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Mi volt az első gyerekkori félelme?

A sötétségtől való félelem már egész kisgyermekko-
rom óta ugyanúgy jelen volt, mint ahogy egyébként 
a felnőttkoromat is végig kísérte, és nem is tudtam 
igazán leküzdeni, legfeljebb kezelni. A háborús tu-
dósítói élményeim során a legfélel-
metesebb benyomások mind olyan 
helyzetekhez kötődnek, amikor va-
lamiért a vaksötétben kellett boldo-
gulnunk, vagy éppen csak kibekkel-
ni egy éjszakát úgy, hogy nem volt 
áram. Szóval, amikor megkérdezik, 
hogy mi volt a legfélelmetesebb, amit 
átéltem, akkor nem az jut először 
eszembe, amikor éppen bombázták 
azt a várost, ahol forgattunk, hanem 
abszolút a sötétséghez kapcsolódó 
élmények ugranak be először.

Anyaként is tud bátran félni?

Amíg az ember csak a saját életéért felelős, addig tel-
jesen máshová kerülnek a hangsúlyok. Simán tud-
tam fatalistaként mozogni a háborús területeken: ha 
a bajnak meg kell történnie, akkor az úgyis megtör-
ténik. Ezt a fajta fatalizmust azonban nagyon nehéz 
anyaként elfogadni, azt, hogy nem tudjuk mindig 
száz százalékosan irányítani a dolgokat. Ugyan-
akkor rá kellett ébrednem, hogy az a legfontosabb 
dolog, amit megtehetek a saját és a gyerekem biz-
tonságérzete kapcsán is, hogy tudjak hinni magam-
ban: amikor szembejön egy kihívás, akkor majd jól 
tudok reagálni. Ahhoz, hogy ez a fajta önbizalom 
kialakuljon, sikerélmények kellenek. A sikerélmé-
nyek pedig csak úgy jönnek, hogy belemegyünk 
azokba a helyzetekbe, amiktől tartunk, amiket nem 
feltétlenül tudunk irányítani vagy előre megjósolni. 
Amikor aztán megoldjuk ezeket a helyzeteket, ak-
kor tudatosan vállon veregethetjük magunkat: ezt 
is túléltük, ezt is megoldottuk, szuper. Mi a követ-
kező? A gyerekekben is ugyanezt kell megerősíteni. 
Azt a fajta önbizalmat kell kiépíteni, amiben elhisz-
szük magunkról, hogy még ha nem is sikerül min-
den elsőre, meg másodszorra sem, sőt, lehet, hogy 
tizedszerre sem, attól még tizenegyedszerre sike-
rülhet. Anyaként is ugyanezt erősítem magamban. 

Nem mindig egyszerű, nekem sem mindig sikerül. 
Tény, hogy a féltés félelem elképesztő szinten tud 
uralkodni az emberen – annál ösztönösebb és ele-
mibb félelmet én nem is igen éltem át, mint amikor 
valamilyen helyzetben a gyerekemért aggódtam. De 
fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a pánik uralkodjon el 

rajtunk. Lássuk picit kívülről a hely-
zetünket, hogy képesek legyünk a 
félelem ellenére nem pánikba esni, 
hanem inkább erőt nyerni ebből az 
érzésből. Az anyaság sok félelem-
mel jár, ráadásul élethosszig tartó 
folyamat, ezért sem mindegy, hogy 
ezeket a félelmeket a megfelelő he-
lyükön kezeljük-e, megfelelően re-
agálunk-e rájuk. A könyvnek az az 
egyik üzenete, hogy szülőként nem 
akkor teszünk jót, hogyha ezeket a 
félelmeinket elrejtjük a gyerekek 
elől. Nagyon fontos, hogy beszélni 
tudjunk a félelmeinkről, mert a gye-
rek megérzi, ha nincs valami rend-

ben. Ha a szülő megpróbálja eltitkolni, elrejteni az 
aggodalmát, akkor azt a gyerek a saját félelmeként 
kezdi el internalizálni, és az nagyon nem jó. A gye-
reknek meg kell tanulnia, hogy a mindennapi élet-
ben vannak félelmek, vannak dühös helyzetek, sőt, 
az érzelmek egész skáláján végigmegy egy anyuka 
és egy apuka is. Ha erről beszélni tudunk, az nagy 
dolog, támpontot ad a gyereknek, mert ennek se-
gítségével felismerheti a megismert érzelmeket, és 
megtanulhatja ő is kezelni azokat.

Milyen fogadtatása volt a könyvnek, érkeztek 
visszajelzések?

Rendszeresen kapok visszajelzéseket, főleg szülők-
től, de kapok rajzokat, és volt, hogy egy kislány kéz-
zel írt egy fantasztikus levelet arról, hogy a könyv 
hatására nem félt a matekversenyen, ahol mindenki 
más izgult. Egy anyuka pedig épp ma írta meg ne-
kem, hogy a 14, 10 és 7 éves gyereke esténként fe-
szült figyelemmel követi a mesét, ahogy felolvassa 
nekik, és úgy örül, hogy sokféle gondolatot ébreszt 
bennük a történet, amit aztán meg tudnak beszélni.

SIMONFALVI ANITA
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„ K r ú d y s  h i t t e l ,  ő s z i n t e ,  i g a z  z a l a i  s z í v v e l”

Kanizsa József író, költő, kritikus, az Óbudán működő Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára. Neve itt Óbudán nem isme-
retlen. A Kéhli Vendéglőben a Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendezvényein, vagy a Csillaghegyi Közösségi Ház rendezvé-
nyén is megfordult, ahol Gyimesi László vendége volt.

 fotó: Antal István
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Kezemben Kanizsa József Rám szabott sors című 
kötete, az előszó helyett írta: „Hatvan év az iroda-
lomban és 50 könyv a 60 év alatt...” Tudtam, hogy 
gyermekversei is megjelentek, és hogy meséket 
is írt, de hogy már hatvan éve van az irodalmi 
pályán, erre nem gondoltam. Hogyan kezdődött, 
kinek köszönhető, hogy ilyen intenzíven foglal-
kozik írással, költészettel?

Már 10–12 évesen írtam verseket Arany János, 
Petőfi, Ady, József Attila verseinek köszönhetően. 
A kis faluba, Zajkra, az iskolába új tanárok kerül-
tek, és meghirdették a vers- és prózaíró versenyt. 
E versenyen első alkalommal verspályázaton má-
sodik lettem, majd a következő évben első. (Előtte 
rövidebb-hosszabb megszakítással kórházban vol-
tam, és ott sok könyvet olvastam, mesét, verseket. 
Innét az olvasás és vers szeretete.) Az általános is-
kolából kikerülve újságíró iskolát szerettem volna 
elvégezni, de akkor azt kaptam, hogy oda már főis-
kola kell. Így Nagykanizsára kerültem középiskolá-
ba, ahol a verseim a faliújságra kerültek. A magyar-
tanáromnak mondtam, hogy újságíró szeretnék 
lenni, és a segítségét kértem ebben. Beajánlott a Za-
lai Hírlaphoz, hogy adjanak lehetőséget számomra, 
hogy írásaim, tudósításaim megjelenjenek, esetleg 
később lehetek újságíró is... 1958-tól tudósításai-
mat elfogadta a napilap, megjelentették őket, s egy 
életre elköteleztem magam az írás mellett. (Később 
elvégeztem az újságíró iskolát is, és tovább képez-
tem magam. Abban az időben egy nagy magyar 
napilapnál voltam újságíró gyakornok, külső tudó-
sító, és emellett bedolgoztam Budapesten majdnem 
minden üzemi laphoz.)

Hogyan került kapcsolatba Óbudával, a Krúdy 
Körrel?

Sok előzmény volt, hiszen 1968-ban Kispesten meg-
alapítottam a Kispesti Fiatal Írók, Költők Kört, s 
még ez évben a Tamási Lajos által megalapított 
Csepeli Olvasó Munkásklub tagja is lettem, majd 
Pesterzsébeten a Kárpáti Kamill által megalapított 
Pesterzsébeti Írók, Költők Körnek is, később pedig 
a Budapesti Művészet és Barátai Egyesületnek. (Ek-
kor még fiatal voltam...) Az irodalmi, üzemi lapok-
kal való jó kapcsolat révén ismerkedtem meg Szőke 

Miklós Árpáddal, aki előbb Kőbányán a Móricz 
Zsigmond Irodalmi Körbe vitt be, és szervezőtitká-
ri teendőkkel bíztak meg, majd Óbudára, a Krúdy 
Gyula Irodalmi Körbe sima tagnak. 1968-ban az ak-
kori titkár lemondott, és helyette lehettem az új tit-
kár – azóta egyfolytában a Kör titkári és szervezői 
teendőit látom el a Krúdy Gyulát kedvelő közönsé-
günk szellemi gyarapodása érdekében.

Arról is volt tudomásom, hogy Óbudán a Gázmű-
vek Sújtás utcai Művelődési Házában is tartottak 
rendezvényeket az Óbudán elismert, itt élő költő, 
akkori igazgató közreműködésével.

Ó, mire emlékszik, mikor volt már? Az az időszak is 
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör Óbudán való elismert-
ségét jelentette, abban a patinás épületben előadást 
tartani, fellépni külön dicsőség volt. A lehetőséget 
valóban Gyimesi László, az akkori igazgató adta, 
felismerve, hogy egy Óbudán kezdő lépéseit tevő 
irodalmi körnek méltó helyen kell bemutatkozni, és 
a szárnyukat bontogató ifjaknak, fiataloknak ebben 
a Művelődési Házban kell bemutatniuk műveiket. 
Itt adtuk át először a bronz Krúdy-emlékérméket is, 
főleg az alapítóknak: Bíró Andrásnak, Elek Mihály-
nak, Kende Sándornak, Legez Katalinnak, Szőke 
Miklós Árpádnak, Sellei Zoltánnak... A következő 
években már csak egy vagy kettő érmet adtunk át. 
Gyimesi Lászlóval ma is jó a kapcsolatunk. A Csil-
laghegyi Közösségi Házban mindig ad egy-egy 
Krúdy Kör tagnak lehetőséget, hogy a megjelent 
kötetét a közönség előtt bemutathassa.

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1991-től a Kéhli 
Vendéglőben tartja az összejöveteleit, ez a bázisa, 
vagyis a hivatalos székhelye.

Igen, valóban, néhai Cecei-Horváth Tibor befo-
gadott bennünket, ő „korcsmáros költő” volt, 
ahogy „szokta volt” mondani. (Szép, értékes 
verseket írt, a Krúdy Kör szerkesztésében jelen-
tek meg kötetei.) Én kerestem meg Tibort. Nem 
kellett győzködni, felismerte, hogy a Krúdy Kör-
nek Krúdy „törzshelyén” van a helye. Tibor halá-
la után a nagy terem bejárata fölött nagy betűk 
hirdetik, hogy ez a KRÚDY TEREM. E teremben 
tartjuk minden évben a Krúdy-emlékesteket is, 

itt is megkoszorúzzuk Krúdy-emléktábláját. Kint 
pedig a Krúdy-házat, és a Krúdy-szobornál is ko-
szorúzunk az országból jött egyesületek, körök, 
művelődési intézmények küldötteivel. Ez évben a 
Krúdy Háznál Kunszentmiklósról Székely Gábor 
Szent György Lovag kitüntetett író, Petőfi-kutató, 
Hódmezővásárhelyről, a Kárász József Irodalmi 
Körből Haranghy Géza volt elnök és felesége, 
Anci, a Krúdy-szobornál Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata nevében Kelemen Viktória kép-
viselő, alpolgármester, Hertei Krisztina, az Ifjúsá-
gi Civil és Nemzetiségi Iroda vezetője, Csikósné 
Mányi Júlia civil referens, valamint Szécsény-
kovácsi polgármestere, Filip József, aki 21-én 
Szécsénykovácsiban fogadta a Krúdy Kör küldöt-
teit. A Krúdy Teremben az Óbudán élő házaspár, 
Bánlaky László költő, ny. iskolaigazgató, Óbuda 
Díszpolgára és e sorok írója helyezte el az emléke-
zés koszorúját. Nagy egyéniségek is szerepeltek 
korábban meghívottaink között: Czine Mihály, 
Fodor András, Jókai Anna, Tüskés Tibor, persze 
Krúdy lánya, Krúdy Zsuzsa, Krúdy Anna, Krúdy 
Péter lánya, jelenleg pedig Krúdy Melinda, Krúdy 
János leszármazottja tartja velünk a kapcsolatot, 
van jelen a rendezvényeinken. Csukás István, 
Lator László tiszteletbeli tagunk, de tisztelet-
beli tagjaink Szlovákiából Filip József, Z. Urbán 
Aladár, Szlovéniából prof. Dr. Varga József, 
Franciaországból Michel Cohaur költők is. A két 
szobrászművész: Mihály Gábor és Rajki László. 
Színész, előadók: Sellei Zoltán, Keres Emil, Tálas 
Ernő, a Svéd Királyi Operaház tenorja, jelenleg 
Pánti Anna Erkel-díjas operaénekes, az Opera 
Nagykövete énekelt.

Befejezésül, a saját életéből, a 60 év az irodalom-
ban 50 kötetről egy-két gondolattal felelevenítené 
e nagy múltat, gazdag életutat?

Nem könnyű... Ebből a 60 évből mégiscsak 32 évet 
már a Krúdy Kör szolgálatában töltöttem el, itt 
Óbudán. Nem kis idő. Hány s hány irodalmi estet 
szerveztem, hány meg hány kiállítást nyitottam 
meg, s hány és hány fiatalt karoltam föl, indítottam 
el írói, költői vagy esetleg festőművészi pályájára? 
Nem készítettem statisztikát. Egy biztos, hogy ezt 
a talentumot Isten adta, és ezzel jól sáfárkodtam 

eddigi írói, költői pályám során. 50 kötet? Ebből 
29 gyermekeknek szól, gyermekversek, mesék, és 
a többi 21 a felnőttekhez íródott. S emellett több 
mint 300 antológiában jelentek meg írásaim, és 
1970-től az általános iskolásoknak, az Írás mun-
kafüzetben, az Anyanyelvi Gyakorlófüzetekben, a 
negyedikes Olvasókönyvekben jelentek meg ver-
seim, meséim.

Kanizsa József különleges képességű író, költő, 
szervező, aki képes másokra odafigyelni, legyen 
az fiatal vagy idősebb szerző, vagy festőművész; 
igyekszik tanácsot adni, felkarolni, ha lát benne 
művészi lelket. E tevékenységhez az erőt Istentől 
kapta, és jószolgálatnak, elhivatottságnak tekin-
ti. Az itthoniakon kívül a szomszéd országok 
magyarlakta területein is tartja a jó kapcsolatot 
írókkal, költőkkel, festőművészekkel. Amolyan 
„kulturális-hidat” épített ki e néhány évtized 
alatt. S nem kihagyhatók lovagi tettei sem: im-
már 16 éve a Magyar Kultúra Lovagja, a Kultúra 
Lovagrend alapítója, aki Csongrád megyében is 
elindított egy „Európa Napja” sorozatot az otta-
ni falvakban, Mártélytól, Algyőig vagy Földeák, 
Óföldeák, Székkutas községekben. Emellett nem 
hanyagolta el szűkebb hazája, Zala megye falva-
it sem, és felesége szülőfalujával, Naszállyal is 
nagyon jó a kapcsolata. De Óbudát sem hagyta 
magára, a kezdetektől fogva ötleteivel is segítette 
az itteni kulturális élet fellendülését. Tanácsával, 
segítségével vette föl annak idején a Krúdy Gyula 
Iskola is a nevét, járt az öregek napközi otthoná-
ban, iskolákban, közösségi házakban, és 32 éve 
a Kört lelkén viselő „igazi lelki-támaszú atyja”. 
Ha lenne 48 óra egy napban, akkor negyvennyolc 
órában végezné el ezt a nem mindennapi szerve-
ző munkát. S emellett Kőbánya Díszpolgára. Szá-
mára, ahogy Krúdy írta: „Az élet tulajdonképpen 
mindennap kezdődik.” Igen, nála ez belső tör-
vény: mindennap meg tud újulni, másokért kiad-
ni a szívét, lelkét, bölcs tudását, hogy mások is 
tudjanak érvényesülni. Kanizsa Józsefnek ehhez 
a 60 évhez csak gratulálni lehet, és további sok 
sikert, újabb könyvek megjelentetését, jó egészsé-
get kívánunk neki.

B. MORAVETZ EDIT


