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Programsorozatunknak a „Családi mesék, mesélő családok” címet adtuk. A cím rövid, frappáns 

formában közvetíti programsorozatunk lényegét. A projekt időtartama alatt 3 alkalommal 

szervezünk kötetlen, moderált beszélgetéseket. A program keretében olyan családokat 

mutatunk be, melyek az élet valamely speciális területén sikeresek, példamutatók. A 

generációról generációra öröklődő szakmáknak egyik nagy előnye, hogy kiszámíthatóbbá válik 

az életút. A családban megélt krízishelyzeteket az új nemzedéknek megoldási alternatívákat 

nyújtanak.  

Az első mese a művészi tehetség különböző formáinak megszületéséről szólt. A második a 

vendéglátó szemlélet továbbörökítéséről. A harmadikban pedig a vállalkozás és az emberi 

értékek egyesítéséről hallhattunk. 

Az első est március 19-én a Szent-Györgyi Albert Agórában került megrendezésre, és a Molnár 

család tagjait ismerhettük meg. A családban generációról generációra öröklődött a zenei érzék 

és a muzsika iránti vonzalom. Ezen az első estén az ő meséjüket hallgathatták meg az 

érdeklődők.  

 

 



Molnár Gyula és egyetemistatársai 1964-ben megalkották a Molnár Dixieland Bandet. Az 

együttes jazz-formátumban zenél napjainkig is. A szegedi társulat először a 70-es években lett 

Magyarországon népszerű, aztán nemzetközi szinten is ismerté váltak. Miközben Gyula zenél, 

számára kedves hobbijának, a természet csodálatának is sok időt szentel. Madarászkodik, és 

szabadidejében természetfotókat készít.  

Felesége, Molnár Mária szolfézst oktat, és a tanítás által az egész életét végigénekelte.  

Nagyobbik gyermekük, Nóra, a Szegedi Tudományegyetem Ökológia Tanszékén oktat, és 

mellette a Victoria Kamarakórus tagja. A kórus reneszánsz és kortárs dalokat ad elő.  

Legkisebb gyermekük, Gábor pedig a népszerű Fool Moon vokálegyüttes tagja. Az együttes az 

"acappella", azaz hangszeres kíséret nélküli, tisztán énekelt zenei műfajt képviseli, és 

népszerűsíti Magyarországon. 

Gábor az énekelésen túl klarinéton és szaxofonon is játszik. Az együttes alakulása Főiskolai 

éveihez kötődik. Apjához képest inkább a könnyűzenében találta meg önmagát. Erről így 

mesélt: „nem éreztem a megírt darabokban a szabadságot, megvolt a sajátos szerkezetük, 

ritmusuk, és ezért nem lehetett magamra formálni őket. Ez az érzés vitt el a könnyűzene felé.”



Marton Árpád megkérdezte Gábor édesanyját: „Milyen tanítvány volt a zeneiskolában?” 

„A továbbtanuláshoz volt szüksége szolfézsra. Én úgy voltam vele, nem tudom a gyereknek hogy 

megy. Jobb lesz, hogy ha hozzám jár először, aztán kitapasztalom, nem akarok kiszúrni egyik 

kolléganőmmel sem. Egy évig járt hozzám és kiderült, hogy irtó könnyen megy neki.” 

Gábor: „Először kötelező volt, később már a napi rutinná vált. Mikor meghallottam egy 

dallamot vagy ajtónyikorgást az rögtön szolmizálva jelent meg a fejemben.” 

Gyula is mesélt az ő énekes karrierjéről. Garay Márta, a Dixieland együttes kiváló női énekese 

mellett senki sem akarta elvállalni a férfiszerepet. Gyula saját magáról úgy gondolja, hogy 

tisztán hallja a hangokat, de saját éneklését hamisnak tartja. „Éreztem, hogy mit kellene 

csinálnom, de nem tudtam a hangszálaimat irányítani. Körülbelül 50 év alatt kezdet kitisztulni, 

még most sem száz százalékos. ” 

„Nagyon szeretnék (szépen énekelni) mind a mai napig, de szerintem nem alkalmas sem a 

hangszínem, sem az angol kiejtésem. Az pláne nem, az tök szegedi.” 

Memoárjával hangos kacagást váltott ki a hallgatóság körében.  

Mivel minden családtag valamilyen módon kötődik a zenéhez, egyszer összeálltak, és közösen 

muzsikáltak a Konziban, kivéve Nórit, mivel az ő alt hangszíne nem illett a többiekéhez. 

Mária a tanításon és a család „kísérésén” túl, önálló zenei karrier kiépítésébe is belekezdett. 

1967-ben a gimnázium utolsó évében, vokálénekesnek állt harmadmagával, és már az élő 

adásos Ki mit tudban is megmutatta volna magát, mikor közbeszól az akkori világnézet. Első 

éves főiskolásként behívatta az igazgató, és megkérdezte: 

 „Hallom, maguk lányok könnyűzenét énekelnek. El kellene dönteni, hogy ezt szeretnék tovább 

csinálni vagy ebbe az intézetbe járni! 

- Eldöntöttük, úgyhogy a karrieremnek annyi.” – mesélte. 

Gyula közbeszólásából megértettük, hogy aki komolyzenei tanulmányai mellett akkoriban 

könnyűzenét szeretett volna énekelni, azt nem hagyták érvényesülni.  

Árpád következő kérdése Nórihoz szólt: „Adottságaid és zenei felkészültséged alapján te is 

lehetnél egy női banda szólistája. Mi az, amiért te inkább a bogarászásnál és a fotózásnál 

maradtál?” 



Nóri: „Ezen sokat gondolkodtam, és sokan feltették nekem (a kérdést) miért nem énekelek egy 

együttes élén. Igazából nem vágytam erre, másrészt nagyon jól érzem magamat abban a 

közegben, hogy másokkal együtt létrehozunk valami szép dolgot. Ez nekem nagyon jó érzés, 

nagyon szeretek a közösségben létezni. A kóruséneklés meg lett alapozva 8 éves korunkban, 

onnantól kezdve gyakorlatilag nem is hagytam abba.” 

Árpád: „Zongorázás? Csodálatosan zongoráztál.” 

Nóri: „Igen, még a Konziban. De hetedikes koromban feltették nekem a kérdést, hogy 

nekifekszünk a zongorázásnak, vagy a kedvtelés szintjén menjen tovább. Muszáj volt dönteni. 

Azt éreztem, hogy zongoraművész nem leszek. Gondoltam, inkább a biológia.”

Árpád: „Ilyen család életében, ahol mindenkinek sokféle vonzalma és tehetsége van, azért 

állandóan szembesülünk olyan helyzetekkel, amikor valamiről le kell mondanunk, azért, mert 

egy másik dologban inkább azt érezzük, hogy dolgunk van.”  

A családtagok minden tagja bólogatással reagált a mondatokra. 

Nóri kezdte a saját történetével: „Gyerekkorunkban a természetjárást kaptuk párhuzamosan. 

Korán eldöntöttem, hogy állatokkal szeretnék foglalkozni, állatorvos szerettem volna lenni. De 

végül nem bántam meg. A természet a szívügyemmé vált.” 

 

Árpád meg szerette volna tudni, hogy minek köszönhető a családban a fotózás iránti rajongás: 

„A természet kutatója számára a fotó ugyebár egy nagyon jó eszköz, ez a gyűjtőszenvedély vagy 

pedig a művészi ösztön családban történő megmutatkozása.” 

Gyula válaszából kiderült, hogy: „A családunkban mindenki dokumentumfotózással kezdte, 

talán Gábor volt az, aki minden mást kezdett el fotózni, nem csak a természetet. Nála és Nóránál 

is az volt az ok, hogy haza akarták vinni a természetnek egy darabkáját, de az már menet közben 

alakult, hogy ki hogyan akar esztétikailag fejlődni a művészi színvonal felé.” 

Ő sosem érezte, hogy fotóművész címet akarna szerezni. Az általa is alapított természetfotósok 

szövetségét (Máté Bence, Daróczy Csaba stb.) 1989-ben Szegeden hozták létre Kálmán 

Balázzsal, és ő nagyon büszke erre, mivel nem célja az, hogy csatlakozzon egy olyan körhöz, 

amelyben a hivatásszerű fotósok mozognak.  



Árpád megjegyzi Gyulának: „Azért ő a természetfotósok között is az egyik legjobbnak számít, 

mivel az ő családjában nem szokás valamit félgőzzel csinálni. Amihez hozzákezdenek, abban 

van egy bizonyos igényszint.” 

Árpád, átvéve a szót, föltesz egy kérdést. Amikor a gyermekekben egyszerre több tehetség jelei 

mutatkoznak, akkor hagyni kell-e, hogy valamelyik „felülkerekedjen”, vagy látható, hogy 

melyik irányba érdemes őket terelgetni? 

Mária: „Gábor volt az egyszerűbb eset, mert neki csak a zenéhez volt affinitása. Nóra vele 

ellentétben szorgalmasabb volt, beosztott mindent, mindenből a kitűnőségre hajtott.” 

Gábornak az őszi egyetemi kiállításon volt egy fotósorozat-kiállítása. Ő az a típusú fotós, aki 

az utazások alkalmával készít képeket, de igyekszik nem „sztenderd” turistafotókat készíteni, 

hanem sokkal inkább a látványosságokat körülvevő világot, és a mellettük zajló életet igyekszik 

megörökíteni.  

Gyula 2002 és 2010 között önkormányzati képviselő volt, leginkább a „zöld oldalt” képviselte, 

majd az MSZP megkérte, hogy az újszegedi körzetben induljon, ezáltal került be a politikába. 

Az a körzet lett az övé, ahol a Holt-Maros is van, ez a mai Gregor iskolától a Maros-partig tart. 

Ebben az időszakban került sor a Holt-Maros felújítására, ami nagyban neki köszönhető, hiszen 

kisebb „közelharcokat” kellett vívnia a képviselőkkel annak érdekében, hogy utat engedjenek 

a felújításoknak.  

Árpád felteszi a Molnár családnak azt a kérdést, hogy minek köszönhető az, hogy Szegeden 

maradtak, hiszen sok lehetőségük lett volna arra, hogy elmenjenek.  

Mária: „Még a rendszerváltás előtt lett volna Gyulának lehetősége arra, hogy kimenjen 

külföldre hosszabb időre muzsikálni, ezen el is gondolkodtunk. De ha kimentünk volna egy évre, 

akkor már komplikáltabb lett volna a hazajövetel után itthon munkát találni. Az akkori 

rendszerben, ha valaki elkezdett egy munkahelyen dolgozni, akkor az évtizedekig ott is maradt, 

így viszont nem mutatott volna jól az egy év ’kihagyás.” 

Gyula megemlíti, hogy 1972 tájékán született meg a Molnár Dixieland életében egy olyan 

elhatározás, hogy Budapestre kéne költözniük, hiszen ha Szegeden maradnak, akkor „eláshatják 

magukat”. Viszont egyre népszerűbbek lettek, nem csak itthon, hanem külföldön is. 1971-ben 

külföldre hívták őket, és 72-ben a hazai rádióban kaptak fellépési lehetőséget. Ezért úgy 

gondolták, hogy ha már szeretik, amit csinálnak, akkor mindegy, hogy hol vannak, maradnak 

Szegeden. 



Történetük arról szól, hogy a tehetség szorgalommal társulva megteremti az eredményes és 

sikeres élet lehetőségét, amiben a legnagyobb támaszt és erőforrást a családi háttér nyújtja. 

 

A vendégkör 

 



Családi mesék, mesélő családok 

Pápai család 

 

Marton Árpád beszélgetőtárs 

 

„A program által preferált klasszikus családmodell (apa, anya, gyerekek) elérhető közelségbe kerül a 
fiatalok számára. Az interaktív beszélgetések lehetőséget teremtenek arra, hogy a minta beépüljön a 
gondolkodásmódba, és a legjobb alternatívaként vegyék figyelembe saját családi életük tervezésénél.” 

A második estre április 2-án a Hági Udvarban került sor. Az alkalom összefoglaló címének a 

Vendéglátás elnevezést adtuk. Szeged belvárosában található a helyiek által csak Hágiként 

ismert legendás étterem, melynek története egészen 19. századig nyúlik vissza. 1856-ban a 

helyén állt az első szegedi állandó színház. Az étterem a ’30-as évektől hatalmas népszerűségre 

tett szert, az éjszakai élet központja és az értelmiség találkozóhelye volt. A számtalan 

alkalommal bővített étterem a ’90-es évek közepén bezárt, azóta használaton kívül állt egészen 

2018-ig.1 

 

 

 

                                                           
1 Hági udvar története (2018): http://hagiudvar.hu/gallery-item/tortenet/ Letöltés ideje:2019. 04. 09. 



Az étterem névadója Haggenmacher Henrik volt. Miután a szegedi színtársulat átköltözött a 

mostani helyére, 1883-ban megnyitotta kapuit a nevezetes étterem.  

Pápai Mihály és felesége Erzsébet első generációs vendéglősök. Programsorozatunk második 

estje során az ő famíliájuk meséjét hallhattuk. Pápai Mihállyal kezdődik a történet, aki 

kisfiúként futball-balesett során eltörte a lábujját, és édesanyja kárpótlásul elvitte egy 

halászcsárdába, ahol kedvére valónak találta a fehér kabátos pincér öltözékét, és ezt mondta 

édesanyjának: „Ha lehet, akkor pincér akarok lönni. ” 

De a faluban csak egy kocsma volt, így bejöttek Szegedre a Kölcsey utcába, ahol akkoriban a 

tanoncképzés zajlott. Inasként a Búbosban kezdte 1963-ban a Mérey utcában, onnan áthelyezték 

az Alföldi étterembe (amit a helyiek csak Tombáczként emlegettek). Végül 1964 augusztusában 

került a Hágiba, ahol negyedévszázadot ledolgozott 1989-ig. 64 tele során felszolgált a 

Felsővárosi (Böröcz néven emlegetett) valamint a Tóth étteremben is, ezt követően visszahívták 

a Hágiba. A rendszerváltás után nyugállományba helyezéséig a Szeged étteremben 

tevékenykedett üzletvezető-helyettesként. Visszaemlékezését így zárta: „a szakmunkásélet 

akkoriban nagyon nehéz, de nagyon szép volt.” 

Felesége, Erzsébet, a Gödör étteremben volt pénztáros, nyáron pedig átjárt a Hágiba 

kenyereslánynak. Az udvarlás „feminista módon” történt, Erzsébet udvarolt férjének. A 

lakodalmat a mostani előadó helyszínén tartották. A vendéglátó szakma kevés alkalmat nyújt a 

családcentrikus életmódhoz, de a karácsony estéje és a gyerek születésnapja mindig szent volt. 

A születésnapi menü azóta klasszikussá vált: zöldborsóleves, rántott csirke petrezselymes 

újburgonyával, a végén eper, ezt mind saját, friss alapanyagból készítve, május 25-re. 

A történet fonalát a fia, Péter veszi fel. Pápai Péter szinte az összes vendéglátóipari szakmát a 

magáénak mondhatja, cukrász, szakács és felszolgáló. Jelenleg a Hittudományi Főiskolát végzi, 

és mellette szakoktató a mórahalmi Vendéglátó Szakközépiskolában. A konferanszié így 

kötötte össze a szálakat: „Úgy tudom, a Gödör volt az Ön életében a meghatározó hely. Hogyan 

köttetett ’házasság’ a Gödör étterem és a Hági között?”  

 

 

 

A Hágival kapcsolatos első emléke négy éves korára tehető, amikor nem tudtak rá vigyázni, így 

bevitték édesapja munkahelyére, amit csak „Kocsmának” neveztek, mint minden olyan helyet, 



ahol italt mérnek. Az étteremből jöttek az illatok és azt gondolta, hogy ennél jobb hely csak a 

mennyország lehet. Az éttermek emellett őriztek magukban egyfajta monarchia-beli polgári, 

előkelő eleganciát.  

Miközben édesapja dolgozott, Péter olyan élményeket élt meg mellette, amelyek arra 

ösztönözték, hogy őrá szeretett volna hasonlítani, példamutatása hatással volt 

személyiségének formálódására.  

Elméleti tanulmányait nem a tankönyvekből szerezte, hanem édesapja szakkönyveiből, 

melyekben olyan recepteket keresett, amelyeket mostanában nem készítenek, mivel a 

jelenlegieket ismerte.  

Márton Árpád: Hogyan lehet a tradíciót megőrizni és közben fejlődni?  

P.P. szerint a ’90-es évek után a világ kinyílt. Az emberek megismerkedtek a görög, a francia, 

a keleti, stb. konyhákkal, és a cél a különböző gasztronómiai sajátosságok összegyúrása lett. 

Ha lecsupaszítunk mindent, akkor minden ételnek megvan az alapja. Az, hogy mit rakunk bele 

fűszerként, egy másik kérdés. Az alapszerkezete az alapanyagból és a technológiából áll, a 

fűszerek pedig a lelkét adják az ételnek.  

Inasévei alatt a vendégkör rengeteg szegmensével találkozott (külföldi, vegetáriánus, ingerült). 

Majd a végzés után a Hágiban kezdett el dolgozni egy-másfél évig, majd több munkahelyen is 

megfordult, például az Alabárdosban, amelyben még a klasszikus alapokon nyugodott a 

felszolgálás, azaz a vendég előtt dolgoztak a pincérek. Zenére táncoltak, karddal vágták le a 

hússzeleteket az égő húsról.  

„Vendéglátósok élete arról szól, hogy úgy szolgáljanak fel a vendégnek, mintha az otthonában 

fogadná őket.” 

Az Alabárdos megőrizte a régi alapszerkezetét, így az ajtófélfák is alacsonyabbak voltak. Ezek 

alatt mindig csak lehajolva lehetett közlekedni. De erről az ifjabbik Pápai egyszer elfeledkezett 

így leöntötte magát az égő szesszel. Ezzel a történettel egyszerre váltott ki a hallgatóságban 

együttérzést és kacagást is.  

P.P. szerencsét próbált külföldön is, kiment Németországba, majd a körülmények és a 

munkateher miatt egy hónap múlva hazajött. Ezután megnősült, született két lánya, öt évet 

dolgozott a Pagoda kínai étteremben, ahol a többiektől és könyvekből tanult meg főzni. 

Legfőképp a keleti konyhát kedvelte meg. Kipróbált különböző szakmákat, váltogatta a 

munkahelyeket, végül mégis a vendéglátásba tért vissza, mert egyszerűen ez vonzotta. 



Megismerkedett Mónikával, a jelenlegi párjával, született 4 gyermekük. A Krúdyból kapott egy 

meghívást, hogy szeretne-e tanítani, amit el is fogadott. Ennek feltétele az volt, hogy vágassa 

le a szakállát és a haját, mivel az akkori normák szerint mind a kettő túl hosszú volt .  

M.Á.: „ Azt szokták mondani, a pincéreknél nincsen jobb emberismerő pszichológus.”  

Mihály: „Egyszer beült az étterembe 3 fiatal srác, kértek 3 dorozsmai fatányérost. Kivittem 

nekik, arról csemegéztek, de nem szedték ki. Megették a háromnegyedét, de egyszer csak 

mindegyik eltűnt. Utánuk mentem, a Dugonics téren megfogtam közülük kettőt, bevittem a 

pénztárgép mögé és jól nyakon vágtam. Kérdezték, hogy miért bántom őket. Azért, mert elvitte 

a fiamnak a nadrágját! Mivel amit ezek elloptak, abból a pénzből tudtam volna venni a fiamnak 

egy nadrágot. A tiszteletlen és a becsületlen embereket nagyon utáltam”.  

Árpádot érdekelte egy szóbeszéd: Kabarétréfákban gyakran előfordul az a vicc, hogy a vendég 

különféle kérésére a pincér azt mondja, hogy ezt nem nagyon ajánlom. Történt ilyen? 

Mihály válaszolt rá: „Itt nem volt ilyen. Nem volt olyan, hogy megbüdösödik a hús, mert reggel 

idehozták és este már ki volt ikszelve az étlapról a fele, mert már nem volt.” 

Árpád: „Ha lehetett volna valaha, vagy ha lehetne, akartak volna-e, akarnának-e saját 

vendéglátást csinálni?” 

Erzsébet:” Fiataloknak kéne, hogy legyünk, akkor biztosan belevágnék.”  

Péter: „Sok nyűg van vele.”  

Árpád: „Ha hozzátok menne egy tanuló vendéglátós, mi lenne a legeslegfontosabb, amit 

mondanátok neki?”  

Mihály: „A vendég az első, a második és a harmadik, és ez a három a király. Mindig a vendég 

az első, és a király, minden óhaját a vendégnek lesni kell.”  



 

Az estét Pápai Péter Dsida Jenőtől az Így volna szép c. verssel zárta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Családi mesék, mesélő családok  

Varga család meséje 

 

Beszélgetőtárs Marton Árpád 

 

„A program keretében olyan családokat mutatunk be, melyek az élet valamely speciális területén 
sikeresek, példamutatók.”  

- A Varga család meséjén keresztül megtudhatjuk, hogy miért gondoljuk ezt.  

 

A Családi mesék, mesélő családok eseménysorozat utolsó alkalmát Vikor Csaba nyitotta meg, 

aki köszöntötte a vendégeket és a meghívott családot.  

Árpád is köszöntötte a családot, majd felidézte az eddigi alkalmak témáit, amelyek között 

szerepelt az Agórában megrendezett Zene téma, Dr. Molnár Gyula és Molnár Gábor családja 

körében. Ezt követte a Vendéglátás, amely a Hágiban került megrendezésre, itt a Pápai család 

életét ismerhettük meg. Végül pedig elérkeztünk az utolsó témához (április 10-én), a 

Vállalkozáshoz, melynek vendégei Dr. Varga Péter és lánya, Dr. Varga Petra voltak a SZTE 

GTK-ban. 

 

Árpád nyitókérdését egy papírbankjegy mintájú szalvéta felmutatásával indítja:  

„A pénz, mint a vállalkozás a tőkéje és ez a szalvéta mit mond egy papírral foglalkozó 

üzletember számára?” 



 

V. Péter: „Elsősorban azt jelenti számomra, hogy a szalvétát Kínában gyártották. Jó tréfának 

gondolom, mondjuk egy gyerekzsúrra. Másodsorban azt, hogy nálunk vásárolták! A Printker 

papír-írószer és irodaszer kereskedésként indult, mára már talán Magyarország legnagyobb 

forgalmú és leginnovatívabb társnagykerévé vált, sőt, már iskolatáskákat, irodai székeket is 

forgalmaz.” 

Árpád következő témaként azt hozza fel, hogy ha 20 évvel ezelőtt beszélgettek volna 

ugyanebben a rendezvénysorozatban, akkor az estének nem az lett volna a címe, hogy Család 

és vállalkozás, hanem lehetett volna az, hogy Család és polgári jog. Hiszen Dr. Varga Péter 

huszonegynéhány évvel ezelőtt még a SZTE jogi karán oktatott karrierjogot. Mégis hogyan 

következett be az, hogy egy sikeres jogász kereskedőnek állt? 

V. Péter úgy gondolta, hogy sikeres volt, jogi oktató munkája mellett ügyvédként is dolgozott, 

majd jött a „rendszerváltozás”, ami az emberek életére hatással volt. 90-ben módosított pályát, 

nagyon érdekelte a gazdaság és a gazdasági jog, a társasági jog, végül addig alakított Kft-ket, 

míg megtalálta a saját vállalkozását.  

Árpád folytatásként Péter lányát, Petrát szólítja meg: „Hogyan emlékszik a vállalkozás, a 

Printker születésére?” 

Petra a Printker születésekor még csak 3 éves volt, tehát nem érzékelte annyira a változásokat. 

Ők mindig egy olyan családban éltek, ahol nagyon fontos volt, hogy a családi értékek mindig 

megmaradjanak, hiszen az édesapja hiába dolgozott sokat, mégis elment a lánya minden balett-

fellépésére – még ha nagyon unta is – és különösen figyelt arra, hogy az együtt töltött idő 

minőségi legyen, így nagyon sok közös szép élményük született.  

Árpád: „A cég családi ügy volt a szemedben? Édesapád szenvedélyként élte meg ezt a céget?” 

Petra: „Igen, szenvedélyként élte meg, hiszen nagyon fontos egy vállalkozás életében, hogy 

azok, akik elsősorban vezetők, szenvedéllyel tudják ezt csinálni, hiszen így sokkal hamarabb és 

sokkal nagyobb sikereket érhetnek el.” 

Petra felidézte a kellemes gyermekkori emlékeit, amikor édesapjával bementek a boltba 

(Printker), és érezte a papír illatát, együtt válogatták a papírokat. Megkérdezte édesapját: 

„kaphatok-e a boltodból zsírkrétát?” Édesapja ezt válaszolta: „ez nem a boltom, hanem a 

boltunk”. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy nem csak kizárólag az övé a bolt, hanem egy családi 

ügy, családi vállalkozás maga a cég is.  



A Varga család számára fontos értéknek számít az, hogy az én helyett a “mi” kerüljön a 

fókuszba. 

Árpád érdeklődött, hogyan lett a vállalkozás pont papírkereskedés. Péter elmesélte, hogy egy 

véletlennek köszönhető az egész. Ügyvédként volt egy ügyfele, aki nyomdai jellegű 

munkálatokkal foglalkozott, aki egyszer arra hívta, hogy csináljanak együtt egy céget, és így 

lett a Print-Ker, melynek a „Ker” részét egy másik barátjának köszönheti. Ám – mint kiderült 

– a véletlenszerű esemény réges-régi családi vonzalmakat hozott felszínre. Péter nagymamája 

örmény származású volt és kereskedő, úgy, mint anyai ágon szinte mindenki. A XIX. század 

közepén jöttek Szegedre. Péter nagymamája vegyesboltot nyitott, amit a 60-as években 

betiltottak, majd a 70-es évek elején, amikor már 80 éves volt, újra kinyithatott. A nagymamáját 

szerették a helyiek, a vásárlói, mivel nagyon tisztességes asszony volt. Amikor a halálos ágyán 

feküdt, a rokonok elküldték a vevőket, amire a nagymama szinte felháborodottan rájuk szólt: 

„Vevőt elküldeni?!”. 

Árpád kérdésére, miszerint van-e valamilyen tárgy, ami a folytonosságot szimbolizálja, Péter 

azt válaszolta, hogy ő nagyon határozottan tárgyellenes, semmiféle tárgyat nem gyűjt. A 

lakásában kétfajta dolog lehet: amit használ (ami nem kell, azt kidobja) és néhány dísz. Péter 

az irodalom nagy szerelmese, megesik, hogy egyszerre 5-6 könyvet is olvas, azonban egyszer 

úgy döntött, hogy kiselejtezi szeretett könyveit. Amiről úgy gondolta, hogy még elolvassa, azt 

a könyvespolcra rakta, amiről azt, hogy már nem, azt elvitte az antikváriumba.  

Petra a témához kapcsolódva elmesélte, hogy a családban az irodalom és az olvasás mindig is 

összetartó erő volt. Gyermekkorában sokat szerepelt, az édesapjával verseket olvastak, amiket 

azután megbeszéltek. Kettőjük között a legjelentősebb kötelék a Jónás könyve volt, egyszer ezt 

adta édesapjának ajándékba.  

Árpád tovább gördítve a beszélgetést megkérdezte Petrát, volt-e valamiféle kötelezettsége 

abból kifolyólag, hogy a családban a vállalkozás a legfontosabb. Petra szerencsésnek érzi 

magát, mivel a szülei mindig támogatták őt. Akármit is választot, a lényeg az lett volna, hogy 

szeresse és csinálja is rendesen. Soha nem érezte kényszernek döntését a szakmáját illetően.  

Árpád: „Gyakran lehet hallani, hogy kiégnek a vállalkozók. A szenvedély képes megóvni a 

kiégéstől?”  

Péter: „Nem a szenvedély óv meg a kiégéstől, hanem a kiégést az okozza, hogy az ember hagyja 

felborulni az egyensúlyt. Azonban tökéletes egyensúly sosem létezik, ezért nem szabad hagyni, 



hogy a családi és baráti körök kiszoruljanak a munka miatt az ember életéből, mert ekkor 

törvényszerűen bekövetkezik a kiégés.”  

Számára a munkája a szenvedélye, de nem a papír és nem az írószer, hanem az emberek 

vezetése, és az, ahogyan közösen elérhetik a célokat.  

Petra megemlíti, hogy ő még sosem került a kiégés közelébe. Otthonról azt a mintát kapta, hogy 

mindig próbálja önmagát „balance-ba” hozni.  

Árpád: „Tanulható-e a vállalkozás?” 

Petra: „Abszolút tanulható. A menedzserkönyvekben is gyakran le van írva, hogy hogyan kell 

beszélni, hiszen nem mindenki tanulja meg a családjától azokat a kommunikációs formákat, 

amelyeket a vállalkozásban megkövetelnek.” 

Árpád a továbbiakban arra kérdez rá, hogy bevihető-e a családi morál a vállalkozásba vagy 

pedig törvényszerű-e a „besározódás”. 

Péter minden évben összeírja azokat az értékeket, amelyek szerint élni szeretne. Nem kell 

besározódni, egyáltalán nem kellene tisztességtelennek lenni, és mások kárára vállalkozni. 

Megfogadta, hogy ő „kizárólag értékvezérelt emberekkel dolgozik”. Nem alkalmazottat 

választ, hanem munkatársat, akiben azt nézi, hogy legyenek értékei, értékek vezéreljék.  

Árpád megjegyezte, hogy vélhetően ez annak a következménye, hogy Péter egy 9 gyermekes, 

nagy szegénységben élő családban nőtt fel, ahol meg kellett tanulniuk egymásra figyelni.   

Petra erre reflektálva elmondta, hogy neki egy tetsvére van, mégis megkapták ezeket a mintákat 

az édesapjuktól. A családjukban két dolog volt tiltott: a hazugság és a veszekedés.  

Árpád megnyitja a következő nagy témát, a társadalmi felelősségvállalást.  

Péter szerint ez egy „buta kifejezés”, hiszen nem adja át azt az értéket, amit ő gondol. Egy 

vállalkozás célján, profitján túl az is fontos, hogy egy csoport boldoguljon. Hiszen akár egy 

kezdő vállalkozás is segíthet másokon. Egy vállalkozás kötelessége az, hogy figyeljen a 

környezetére és felemelje azt. A Printker a kezdetek óta figyelemmel kíséri és támogatja az 

Ágota Alapítványt iskolatáskákkal és ajándékokkal, részt vesznek az oktatásban és az 

ebédeltetésben, továbbá a SZTE Központi Tehetséggondozó szervezeténél ösztöndíjasaik 

vannak. GTK-n minden évben van Printker ösztöndíj és még sorolhatnák. 



Árpád úgy gondolja, hogy a vendégek közül sokan nem tudják, mit jelent a médiavállalkozás, 

ezért Petrát kéri meg, hogy fejtese ki ezt a kérdést. 

Petra: „Egy médiaügynökségről beszélünk, ahol olyan felületek vannak, ahol hirdetni tudnak a 

vállalkozások, emellett pedig újságírókkal és szerkesztőkkel dolgozunk, hogy minél nagyobb 

látogatottság legyen.” 

Árpád: „Van-e olyan taktika, amiről tudod, hogy édesapádtól lested el?” 

Petra: „A tisztességes vállalkozás és a tisztességesen végezni a munkát elv mindig is bennünk 

volt, illetve ha bármit kaptunk az élettől, azt mindig igyekeztünk a társadalom javára 

visszaforgatni.” 

Petra édesapjától kapott mintái beépültek a gondolkodásmódjába. 

Árpád Péternek: „Az alkalmazottak ismerik-e a gyenge oldalát, illetve szabad-e feltárulkozni 

az alkalmazottak előtt?”  

Varga Péter a munkájára és munkatársaira úgy tekint, hogy az ő összetartó. A jó közösségének 

három alapköve van: az első a bizalom. A munkahely olyan, mint egy ház, ami mindenki 

számára nyitva áll. A második: hogy a vezető vállalja a hibás döntéseit. Kollégái felé 

nyitottsággal fordul, és felvállalja saját tökéletlenségét. Ezáltal olyan légkört alakít ki, ami a 

harmadik szintet képezi, a hibát nem tekintik kudarcnak, hanem egy megléphető akadálynak. 

Árpád Petrához: „Mit jelent a siker és hol helyezkedik el az életedben?” 

A kérdés meglepte Petrát, de végül 

felhozott egy emléket a nagymamájáról, 

édesapja anyjáról, aki minden napjában 

tudatosan megkereste mi volt az, aminek 

örülni tud. Petra szerint, ha ezt a szemléletet 

ki tudjuk alakítani magunkban, akkor az 

egy sikertörténet lesz.  

 

Árpád: „Fontos-e a külvilág visszaigazolása?” 

Petra a rosszindulatú, irigy visszaigazolásokat nem tudja úgy félretenni egy ismerőstől, mintha 

azt egy ismeretlentől kapná. De, ha sokat foglalkozik ezzel az ember, akkor az mérgezni fogja 

a lelkét.  

Árpád Péterhez: „Siker az egy tisztességes, megérdemelt jutalom vagy szerencse dolga?” 



Péter azzal kezdi, hogy reflektálni szeretne az elhangzottakra: „A siker definícióját pont olyan 

nehéz meghatározni, mint a boldogság definícióját.” 

A szerencsét egy könyvélménye alapján határozza meg: „nem létezik, hanem a lehetőség és a 

felkészültség találkozását jelenti. Ha az emberben megvan az a tudás, amivel a ’lehetőséget’ 

észreveszi és ki tudja használni, akkor amiatt lesz a mások szemében szerencsés. Az ember sokat 

tesz azért, hogy sikeres legyen.”  

„Siker az életminőséged. Jó emberi kapcsolatokat jelent, képes vagyok a környezettemmel jó 

viszonyban és célszerű, hasznos viszonyban lenni. Úgy irányítani a kollégáimat, olyan hatással 

lenni rájuk, hogy a cég érdekét is megvalósítják, akkor én sikeres vagyok.” 

 

Árpád Petrától kérdezett az édesapjáról: „Nem akarja, hogy egy vállalkozás túl nagyra nőjön, 

ebben mi a ráció, mi a fontos? ” 

„Szerintem a válasz, ott kezdődik, hogy kinek mi a nagy.” Nagyon fontosak édesapja számára a 

kapcsolatok, hogy kollégáival jó legyen a kapcsolata, ne térjenek el az értékek. Addig érzi úgy 

azt, hogy ez nem nagy a cég, amíg a kollégáit ismeri. „Neki nem alkalmazottjai vannak, hanem 

munkatársai.” Törekszik a hierarchikus rend hiányára.  

Árpád: „Ahogyan látom sikeresek lettetek, mindenki a maga területén, talán a titka az az 

egésznek, hogy nem akartátok görcsösen.” 

Péter: „Az ember próbál helytállni, és talán tanuljuk azt, hogy kell ezeket a görcsöket később 

feloldani. Sok nehéz éjszakám volt. Azt gondolom, hogy most vagyok a legsikeresebb az életem 

során, most a legkevésbé görcsös a munkavégzésem. Azok a félelmek, görcsök múltak el 



belőlem, amik a megfelelésvágyással voltak bennem. Magabiztosság, öntudatosság, értékek 

szerinti életet élni, ezek hozzák a sikert. Az ember először lesz boldog, utána sikeres.” 

Petra: „Nehéz fiatalon nem görcsösen állni a munkádhoz, a hivatásodhoz.” 

Marton Árpád ezekkel a gondolatokkal zárta a Családi mesék, mesélő családok harmadik estjét: 

”Vállalkozás és az emberi értékek viszonyulásairól beszélgettünk. Talán sikerült eloszlatnunk 

azt a távolságot, amely abból adódik, hogy arcokat nem nagyon látunk a vállalkozás mögött. 

Ami bizalmatlanná tesz bennünket, és nem nagyon vesszük észre, hogy a túloldalon is emberek 

vannak.  

A magam részéről nagyon sok félelem és bizalmatlanság eloszlott bennem. Örülök, hogy a 

vállalkozói világnak is megvan az emberi arca, és Ti ezt képviselitek. Maradjatok ilyenek.” 

 

A vendégkör 


