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Ötéves volt, amikor a nagymama rájött, hogy vele el lehet adni a családi 
talponálló kolbászait. Most negyven, és piaci standjához ismét sokan 
miatta mennek. Csak a vonzerő változott, egykor a cukisága volt az,  

ma a hírneve számít.
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Gucci, kolbász, food 
truck és egy elefántnő

MINT ÁLLATSIMOGATÓBAN 
a magát produkáló kisoroszlánra, úgy 
mutogattunk a Tihany Piac Placcon 
a fabódéban izzadó Lakatos Márkra 
2015 nyarán. Teljes áhítattal. A piacon, 
ahol szezonban a hétvégenként megfor-
duló napszemüvegek átlagos értéke 300 
ezer forint körül szokott alakulni, nem 
ritka a dizájnerek és celebek látványa, 
de nem egész nap koszos kötényben az 
olajsütő fölé görnyedve. Lakatos Márk-
nak viszont egy percig sem derogált kol-
bászt sütni, paprikás krumplit főzni, tá-
lalni és igen, takarítani. Ez ma sincs 
másként.

„Vannak fontos részei az életemnek, 
amelyek szatellitekként forognak körü-
löttem. Ilyenek a stílus és a divat, aztán 
a színház és a gasztronómia. Változó, 
hogy éppen melyik felé fordulok oda tel-
jesen” – mondja Márk.

Ma már kevésbé kell megmagyaráz-
nom egy cikkben, mit jelent az, hogy 
valaki stylist, de Lakatos Márk előtt ez 
nem így volt, ezt többen is megerősítik 
nekem. Pedig ő még ezt nem tanulhatta. 
Spanyol–magyar gimnázium után járt 
a jogra, tanult idegenforgalmat Madrid-
ban, majd film szakon végzett Pécsett. 
A 1995-ös érettségi után tíz éven át élt 
abból, hogy spanyol turistacsoportokat 
kalauzolt Budapesten és más európai 
országokban. Diákoktól a luxusra éhes 
nyugdíjasokig, vitte őket lángosos bó-
déktól a fine dining éttermekig, közben 
a rendezvényszervezést is kitanulta. 

„Ez gyakorlatilag átívelte azt az idő-
szakot, ami a gyermekkori főzésektől 
a Lakatos Műhely megszületéséig tar-
tott” – utal Márk a mindkét részről ven-
déglátós, eredetileg erdélyi származá-
sú nagyszülőkre, akik pontosan tudták, 
hogy a kisgyerek a leghatékonyabb mar-
ketingeszköz. Az agárdi pecsenyesü-
tő forgalmát megdobandó rendszeresen 

adtak egy-egy szál kolbászt az unoka 
kezébe, rohangáljon már vele egy kicsit 
a strandon, meséli a most negyvenéves 
celeb a Kempinski Hotel aljában, ahová 
a találkozónkat kéri. „Szeretek ide járni” 
– magyarázza.

Pedig én azt gondoltam, hogy a Hold 
utcai Belvárosi Piacon fogunk találkoz-
ni. Az egynyári tihanyi piacos pilot pro-
jekt után ugyanis végül itt nyitott meg 
tavaly a Lakatos Műhely. 2003-tól odáig 
viszont Márk karrierjének eddigi leg-
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fontosabb időszaka is lezajlott: az első 
Megasztárral bekerült a tévébe, és meg-
ismerte az ország. 

Azt megelőzően nem volt senki, aki 
hivatásszerűen formálta volna mások 
karakterét megjelenésük által, legfeljebb 
színházi jelmezesek és filmes öltöztetők 
működtek. Addig a sztárokat is készen 
kapta a Szomszédoktól megfáradt kö-
zönség, ez volt az első eset, hogy szinte 
élőben, hétről hétre követhették, ahogy 
Márknak köszönhetően egy árva, vidéki 
Oláh Ibolyából rockdíva lesz, vagy egy 
Miskolc környéki roma kisfiúból, Gás-
pár Laciból popsztár. „A stylist szó az én 
nevemmel forrt össze, és ahogy anyám 

megértette, mit is csinálok, úgy esett le 
a társadalomnak is.”

ÖNÁLLÓ SHOW-ELEM
„Jöttem-mentem a ruhákkal, mert 
a show-hoz ez kellett, de ez még nem je-
lentette azt, hogy én is önálló show-elem 
lehetnék.” Márkkal beindult a szekér, 
a sztárgyár őt is ismertté tette, később mű-
sort kapott a Viasatnál, illetve a Life Net-
work stylingfelelőse is ő lett. Mentorként 
tekint azokra, akik bíztak benne, és több-
ször is lehetőséget adtak neki. Többek kö-
zött Hámori Barbarára, aki tévés produce-
ri és programigazgatói pozícióban ismerte 
meg Márk „értékeit és gyengeségeit”.  

Ahogy a tévénézők előtt az ország 
stylistja lassan excentrikus papagájból 
empatikus figurává vált – ő fogalmaz 
így –, azaz bemutatkozhatott a valódibb 
Márk, 2012-ben létrejött Hámori és La-
katos közös cége, a lépcsőket azóta is 
egyre ügyesebben szedő Lakatos Márk 
Group. 

Ez a ma már nemcsak divat- és szép-
ségszalon évente 300–400 személyi és 
még több vállalati ügyféllel, hanem fel-
nőtteknek szóló szakiskola is, gyerekek-
nek szóló divattáborokkal, komoly és 
értékes médiaportfólióval (blog havi 130 
ezer látogatóval, Facebook-oldal ugyan-
ennyi követővel, saját tévéműsor és 
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egyéb szereplések), valamint négy, Márk 
neve alatt kiadott, többszörös toplistás 
könyvvel. 2015-ben tízmilliós profittal, 
tavaly négymilliós mínusszal, de csak 
a legújabb láb, a filmes és tévés produk-
ciók teljes stylingját biztosító stúdió be-
ruházásai miatt.

 „Én ösztönös, érzelmes ember va-
gyok, ezért általában vannak mellet-
tem olyanok, akik a racionális részét 
viszik a bizniszeimnek, és akik a fellán-
golásaimat becsatornázzák, és eredmé-
nyes munkává változtatják. Kellenek 
emberek, akik rugdosnak” – summázza 
Márk, miként tudnak az egyéni ügyfele-
ken túl már cégekre, oktatásra, média-
portfólióra, filmiparra is építeni. Később 
Barbara szinte szó szerint ugyanezt 
mondja: „Márk nagyon impulzív. Szám-
talan jó ötlete mellett van egy csomó 
használhatatlan.” De a jó projekteket 
is könnyedén elengedi, ha nincs kéznél 
egy ügyes üzlettárs, aki amellett, hogy 
a napi ügyeket intézi, képes Márkot 
a saját dolgaiban is motiválni. 

ÉTELEKET HEGESZT
Gucci, Ferragamo, Gaultier, Saint La-
urent vagy Cukovy és Romani Design, 
ilyen cuccokban pózolt legutóbb az Ins-
tagramon, korábban háromszor lett ő az 
Év Stylistja. A Belvárosi Piacon rotyo-
gó standján ételfoltos kötényben adja be 
a tányért a mosogatóba. Tudathasadás-
nak nyoma sincs, az ő fejében a két póz 
egyáltalán nem áll távol egymástól. 

„Azt hiszem, hogy az a fajta kom-
fort dinner, ami nagyon előkelő helyet 
foglal el ma a magyarországi gasztro-
nómiában, összefügg azzal a fajta com-
fort fashionnel, amiben én hiszek. Aki 
stílusosan öltözködik, az valószínűleg 
stílusosan eszik, és stílusosan fogyaszt 
kultúrát. Ugyanazok a típusú emberek 
járnak a Hold utcai vagy a tihanyi pi-
acra, akiket a közösségi felületeimmel 
megszólítok.” 

Márk azt mondja, az elején bizto-
san sokat számított, hogy ő áll a márka 
és a pult mögött. „De ha nem lett volna 
jó, nem jöttek volna vissza az emberek.” 
Ma már nem jár be annyit a Hold ut-
cába, az új ízek, étlapok is inkább a fi-
atal séf kezében vannak, de az alapízek 

és a komolyabb váltások most is mind 
hozzá kötődnek. Összességében a kon-
cepció, egy-egy tányér jóval kiforrottab-
bak, mint két éve.

„Egyre több olyan vendég eszik ná-
lunk, aki már nem tudja összekötni 
a helyet Márkkal, vagy azt sem tudja, 
hogy ki ő” – mondja Harmath Csaba, 
aki a Lakatosműhely Gasztro Kft. üzleti 
ügyeit viszi. Ő egyben Márk régi jó ba-
rátja, az elmúlt tíz évben könyvkiadás-
sal, grafikával, nyomdai előkészítéssel 
foglalkozott, és nyitott volt egy közös 
bisztróra. Mellette több társtulajdonos 

is megjelenik, de ők nem vesznek részt 
a cég ügyeiben, elsősorban a rendezvé-
nyek, fesztiválok és filmforgatások cate-
ringkitelepüléseit intézik. 

A standdal együtt ugyanis a Lakatos 
Műhelynek kigördült (külön cég alatt) 
egy food truckja is. Ezeken ugyan több-
nyire már röviditalozni láttam Márkot 
(a Zwack Unicum állandó partnere), de 
még mindig a pult mögül, vendégeivel 
koccintva, miután a rezsót lekapcsolta, 
éjszakába nyúló fáradhatatlan lelkese-
déssel. „Éttermet az nyisson, aki szereti 
az embereket, meg aki szereti megeteti 
az embereket, mert csak akkor lesz jó.” 

A LAKATOS EGY LABEL
„Neki akkor jó, ha szerepelhet” – mond-
ja Hámori. Háttérbeszélgetéseim alap-
ján Lakatos Márk sztár és egy jól felépí-
tett személyes márka, amelybe belefér 
a színházi és operaházi munkáktól az 
Instagramra posztolt bulifotókon át 
a kolbászozóig sok minden. Belefért pél-
dául egy önálló performansz a Sziget 
Magic Mirror LMBTQ-sátrában, ahol 
Márk spanyolul énekelte Fluor Tomi 
Mizuját elefántnőnek öltözve – ezt a sty-
listszakmát és Márkot is ismerő infor-
mátorom idézi fel, szerinte „Márk ed-
digi életének produkciója volt”, azt 
mondja, „világszínvonal”.

És a sokoldalú arculatba belefér az 
is, hogy most bolti kolbászokkal moso-
lyog óriásplakátokon, ugyanis a Spar sa-
játmárkás bicskei húsüzemének gyár-
tósorairól a Lakatos Műhely logójával 
gördülnek le egyedi kézműves termé-
kei üzemi verzióban. „Ha lehetőség van 
arra, hogy sok emberhez eljuttassuk azt, 
amit talán jól csinálunk, vagy legalábbis 
amiben hiszünk, akkor szerintem azzal 
élni kell.” 

A gorgonzola dolcés (egyfajta kék-
sajt), a pritaminpaprikás vagy a naran-
csos-oregánós adagja némi extrával 
1700 forint a Hold utcában, ahol eze-
ken kívül sok más, többnyire házias ih-
letésű, de modern verziójú, tényleg jó fi-
nomságot is kínálnak, naponta mást. 
A boltokban egyelőre csak kolbász lesz, 
töredék árért. „Két éve még nem volt 
kolbászforradalom Budapesten – örülök 
neki, hogy úttörő tudtam lenni, úgy is 
mint stylist és mint kolbásztöltő.”

„Része az életemnek, és folyamato-
san foglalkoztat.” Márk idejének har-
madát tölti ki a gasztronómia, harmadát 
a Lakatos Márk Group körüli mun-
kák, a többit a színház és a Wonderland 
Show Company hazai és nemzetközi 
rendezvényei, divatbemutatói, show-i, 
ahol művészeti vezetőként dolgozik. „A 
pénzügyi részeket távol tartom magam-
tól.” Üzlettársai nagyjából havonta kül-
dik a számokat Márknak, ez neki elég.

Ahogy Barbarával a Groupot, úgy 
Csabával a Műhelyt szeretné kettes-
be kapcsolni, Szegeden, Pécsett, Debre-
cenben is standot nyitnának. „Már dol-
gozunk a franchise-on, ha találunk egy 
jó partnert, akár már idén indulhat” – 
mondja Csaba, hosszabban elemezve, 
hogy a megbízható helyi emberen kívül 
az optimális lokáció és bérleti díj meny-
nyire fontosak. Márk most is a krea-
tív, rendezvényszervezői oldalról közelí-
ti: „Havonta egyszer majd lemegyek, és 
csinálunk valami őrülten kreatív even-
tet a helyen.” F

ÖRÜLÖK NEKI, HOGY 
ÚTTÖRŐ TUDTAM 

LENNI, ÚGY IS MINT 
STYLIST, ÉS MINT 
KOLBÁSZTÖLTŐ.
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