
ORSÓ UTCA 13 

  

       Az Országos Sakkszövetség székházának díszterméből egy pisszenés sem hangzik. l. 

      Pedig  a  teremben többen is vannak, akik némán figyelik az 1948.-as  országos női 

sakkbajnokság döntőjét.  

      A verseny nagy esélyese  a  tatabányai  Lángos  Józsa nemzetközi  női nagymester, 

többszörös országos  bajnok.  Legtöbb   néző  az ő asztala  mellett  figyeli  a 

sakkparti  kimenetelét.  A  nézők  között  ott van János bácsi az ismert  politikus is, akiről 

mindenki tudta,  a sakkjáték szerelmese. 

     Egy kisfiú  is felbukkan a nézők között,  nevezetesen  Gyurika a  13  éves   úttörő  olimpiai 

bajnok sakkozó, aki  egyik asztaltól a másikhoz sétálgatva figyeli  a sakkozó  hölgyek  mesteri 

húzásait.  Különösen egy 22 éves feltűnően csinos  tatabányai sakkozó lány köti  le a 

figyelmét, fel is jegyzi az  asztalon látható táblán feltüntetett  fekete hajú,   fekete-fehér 

bábukkal  lépegető  tündér nevét :  Záray  Márta.  " Szép  neve  van, akárcsak  ő"  - állapítja 

meg magában,  " Ezzel a  lánnyal szeretnék  egyszer  lejátszani két  partit, 

egyszer  ő kezd   a viiágos bábukkal,  utána én."  

Világos?! 

                                                                xxxxxxxxxx 

  

A Pasaréti  úti  Közértben látta meg a sakkozó lányt. 

Bár azóta eltelt egy évtized rögtön felismerte a divatos napszemüveges hölgyet.  

Nem volt  nehéz dolga. A szép fiatal  lány szépsége 32  évesen  még jobban kiteljesedett. 

 Akkor már  régóta 

nem  foglalkozott  versenyszerűen  sakkozással,  új  pályát  választott,   énekeső lett.  

Záray Márta nevét megismerte az ország. 

Gyuri összeszedve a bátorság  odalépett Mártához,  aki a pénztártól  távozva, a vásárló 

kosárból rakosgatta át a táskájába a  megvett   árukat.  

- Bocsánat  művésznő, hogy  zavarom... 

-  Nem zavar !  Ugye autogramot szeretne ? 

- Igen, azt...  - válaszolt  zavartan. 

A  művésznő retiküljéből  előkerült  egy előre aláírt  fotó, amelyet  a  fiatal  ember  nevére 

dedikált.  

- Köszönöm  - tette el Gyuri a  fotót, de lenne még egy kérésem. 

- Mi lenne az ?  

- Szeretnék a művésznővel  sakkozni.... 

- Ez, hogy jutott az  eszébe ? 

- Tudom,  hogy a művésznő kitűnő sakkozó  volt. Láttam  pár versenyét  és 

szurkoltam  magának.  

- Ez kedves !  De én már  régóta abbahagytam a sakkozást... 

- De  attól még nem felejtett  el  játszani.... 

- Az  igaz. Hát   jó, egy - két   sakkpartit  játszom magával... hogyishívják  ? 

- Gyurinak. 

- Kedves György, akkor várom, szerdán délután háromra. írja fel a címemet, Orsó utca 

13.  Tudja  hol van az Orsó utca? 

- Tudom, budai gyerek  vagyok. Pár buszmegállóra  lakom a Szilágyi Erzsébet  fasorban.  

A   megbeszélt  sakkparti létrejött.  

S  még  sok sakkparti követte. 

György  állandó vendég, jó barát  lett  a Záray - Vámosi házaspárnál.  
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                     RIA  RIA  HUNGÁRIA !   

  

A  népszerű énekes  házaspár  valamennyi  lemeze arany  és platina  díjas lett.  

Egész életüket  a zeneszerzők  és dalköltők dalokba  öntötték.  

Gyuri egyszer, .éppen akkor  toppant be  hozzájuk,  amikor a házaspár azon  tűnődött, 

miről  szóljon az új  lemezük.  

- Már mindent  megírtak  rólunk, még  azt  is,  hogy horgászni is szeretünk.. 

Nincs  ötletünk  mit  lehetne  még - panaszkodott  Jani.  

- Szeretitek a focit  ? - tette fel  Gyuri a kérdést.  

- Én imádom !   - lelkesedett  Márti  -  Álmomból  felkeltve is elmondom az Aranycsapat 

összeállítását, - és  már sorolta- Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariaás, Budai, 

Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor. Kedvencem  Grosics  Gyuszi  volt, aki Tatabányán 

is  védett.  Minden focimeccset  megnézek még most is a tévében.  

- Én  is szeretem a futballt,  bár  csak a grundfociig  jutottam el,  nem voltam elég  ügyes 

ehhez a játékhoz.  Rajongok gyerekkorom  óta a Fradiért.  -  árulta el Vámosi  Jani. 

- Van egy ötletem, mi legyen a legközelebbi  nagylemezetek  címe - vetette  fel Gyuri -  Gól 

!  Jövőre Mexikóban  lesz a futball  világbajnokság, ahol válogatottunk   nagy esélyes. 

Nemrég 3-0 -ra  verték meg  Détáriék a világhírű Brazil  válogatottat. Ebben a 

Futbólia  országban, kapkodni fogják a Gól című lemezeteket.  

- Óriási !   Ragyogó  ötlet !   -  dicsérte  lelkesen a  házaspár Gyuri javaslatát.   

Hamarosan  elkészült a Gól című lemez, amely  rekordidő alatt  aranylemez lett . 

Egy  ország  énekelte : 

Ria, Ria Hungária.!  Zászlók erdeje köszönt rád  

Himnusz lelkesít, erőt ád 

Harsog a dalunk 

Hajrá fiúk veletek vagyunk !  

Ma  is őrzi Gyuri  a Záray- Vámosi  házaspár  valamennyi  dedikált  lemezét  köztük a  Gól 

címűt is, amelynek borítójára  írták: Gyurinak hálás  köszönettel azért, mert ötletet  adtál a 

Gól című  lemezünkhöz  Márta és Jani. 

Nem a lelkesítő dalon múlt,  hogy az első világbajnoki  meccsen csapatunk, 

akiktől  világbajnokságot  reméltünk,  kikapott  6-0-ra a  szovjet  válogatottól. 

  

Azóta  sok sok év telt el. 

Az Orsó  utca 13  legendás énekes párja eltávozott  a  földi színpadokról.  

Házukat  nevelt lányuk Tücsök Mari örökölte, aki példamutatóan őrizte, őrzi az emléküket.  A 

Vámosi-Záray múzeum  nyitva  van a régi  rajongói előtt.  Tücsök Mari  - ilyen nevek csak a 

mesékben  léteznek  -  megalapította  a  Záray. - Vámosi díjat,  amelyet  azok a  híres 

énekes  kollégák kaptak  meg, akikkel  sokat léptek fel  együtt.  

A díjazottak  között van egy kakukk tojás is.  

Gyuri, aki a Gól  lemez  ihlettője  volt.  

Az a gól,  valóban   bombagól volt...  

  

  

jelige  : lángos 

  

 


