennünket, igaz, először azt hitték, hogy rrú va
gyunk a szovjetek, mert mi bordó melegítőben voltunk. Nagyon kellemesek voltak, nagyon 
udvariasak voltak, megajándékoztak bennünket. Nagyon rendesek voltak. Hát aztán vissza
fele már nem hajóva1 jöttem, hanem repülővel, mert negyvennyolcan disszidáltak, ott ma
radtak, ugye. A sportelnök hiába mondta azt, hogy ne me nj etek el, maradjatok, satöbbi. .. 
Október huszonhannadlkán a tengeren közvetitették tulajdonképpen, hogy mi történt Ma
gyarorszá.gon. Meg képekkel, minden, de ott már adták az izét, a csepeli témától kezdve, 
mindent adtak. Hogy felakasztották a mit tudom én kicsodát. Ott sugározták Mindcnt lát
tunk. Aztán bemondták ezt meg azt, október huszonharmadikán. 

Hát, megmondom őszintén, a vízilabdások, amikor vége volt az olimpiának, hdajdonkép
pen hívtak, hogy menjünk. Amerikába. Majd te ottan kiszolgálsz bennünket, pincér leszel, 
mindenki ugye sportol, úgy mint itt, csak kisebb létszámban. Először azt mondtam: igert 
Aztán, másnap már: nem megyek. Erre mondta az iksz: Iniért nem? Hát azért, mert titeket 
ugye elvisznek, kivesznek a sorból, ajnároznak, én meg ott maradok faképen mint pincér. 
Kit szelgáljak akkor ki? Magamat? És akkor így nem mentem Visszajöttem. Na, az is egy 
külön sz.ám volt, mert ugye a repülőre annyi ajándék meg annyi akármicsoda ugye nem fért, 
ezért hajóra tettük, ugye. Hát ezt én a mai napig is várom. Hát, elmentek Szibéri.ába, mert 
valahol eltéótették őket, vagy mit tudom én, mi történt velük. Mai napig is vátom a r eladott, 
odaadott ajándékokat meg csomagokat, meg nem tudom micsodákat. Akár legyen csokolá
dé, akár legyen ital, akár legyen egy ottani emlék, mit tudom ért 

Ausztráliában, tulajdonképpen, magyarul megmondva, mindenki izgult az itthoni témá
val kapcsolatosan, hogy mi van itten, mi van ottan, ugye ez a sportra is kihatott Mert 
mennyi arany lett? Nem is tudom, mennyi. Tizenegy arany lett, azt h.iszem. \hgy kilenc? 
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Nem, tizenegy! És hát mindenki arra gondolt, hogy mi van odahaza. Hát ugye azért meg
nyugtatták, hogy nincsen semmi probléma, vagy telefonon beszéltek, vagy mit tudom ért 
A feleségem egy rokonának ott Melboumc-ben volt egy kis magyar csárdája. Eze~ roko
nok azt mondták, hogy maradjak ottan, segítsek nekik eböenp csárdában, aztán kikezzák a 
feleségemet meg a gyereket Londonon keresztül. Ááá! Thdjáf~ Init? Én Kispesten akarok 
meghalni. Ezt moruitam nekik. Kész. Jó napot! Viss:mjöttem. 

Amikor jöttünk visszafele, nagyon jó utunk volt repülővel, les:l.álltunk Karacsiban. Két
féle Karaesi van, az egyik gusztustalan, szelUlyes, a másik Karaesi meg a tengerpart. Aztán 
a tengerparton, hát akkor már egyedül voltam pincér, mcrt a másik nem jött, megvendégel
tek bennünket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ottani tagjai. Nagyonjól éreztük magunkat, 
megvendégeltek beiUlünket, hajóztunk, pihentünk, átmentünk Szingapúrba, aztán Új-Delhi, 
aztán már repülővel jöttünk haza. Ez decemberben volt. Jött az egész csapat Aki jött. Hát a 
negyvennyolc nem jött, mert azok ott maradtak. De azokból is egy csomó visszajött vég
eredményben, me rt áprilisig vagy meddig volt az amnesztia, hogy ha valaki addig ha:mjön, 
akkor nincsen semmi bántódása. Nem kellett nekem, nem érdekelt. És akkor nagyon jól 
éreztük magunkat ott is, itt is, nagyon kedvesek Yoltak az ottani magyarak tényleg, le a ka
lappal előttük. 

Hát, itthon eléggé kemény időszak volt az. de átvészeltük Kénytelenek voltunk átvészel
ni. Az ünnepség megvolt, az volt a lényeg, a fogadás megvolt, akkor hazamentünk, és dol
goztunk tovább. Egy-két hét rnúlva, rögtön januárban elkezdtem dolgozni. Nem törödtem a 
politikával. Én a dolognak azt a részét nem tudom A kollégáim is maradtak. Nem volt sem
mi különös. Nem ünnepeltek, nem jutalmaztak, csak üdvözöltek, gratuláltak, aztán kész, 
semmi, ennyi volt az egész. Folytattam a nmnkát tovább. Aztán 1965. október 28-án bezár
tmn, és utána elmentem a Margitszigeti Nagys:zállóból. Me rt előtte volt az a nagy árvíz, ami 
ugye elöntötte az egész Szi.getet. Akkor én voltam a csúcsvezető és a megbízott igazgató, 
mert a többiek fokozatosan elhaltak, és mert a hivatalos igazgató a tihanyi motelban dolgo
zott nyáron és ősszel, a vezérigazgató meg otthon volt a lakásában, Budapestert Én vollarn 
akkor a csúcsveze tő, én voltam a megbizott igazgató. Az árvizbe beleestünk, bent ragadtunk 
aSzigeten tizenegyen, nem tudtunk kijönni. Nem volt sc telefon, se villany, se rádió, se sem
mi. Hiába üzentünk a Dunán az illetékesekkel, hogy killdjenek a Béke Szállóból valami kis 
mená:zsit ugye, kis ennivalót, mai napig is jön, amit küldtek. Nem kaptunk segítséget, és ak
kor ugye a pincét elöntötte, meg a teraszt elöntötte a víz, az étteremben is feljött egy csomó 
víz, vártuk azt, hogy mikor dől össze a Sziget. Nem kaptunk se kaját, semmit, feléltük azt, 
ami ottvolt 

Aztán átmentem a Pa1ace Száll ó ba, ott voltam három hónapigmint vezető, de hát ott \'Olt 
egy vezető, én csak egy másodrangú vezető voltam, hát ugye két dudás egy esánlába nem 
fért be. Aztán akkor megkeresett engem tulajdonképpen a Hotel Ifjúságnak az igazgatója. 
Nem ismertem, azt sem tudtam, hogy hol a Hotel Ifjúság, fogalmam sem volt, és akkor 
mondták, hogy kell oda egy csúcsvezctő. 1966. április elsején beléptem oda, és húsz évig 
ott dolgoztam, mint csúcsvezető. l 987-tőljöttem nyugdíjba. 

Közben voltam a moszkvai olimpián is. A többi olimpia kimaradt, mcrt azokra nem vit
lek pincért, mert önkiszolgálói rendszer volt, tehát ahhoz elég volt az akkori két séf, aki 
megcsinálta a kaját, ugye. Voltam Kubában a VIT-en, hetvcnnyolcban, s ott is az ottani ku
bai pincérek voltak a fővezérek, de én is ott volt.atn, és ott ugye egyedül csináltam ezt. És 
Havannában, az ottani KISZ Központi Bizottságnak a :ffititkára hajnali fél négykor jött elM 
lenörizni. Hát egyszer csak jt)n, hogy jó reggelt kivánok, mi újság? Hogy mikor feküdtem 
le? Jött ellenőrizni vagy reggclizni, vagy mi a fene. Valamit akart enni. Mit tudom én. Ka-
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pottegy kis ennivalót, szendvicset Nemazt mondta, hogy ő az ellenőr, hanem csak úgy kör
bejártaamit tudom én mit. Aztánjártam még VIT~en Bukarestben, Szófiában, meg Varsó
ban is. E:rek is pont ugyanazok voltak, mint az olimpiák, csak kisebben. Csak a neve volt 
kisebb. Ugyanazzal a hárolllSZázas létszámmal ment mindig a csapat. 

Iliába volt fent az Ifjúság Szálló a Ró2>11liombon, a Maigitszigeti Nagyszáll6 1Dhlidon
képpen egy klllturált, elegáns boly volt boml képest Mára már megszűnt mint Hotel Ifj6-
ság. De azért az is nagyon jó volt Nagyon sok ilyen sportolót, verető vetdégeket" akár a 
Csanádi Árpád közlekedési minisztert, akár a Mümrlch Ferencet - ez a Csanádi Árpád, a 
köztekedési nliniszter az nem ugyanaz volt, minl: az Árpi, a focista-, nagyon sok ilyet ki
szolgáltam. Akár alabdar6gó-osapatokat, a 'hlsast, hogy ne moodjak mást E2l0kot én mind 
átbfvmm, illetve jötrek magoktól a Hotel Ifjúságba mint ed7Mábmba. A Hotel Ifjúság a 
KISZ Központi Bizottságnak volt a szállodája Rengeteg sok fogadás volt ott. Belül. kivül. 
vidéken, klll:ftfldön. aPariamentben Hadd ne mondjam, többetvoltam a Parlam.en:tben. mint 
odabaza 

Mint csúcsvezető is, hát én nem szégyelltem, a vendéget kisznlgáltam. pedig az egész
nek én voltam a feje. Rengeteg sok rendezvény, kiszállás volt, amikorvinni kellett mindent, 
a tányért, polwat, evöeszközt, sWvé1át, az ételt, tehát mirulent, mindent vinni kellett. Ott 
komoly ellenőrzés voit" mert a tisztiorvosok ugye, akár a Szigeten, akár a Hotel Ifjúságban, 
ellenőrizték, hogy mit tudom én, mi a jó, mi a téma. Hát szóval ez nagyon kimerltő volt, de 
nagyon szerottem ott is dolgozni. Kegyetlen sok, kegyetlen nagy nnmka volt ASzigeten is 
rengereg sok rendezvény vol~ fogadás vol~ mindeo vol~ de itt, aHorel IfjúságbaD még több 
vol~ nagyoo. Reogetegfogadás. !l2lOk rende~ kuJtun!lt fogadásokvol1ak, berendive~ brüssze
li pohánal, volt amnyozott evőeszköz is, a Szigeten is, a Hotelifjúságban is, persze ezt nem 
mindeoki kapta, csak a bizonyos magasabb ~ek. Asportolók a megrendelt mentlt kapták. 
Odajött az edző vagy a gyúró, és akkor megrendelte. Tulajdonképpen meg volt beszélve, 
bJgy most itt laktok a szállodában, ez a reggeli, ebéd, vacsora. 

Az állófogadásan hidegtálak vannak, ugye, ilyen-olyan, ba netán van meleg étel, ugye, 
az töltött, töltött káposzta. pöJkölt, meg ilyenek. A büféasztaha föl V8ilnak. rakva a tányérok, 
az evőeszközök. a szalvéták, külön italasztal van ugye, ott az ital, aztán csapolás. Amikor 
bejön a vendég, akkor az aperitiffel a pincér ldnálja a vendégeket állva, és akkor elkezdó~ 
dik a fogadás, és minden vendég oda megy, hacsak nem a magasságos kormány jön. Van na~ 
gyobb megvan kisebb protokoll. Jöttek a Kádáiék is, persze. Persze nem ők rendelték meg, 
hát aki megrendelte, az megrendelte, ezek bejöttek, és akkor semmi. Ók bejöttek mint ven
dégek. Én megmondom őszintén, Kádár János egy ilyenegyszerű ember volt, az nemmond
ta azt se, bJgy bé, azt se, hogy bá Ez van, eszek vagy nem eszek, akkor nem eszek. Nem 
kérek. De evett, evett Mindig evett. Mindig. Ó is evett, a másik is evett. Nagyon rendesek 
voltak. Dyen helyen nincs az. hogy most leiszom magamat Jó, hát a Dohi papával előfor~ 
dult, ö a másik utcában volt, nem ilyen helyen, az megint más, azt én nem tudom Megvolt 
mkik az a bizonyos protokoUáris izéjflk, ott, ahol laktak, vagy ahol ilolgo:zlak. Rendesek 
voltak. Az én szememben mind nagyon rendesek voltak. Ahogy most, ez a konnány, illetve 
nem ez a kormány, az a kormány, az Antall~ is, meg a Hom~ kormány is, ugye ott voltak, és 
hát azokat is, mint pincérek, ugye kiszolgáltuk. Nem volt ott se senki se olyan ógy, aki azt 
mondta volna, hogy ezt miért hozta ide, vagy nekem inkább azt hozza. Ami meg volt ren~, 
delvc, azt ették vagy nem ették Mind nagyon rendesek és udvariasak voltak. Nagyon sokat 
dolgoztunk a Kálvin téren is, a Március tizenötödike téren is, amikor voltak ezek a máieius 
- fogadások, a oemzeti üonep, meg minden, ott ugye belill, a belső helyiségben, 
bent a Nemzeti Múzeumban. Előtte, közben, végén, ugye, fogadások. Protokoll is, kis hi-
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degtálak. voltak, italok voltak, Antall József is ott volt ugye, hát ö volt ottan a vezérigazga~ 
tó korábban. a Nemzeti Mózeumban. Ezeket is, ugye, mind kiszolgáltam VOltunk a Város~ 
ligetben is, ugye, amikor volt a május elseje. , 

Követségeken is dolgoztam Most már vegyesen mciddoot..Jl dátumot pontosan nem is tu~ 
dom. Az amerikai rezidencián, ott fönt a Iibeg6nél, ugye ~van. Nem ilyen kicsi, 
hanem nagy, kerek asztal. batao-nyolcan illtekegy ilyenkerek ~- Akisznlgálási mód~ 
szer a következő volt: amikor megkapta a vendég azt az erőlevest vagy az előételt, nem le~ 
betett, hogy három emberrekhárom tányérját egyszerre viszem ki a konyhába, amiról már 
elfO$faszi:Ott az a vendég. Egyenként kellett m:ipden t:állyért. kivinni. Eztkérték az amerikai
ak. Es ugye itt volt a konyha, a harmadik helyiségben volt az az asztal. Ez volt a nehéz. 
A kubai követségen más volt, mert ugye ottan a nagykövet vagy a feleség megadta, hogy 
ennyi :fQ, ennyi ópl, ez a menü, magyar szakács volt, BÓszakács volt a kubm"ban. Ott megte
ritette az ember az asztalt, letette a poharakat, a satöbbiket, és ahogy beérkeztek a vendé
gek. ugye aperitiffel kinál.tuk. öket, és ezek vagy leültek vagy álltak, az már a vendégtól ffig~ 
gött, és akkor utána bejöttek az étterembe, és itt megkapták azt a krémlevest ugye, és akkor 
le lehetett rámolDi egy ilyen platóra, és hogyha meg tudta fogni az a pincér, és három csé
szét aljjal együtt el tudott vinni, akkor azt kivitte. Ott beldnálás volt Thhát tulajdonképpen 
a vendég csak ült, hoztam a gombafejeket Iántva, és beldnáltam Ott volt a szerviz-evöesz~ 
köz, és akkor a vendég maga szedhetett De hogyha azt mondta, hogy adjak neki, akkor én 
szedtem neki, és a másik pincér meg a hátam mögött hozta a t:artármártást, és az is bekfnál~ 
ta. És ez ment a sülttel, az akármivel. Ezt balról. És az italt ugye jobbr61 ölllötte az ember. 
Ott ez voh a szabály, az amerikaiaknál :meg amaz. Nem tudom, ebben az amerikaiban mi 
voh a ráció, hogy külön kellett visszavinni a tálcát, de fárasztó volt, nagyon. 

Amexikói követségen tulajdonképpen az volt, hogy a lapostányér föl volt téve, benne 
egy si.alvéta, és a szalvétára rá kellett tetmi akár azt a levesest, a kistányért, és ez egész vé~ 
gigott mamdt addig, núga tészta nemjött Az is egy más módszerúkiszolgálás voh. Aszov~ 
jet követségen is ugy~volt, vagy akárakinai követségen is ez volt, akármelyik. a kinai, 
a mongol, ugyanigy. Akár a lengyelek, például. Nagyonjóban voltamaz attaséval, ugye. ót 
például már ismertem a Szigetröl, azt hiszem, ógy hívták, hogy Ritter, ha jól tudom. Persze 
mikor volt ez már, Noé idejében! Ók sokat jártak a Szigetre, akár mint vendégek, akár egyé
nileg, akárhogy, és igy kértek ki tlJbüdonképpen engem is azolaa a fogadásokra Lengyelek~ 
nél is másabb izé volt a teritési rendszer, a ki~lgálási mód, hát megszaktuk Megmondták 
azt, hogy ezt így, akkor úgy kellett csinálni. Es én mindig úgy csináltam. ,Szóval sok ilyen 
érdekes dolog volt. 

Amikor én üzletvezető leitem a Szigeten, kötetlen Dlllllkaidöben dolgoztam A kötetlen 
munkaidő az volt" hogy saját magamat irányftottam: na most, kisfiam, ugye, bemész reggel 
nyolcra, ba van valami rendezvéDy, akkor reggel négyre. Kötetlen munkaidöben dolgoztam 
a Hotel Ifjúságban is. ASzigeten volt egy csócsvezetö. Az, akánnilyen fogadás volt- nagy 
szaken:ber volt -, az délelőtt tízkor bejött az étterembe, és este tízig ott maradt. Legyen az 
karácso:ny, szilveszter, lnisvét, akármicsoda, akkor is. Tanitottam pincéreket is, akik bejöt~ 
tek pincértan:ulónak. Meg kellett tanitani ugye őket a rendre, a tisztaságra, a fegyelemre, a 
szakmára. Amit én 1Bnul- amit éo ~tulajdonképpen átadtam a1Bnulókoak Nekem 
az országban rengeteg sok tanu16m van, akire büszke vagyok olyan szempontból, hogy nem 
vagányok. mindenki megállta a helyét, tehát akár az italm, akár az ételre, akár a poharakrn, 
hogy ezt a féldecit milyen pobáiba, azt a tokajit milyen po hátba, azt a sört milyen pohátba, 
azt a húslevest milyen tálba vagy csészébe. A:z1., hogy egy Wellington~bélszln, ugye, az 
nagyjából hogy né_z ki. azt a pincérnek ~kellett Ha egy pincértanulótól én megkérdez~ 
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tem, hogy egy Wellington-sertéskaraj vagy egy Wellington-bélszín az micsoda, és azt mond
ta nekem, hogy gombafinzeres vajas tészta, akkor- csókolom, szervusz -,tudomásul vet
tem. Erre rá kellett tanítani őket Persze, ettől még nem biztos, hogy jó pincér lett. Ehhez 
adottság is kell. És hát vagy szeretcm ezt a szakmát, vagy nem, és csak kasszírozni akarok. 

Mindenrc meg kellett öket tanítani. Az iskolában ezt-azt tanultak, csak hát itt meg ugye 
majdnem awnosban el kellett magyarázni nekik mindent, és rá kellett vezetni öket a gya
korlatban. Az iskolában is csinálták, hogy Ióztek, terítettek, kiszolgáltak, de a szállodában 
vagy az étteremben meg kellett tanítani őket minden csinre-binrc, a S7..épre-jóra. Hogy a 
fogpiszkálót hogyan tedd az asztalra, hogy a convert-tányért ne jobboldalt tedd, hanem bal 
oldalra tedd, és nem Illindegy az, hogy ide teszed az asztal szélére mindjárt, hanem egy ki
csit beljebb, mert ide teszed a salátát, ha kistányéron hozod azt a vegyes salátát vagy ubor
kasalátát Hát ezeket mind meg kellett tanítani, és akkor ezen kíviil még kellett az, hogy 
aki már annyira jó volt, okos volt, tudott mindent, akkor verseny volt. Verseny, benevez
tünk ugye a versenyre, akár vidéken, Salgótaijában, akár Pesten, a Hotel Ifjúság éttermé
ben, akár a Palace Szállóban, akár nem tudom, hol. Teritési verseny. És akkor ugye zsűri
tagok voltak, zsűrielnök is volt, aki fölülvizsgálta azt, hogy ez az étel forró, ez az étel hi
deg, ez az étel íztele IL Én is ott voltam. Nekem volt egy olyan, amikor fönn a Sváb-hegy en 
az Olimpia Étteremben volt egy ilyen teritési verseny. Fogast kellett szervírozni. Halat. Az 
volt, hogy azt hogyan kell kiszolgálni. Erre mondta a pincérgyerek, hogy nem tudom. Hát 
akkor, mint zsűritag, mint zsűrielnök, meg kellett nmtatnom ezt a közönség előtt. Ugye itt 
volt közönség is. Vagy a szülök, vagy mit tudom én, kik voltak, vagy a bizottság tagjai, meg 
kellett mutatni nekik, ugye, hogy kell kiszolgálni, hogy kell fölvágni a halat, hogyan kdl 
tálalni, hogyan kell mit tudom én mit csinálni. Meg lett mutatva. Ha a zsűrielnök se tudja, 
akkor menjen a fenébe. 

Nagyon sok versenyt nyertünk akár vidéken, akár Pesten. Rengeteg sok tarrulóm van az 
országban: az egyik az Intercontinentalban vezető, a másik a Hiltonban meg a Hotel Ifjú
ságban. Aztán ott van a Gombás, aki a Szigeten tannlóm volt, aztán a Szabadság Szállóban 
lett tanuló, mai nap pedig I .őrincen a Gombás étterem, egy kegyellen nagy vendéglője van 
neki. És sorolhatnám. Mind tanulóm volt, és ezeket én mind bizonyitom, hogy ezek akár 
könyvben, akár újságcikkben mondanak rólam egy-két szót. Én, annyit tudok mondani, szi
gorú voltam, nem vitás. Én mindenbe belekötöttem, nem olyan izével, de azt láttam és rá
tanítottam őket, hogy ezt igy kell csinálni. Tiszta legyél, rendes legyél, becsületes legyél, 
vendéget fogadd, ültesd, kiszolgáld, úgy, ahogy kell! És meg kellett tanítani a szakmát. És 
büszke vagyok rá, arra, hogy ezeket mind én tanítottam. 

Közben én a SZAC-nál tulajdonképpen, a Pestszentlőrinci Atlétikai Clubnál ottan mint 
játékos voltam, később mint vezetőségi tag, aztán vezető lettem, aztán elnök lettem, aztán 
elnöke lettem az öregfiúknak is, meg mit tudom éiL Úgyhogy aztán ott dolgoztam tulajdon
képpen nagyon sokáig. Nagyon sokáig. Kilencvenben hagytam ott a SZAC-t, akkor lekö
szöntem, elég volt. A SZAC-nak különben sok szakosztálya van: labdarúgás, férfi kézilab
da, azok most kerültek be az NB I-be, meg torna, karate, minden, nagyon sokjellegű spor
totói vannak neki Megmondom őszintén, nem tudom megmondani, hogy bírtam ennyi sok 
mindent. Hadd mondjam azt, hogy akár futballoztam, akár mint pincér tevékenykedtem, 
akár itt Magyarországon vagy külföldön, hogy birta ez a két láb, szóval nem tudom. Nem 
tudom, ezt igy nehéz elmondani. 

Például, mondjuk a Margitszigeti Nagyszállóban a Sukarnának külön rezidenciája volt. 
Szóval, külön szakácsok, azok föztek ottan. És akkor én szalgáltam ki a Sukarnót Nagyon 
rendes volt. A Nixon is nagyon rendes volt. A Szigeten nem vittük el külön a tán:yérokat, 
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nlinl az amerikai rezidencián, hanem ugyanúgy ezt a szokást, ami iU volt. Tulajdonképpen 
.-rl\ár a Tito, akár a Sukarno, akár a Nixon, akárld.csoda, nem voltak ezek igényesek. Ezek 
m0gkapták azt a bizonyos ételt, italt, udvariasságot, nem tudok mit mondani. AkánneJyiket 
mondom, akár a Sárosi Katit mondjam, vagy mit tudom én, a,Hollós lionát mondja!ft,"hogy 
hires magyart is mondjak. Nem voltak ezek olyan igényesé~~ én szememben. Nekem 
egyik külföldi vendég, se ott, se itt, nem mondta azt, hogy na idé ügyeljen, vigye ed vissza! 
Me rt én mindig úgy vittem ki nekik. Olyan tisztán, olyan rendesen, olyan forrón, olyan hi
dq~cn, ahogy elő van írva. Amikor odamentern 1966. április elsején a Hotel Ifjúsá!,~a, ak
kor <~zt mondták, hogy te leszel a csúcsvezető. Azt mondtam, hadd kérdezzek valamit. Mert 
~_,z~k, az igazgató meg az áruforgalmi vezető jártak ám föiskolárd, meg mindenhová. Meg
kérdeztem tőlük: van táblaabrosz? Nincs. Hát akkor már tárgytalan. Van herendi tányér? 
Nincs. Van gyertyatartó? Nincs. Van sé.fing? Nincs. Hát akkor vegyetek, me rt máskülönben 
IK'-!n tudunk elmenni se ide, se oda, se a Parlamentbe, sc Leányfalnra, se Havannába, ha ezek 
Itiind nincsenek! Mert táblaabrosz kell ugye arra a hosszú asztalra. Jó, nem törvény az, mert 
nr-m mindenki kapott herendi tányért, de hát a herendi tányér kell, mert az azért kiemeli a 
témát Gyertyatartó kell, ugye, a két asztalra, vagy egy asztalra egy gyertyatartó gyertyával, 
mit tudom én, ez attól függ. Aztán beszerezték Beszerezték, na most már akkor lehet men
llL nn akkor most már az enyém volt a tálca. 

Volt a legutóbbi parlamenti fogadásan ezerkétszáz személy, fogadás volt, sehonnan nem 
hórtem ~incért. Innét a Köní.ttól egészen a túlsó feléig arrafel e, ugye mindenhelyiség be volt 
terítve. Allófogadásban. Pincért nem kértem. AHotel Ifjúságban az irodai dolgozókat össze
hivtam a főkönyvelőtől az áruforgalmi csoportvezetőig, leültettem öket ti lesztek a pincé
l Ck. Elmondtam nekik, mi a feladatuk, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Az egyik, egy 
bún.:Jszárnoló, amikor már a Parlamentben vagyunk, elkc7.Cl cigarettázni. Na, légy szives, 
n1ml.dtlm neki, ott a kocsi, rnenj be a szállóba, és majd holnap megbeszéljük, kész. Például. 
Nem akartam kérni pincért házon kívüli éttennekből, vendéglökböl, mert azt meg kellett 
fizetni, és e7.eket a lányok-at és asszonyokat ugye betanítottam, mint akkori egynapos témá
tn, hctaiÚtoltam, e7.ek megkapták a rendes fizetésüket, és mégjól is érezték magukat, mert 
ugye ilyet még nem láttak, ilyet még nem csináltak, satöbbi. Bizonyítani tudtak. 

Még egy-sztorit elmondok. Nem tudom hányban volt az, amikor Brezsnyev Magyaror
~~::igra érkezeJ;t először életében. De nemjött Budapestre, hanem három napra Gyulára va
da~zatrajött. Es akkor ugye mentek vadászatra a Kádár meg társai, mentek vadás7lli, és ak
kol őtőle kaptamegy izét, egy ilyenszavjet órát például. Az mai napig is otthonketycg. Mai 
t~apig is ott van. Még egyet el kell mondani. Helsinkiben, amikor voltunk, az ottani góréval 
tnnadtunk, hogy mennyi aranyérem lesz. Mi, a barátommal, a másik pincérrel, azt mondtuk, 
hogy tizenöt aranyérem lesz. Micsoda? Tizenöt arany? Tudják maguk micsoda? Ha tizenöt 
,lJ';Jtryére~ lesz, akkor maguk Pesten mind a ketten kapnak egy-egy rádiót. Nem annyi volt, 
tizenhat Es amikor vége volt az olimpiának, jöttünk ha.zafele, megkaptuk a telefont, hogy 
na. nkkor tessék, Orion rádió. Mai napig is ott van. Az a nagy. Nem a macskaszemes, ha
~li.:_m az a régi. llt fönt vannak neki a skálák, a nevek, alul van a kereső, és akkor az a villany 
r11~. Megkaptuic Tizenhat aranyéremre megkaptuk a rádiót. Ellllyil az ajándék témáról. De 
p•:n:d, én tulajdonképpen se így, sc úgy, se amúgy, amikorvezető voltam, pénzt nem fogad
ln ln cl. Nem is kíséreltek meg. Persze, világos, pincétként elfogadtam De amikor márve
.d'lÖ voltam, akkor s:1.ó sem lehetett róla. Persze jaltot én is adok. Hamondjuk megiszok egy 
(röcesöt, harmincl<:ét forint egy nagyfröccs, mondjuk negyvenet adok, vagy ha úgy adódik 

veszek másfélliter bort, az, mondjuk, s:t..áznyolcvan, akkor odaadom a kétszáz forintot. 
Megköszönik Szávai, ma is divat ez. Aztán az egyik borozóban olyan divat is van. hogy ki-
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szolgálják ugye a futó vendéget, az kér két deci bort, mit tudom én, huszonnégy forint, és 
ugye akkor néznek, hogy nem adok-e harminc forintot, ugye. Kinézik. beUllem. Ez gusztus
tllan. Jó, mindenki pénzből él, de hát 117itt ez mégis gusztns1alan, az ilyen téma. 

A családommal nem találkoztam sokat, magyarul megmondva Meg is kapom teiltik a 
szemrehányást, ma is. De hát először is: örültem, hogy megtartottam a IDllllkahelyemet, 
örültem. hogy dolgoztam Hát én nemigen vittem a gyereket se az orvoshoz, se az óvodába, 
se az iskolába, se a sziilöi értekezletre, se sehova se. Nem azt mondom, hogy sohase, de a 
nejem, ugye, a nejem voh a központ Ö tudta, hogy miröl van szó. De azért néha bedobja 
nekem, amikorugyejön a zivatar, bedobja nekem, és akkor mondomneki: na és, akkormost 
mi van? Most mit csináljak? Kellett dolgozni. És bál' istennek, úgy jöttem el mindk.ét hely-

~~=~~~-:.=:w~ ~zikdo~::ro:~::~ =!~~ 
De otthon ez felmerül, a mai napig is felmerül. de nem érdekel. Hát most meg már pláne 
nem érdekell Most meg már többet is vagyok odahaza. Sok mottója voh ennek a témának, 
sok. bizony sok 

Nem akarok én babérokat, meg mit tudom, de hát akkor is ... Hadd mondjak még egyet 
magamról: aki ma először elmegy az olimpiára, azt magasztalják, ugye, magyarul meg
mondva És én csak annyit mondok, hogy három olimpia résztvevője voltam, és nem ismer 
senki sem. De én nem megyek oda kopogoi, bogy ez fáj nekem. Ennyi. Azt, hogy ötvenket
tőben kaptam egy kormánykitünretést, ugye elfelejtették. Nem tudom, miért fel~tettek e~ 
pedig hát biztos benne vagyok szerintem a névsotban Nem tudom, de ez~ nekem, ezzel 
nem vagyok megelégedve. Mert mi kegyetlenfil sokat dolgoztunk, ugye, kegyetlen sokat, és 
szerettük, ezt csináltuk, de a mai napig se mondanak: semmit, hogy te, hol voltál? Nem ér
tékelik a m:unkámat. Senki se. Nem kell nekem, hogy ~utalom Ez nagyon bánt enge
met, és ezt mindenhol el tudnám mondani. Nem akarok itten izélni, de nem ismerték el a 
JDUilká:mat. Gondolok itt a sportm, a három olimpiára, a VIT-re vagy akármicsodára Az 
ilyentémákrn. 

Budapest, 1999. október 
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Használatelméletek a médiakutatásban 

A befogadásvizsgálatok egyik legfontosabb kiindulási 
pontja az á felismerés, hogy a médiaszövegek 
befogadását, használatát és hatását elemzőkutatás csak 
a közönség és a tartalom vizsgálatának együttesével 
lehetséges. Szöveg és befogadó ugyanannak a ténynek 
két oldala. Egyszóval a befogadásvizsgálatok abból 
indulnak ki, hogy nincsen .. hatás" .. jelentés" nélkül. 
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