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Tordy Géza
színész, rendez� (Budapest, 1938. május 1.)
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Juhász El�d
zenetörténész, újságíró (Budapest, 1938. május 4.)

Édesanyám Nagybányáról, édesapám Nagykárolyból 

származott, de már Budapesten kötöttek házassá-

got. Én Pesten születtem (hajnali fél ötkor). A máso-

dik világháborúról, Budapest ostromáról csak moza-

ikképeket �rzök: heteken át összezsúfolódva éltünk 

a Vár alatti Batthyány utcai tömbház pincéjében. 

Szirénázás, bombatámadások, katonák, hullák, tör-

melékek, felfordult lovak, sorban állás – lókolbász, 

puliszka – és egymásba kapaszkodás, újrakezdés…

Iskolák: kit�n� eredménnyel. Az elemiben: 

papírral beragasztott ablakok, hideg – de meleg-

szív�, kiváló tanárok. Els� „írói” zsengék – termé-

szetesen az ostromról, háborúkról… A  folytatás: 

szép, harmonikus évek az Attila utcai általános 

iskolában, majd az akkoriban százéves centená-

riumát ünnepl� Toldy Gimnáziumban.

És a zene? A családban felmen�im között vannak muzsikusok: nagyapám 

tanárember volt és magyar nótákat is írt. Anyai nagybátyám profi  karmester-ze-

neszerz�-zeneíró lett. Apám még a m�egyetemi tanulmányai idején hegedült… 

Ennyi. Nálam: semmi rendkívüli. Tízéves kortól zongoraórák – int�kkel, botla-

dozva. Tizenhat éves elmúltam, amikor szinte villámcsapásként tudatosodott: 

a ZENE! Eszméletlen sokat kellett behoznom.

1956 nyarán érettségiztem a Toldy Gimnáziumban, ahová – kiváló tanárai 

miatt – nagyon szerettem járni. Októberben szinte a teljes társaság Nyugatra 

ment, érettségi találkozónk ezért mind a mai napig nincs. Kár! Csak egyik osz-

tálytársammal, a kés�bbi Oscar-díjas Szabó Pistával szoktuk olykor végigfutni 

a névsort, ki hol, hogyan – és egyre inkább: ki már nem…

Egyszerre három helyre felvételiztem. A Zeneakadémiára, karmester, illetve 

zenetudományi szakra és – mivel a m�vészeti f�iskola mellett erre akkor volt 

lehet�ség – a közgáz külkereskedelmi szakára, hogy legalább a nyelvtudást 

lehessen ott tökéletesíteni. A háromból kett� sikerült: a zenetudományi és a 

külkereskedelmi – de ekkor már a döntés nem volt kétséges.

Öt csodálatos esztend� a Zeneakadémián! Életre szóló tarisznyát kaptam, 

ragyogó professzoroktól: Bartha Dénes, Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Kókai 

Rezs� és talán mindenekel�tt Szabolcsi Bence! Boldogságban, szinte lebegve 

jártam-keltem, valósággal ittam minden szavukat. És persze Ujfalussy József-

r�l és Szegedi Ern�r�l sem feledkezhetem meg, utóbbinál zongoratudásomat 

fejlesztettem. És legalább ilyen fontos volt szinte minden este az opera- vagy 

koncertel�adás – néha még pendlizve is. Közben egyre több cikkem, kritikám, 

recenzióm jelent meg szaklapokban és másutt: évtizedek során több mint 1400 

publikáció! (Ezek persze nem egyformán fajsúlyosak.)

1961 nyarán diplomáztam, 1962-ben gyakornok voltam a Zenem�kiadó 

Vállalatnál, 1963 januárjától pedig bels�s zenei szerkeszt� lettem a Rádiónál, 
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ahol alulról jártam szinte mindent végig, ami igencsak jó iskola volt. Hamaro-

san riportokat is készíthettem, majd él� m�sorokat, egyre érdekesebbeket és 

mind többet. Mégis, 18 év után megérlel�dött bennem az elhatározás: váltani 

kell! Ezt a kockázatos lépést 1981 nyarán tettem meg a tévé felé. De ne sza-

ladjunk ennyire el�re.

1966–67-ben Ford-ösztöndíjasként egy esztendeig tanulmányoztam az 

Egyesült Államokban az amerikai zenét és zenei életet. El�zmény: az 1964-ben 

megjelent els� könyvem (Gershwin), ami jó „belép�nek” bizonyult. Évek múl-

va, 1974-ben az ELTE-n doktoráltam fi lozófi a–esztétika szakon. Témám – mi 

más? – a zene „közvetítésének” megannyi lehet�sége volt.

A rádiós Zeneközelben és „testvére”, a televíziós Zenebutik sorozat mintegy 

négy évtizeden keresztül adta munkám vezérfonalát. 2005 februárjától újabb 

feladat talált meg: múzsarandevúk megvalósítása a Szépm�vészeti Múzeum-

ban. A múzeumi vezetés fontos célja: minél szélesebbre kitárni a kapukat, hogy 

ne csak a szorosan vett képz�m�vészet rajongóié legyen a múzeum. Ehhez 

hívjuk segítségül a társm�vészeteket, ezeken belül hangsúlyozottan a zene kü-

lönböz� m�fajait. Ennek a koncepciónak kialakításában, tartalommal megtöl-

tésében és a csütörtök esti ún. Múzeum+estek házigazdaszerepében vállaltam 

örömteli és számomra is fontos szerepet.

Zeneátadás – zenehídépítés: ez kíséri végig pályámat: szóban, képben, 

írásban (a már említett cikkek mellett 13 könyv). És mivel a hivatás, hobbi és a 

„munka” a sors kegyelméb�l életemben eggyé vált: ez ad még a hetven felé is 

közeledve töretlen er�t és hitet.

Sebestyén Mártával
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Kecskemétr�l a Tatabányai Bányász 

SC-hez kerültem, ahol három-négy 

hónapi edzés után országos súlyokat 

emeltem. Ekkor éreztem leginkább az 

akarater�t magamban, és edz�im is 

azt mondták, hogy ilyen er�vel világ-

bajnok is lehetek. Eredményeim egyre 

n�ttek, megnyertem az ’58-as magyar 

bajnokságot, így a római olimpián ott 

volt a helyem, és hatodikként végez-

tem. Nagyon fellelkesített, világverse-

nyek sora következett, 1959-ben har-

madik lettem Varsóban 295 kg-mal. 

1964-ben várták t�lem az aranyat, 

de ez sajnos nem sikerült, ahogy 

1968-ban sem. Akkor történt, hogy a 

gy�ztessel azonos eredményem lett, 

de nagyobb testsúlyom miatt a má-

sodik helyre szorultam: mindketten 

367,5 kg-ot teljesítettünk, de én 30 

dekagrammal nehezebb voltam.

Öt olimpián vettem részt, és mind-

egyiken pontszerz� helyen végeztem, 

végül az utolsó, 1972-es müncheni 

olimpián az iráni és a szovjet fi úval nagy 

versenyben új világcsúccsal szereztem 

meg az els� helyet. Az aktív sporto-

lást 1978-ban fejeztem be, 1976-ban 

a Testnevelési F�iskola Továbbképz� 

Intézetében edz�i oklevelet szereztem, 

és 1988-ig a Tatabányai Bányász súly-

emel� szakosztályának edz�je voltam.

Legnagyobb örömöm, hogy 2007. 

január 31-én a Nemzet Sportolója let-

tem.

Eredményeimért a családom éppúgy 

megküzdött, ahogy én, mindig mellet-

tem álltak. Lányom vitte tovább a spor-

tot a családban, � 15-szörös magyar 

bajnok és 16-szoros Európa-bajnok.

• olimpiai bajnok (1972)

• olimpiai 2. helyezett (1964, 1968)

• olimpiai 5. helyezett (1976)

• olimpiai 6. helyezett (1960)

• ötszörös világbajnok (összetett: 

1965, 1969, 1972; lökés: 1972; 

nyomás: 1972)

• ötszörös világbajnoki 2. helye-

zett (összetett: 1961, 1962, 1964, 

1966, 1968)

• kétszeres világbajnoki 3. helyezett 

(összetett: 1959, 1963)

• tízszeres Európa-bajnok (összetett: 

1962, 1963, 1968, 1970, 1971; 

nyomás: 1969, 1970, 1971; lökés: 

1971; szakítás: 1973)

• ötszörös Európa-bajnoki 2. helye-

zett (összetett: 1961, 1965, 1966; 

szakítás: 1969; lökés: 1970)

• kétszeres Európa-bajnoki 3. helye-

zett (összetett: 1959, 1964)

• tizenháromszoros magyar bajnok 

(1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 

1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 

1973, 1974, 1975)

• ötszörös csapatbajnok

Földi Imre
súlyemel� (Kecskemét, 1938. május 8.)
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Gombár Endre
író, m�fordító (Balassagyarmat, 1938. május 12.)

Abban a nevezetes év-

ben, amikor egyébként 

Budapesten tartották 

az eucharisztikus világ-

kongresszust, a Bika je-

gyében születtem. Nem 

hiszek az asztrológiá-

ban, de mégis elgon-

dolkodtató, hogy azok a 

tulajdonságok, melyeket 

eme címszó alatt el�-

sorolnak az arra hivatott 

szakemberek, számom-

ra különös módon, java-

részt illenek rám. Még 

tartottak a ’30-as évek 

gazdasági világválságának utórengé-

sei, de az egyáltalán nem túl távoli jö-

v�b�l az emberek már hallani vélhet-

ték a német Tigris és a szovjet T–34-es 

páncélosok baljós dübörgését is. 

Klasszika-fi lológus, latin–görög sza-

kos gimnáziumi tanár édesapám csak 

családi összeköttetések révén kapott 

fi zetés nélküli állást a balassagyar-

mati Balassi Bálint Gimnáziumban. 

Így hozott Balassagyarmatra a gólya, 

szintén tanári diplomával rendelkez�, 

de munkahelyr�l nem is álmodható 

édesanyám, no meg jómagam sze-

rencséjére, mert bár, amint fentiekb�l 

kiderült, azok sem voltak éppen kön-

ny� id�k, mégsem rendelt el senki 

kórház- és szülészetiosztály-bezárá-

sokat, ágyszámcsökkentést vagy telje-

sítmény-, volumen-korlátozást.

Két évvel kés�bb kis családunk Új-

pestre költözött, ahol édesapám már 

rendes tanári kinevezést nyert a Köny-

ves Kálmán Gimnáziumban. Igen ám, 

de hamarosan nyakunkon volt a há-

ború, s�t, hogy úgy mondjam, egye-

nesen a b�rünkön érezhettük, amikor 

1944-ben a rettenetes 

sz�nyegbombázásokkal 

„megpuhították” a f�vá-

rost, majd pedig hóna-

pokig ostromolták, míg 

el nem esett. De akkor 

már a Kis-Gellért-hegy 

oldalában dacoló csalá-

di házban laktunk, ahol 

az emeleti lakást anyai 

nagymamám átengedte 

nekünk. Hallottam a rá-

dióban Horthy kormány-

zó proklamációját, lel-

kendezve rohantam át 

szüleim szobájába, kö-

zölve, hogy „Apu, Anyuci, képzeljétek, 

azt mondta a rádió, hogy vége a hábo-

rúnak!” Így értelmeztem a kormányzó 

elszánt – egyesek szerint elkésett – ki-

ugrási kísérletét. Egy reggelen – kis 

szobám a Budaörsi útra nézett – ijedt-

ségt�l bénultan meredtem a Balatoni 

út irányából az Alkotás utca felé tartó, 

hármas sorokban csikorgó-csöröm-

pöl�-dübörg� német tankok félelme-

tes menetére. Úgy emlékszem, hogy 

fekete zubbonyt és csuklyára emlé-

keztet� valamit viseltek a fejükön a 

lövegtorony mögött álló katonák. Hit-

ler megszállta Magyarországot.

Balszerencsénkre házunktól csu-

pán néhány száz méterre volt a né-

metek egyik fontos bázisa, az úgyne-

vezett Sziklaközpont. Valamelyik este, 

amikor a bombázások már javában 

folytak, s�t a Logodi utca egyik há-

zát már súlyosan megrongálta egy 

szovjet tüzérségi lövedék, egy szov-

jet vadászbombázó két, egyenként 

egymázsás bombát dobott a házra, a 

Sziklaközpontnak szánták, kicsit mel-

létrafáltak. Az egyik bomba t�lem hat 
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méterre robbant fel. A  hajam szála 

sem görbült meg; pedig akkor még 

volt hajam… A  Gondviselés… Más 

nem lehet.

A  világégés utáni évek olyanok 

voltak, amilyenek. Mint az akkor élt 

emberek többségének. Zsíros kenye-

ret ettünk hagymával. Rengeteget ját-

szottunk. Minden második nap meg-

másztuk a Sas-hegy szikláit. Az álta-

lános iskola befejezése után a József 

Attila Gimnáziumban érettségiztem. 

1956-ban… A  forradalomban nem 

vettem részt, de reggelt�l estig rót-

tam Budapest utcáit. Forradalmárok, 

szinte gyereksorban lév� szovjet kis-

katonák, ritkán ávósok szétroncsolt, 

megégett holttesteibe botlottam. Vol-

tak kerületek, amelyeket sokkal ke-

gyetlenebbül szétl�ttek-szétbombáz-

tak, mint a háborúban.

Elektromérnök akartam lenni, 

„helyhiány” miatt nem vettek fel: az 

értelmiségi származás nem volt jó 

ajánlólevél. 1957-ben biztosra men-

tem, nem akartam éveket veszíteni. 

Így lettem az ELTE-n magyar–orosz 

szakos. Volt gimnáziumi osztálytársa-

im a hátam mögött összesúgtak: „Ez 

a Gombár áruló!” Hiába magyaráztam 

nekik, hogy Puskin, Lermontov, Dosz-

tojevszkij, Tolsztoj és Csehov, csak le-

gyintettek. Aztán az egyetemen észak 

felé fordultam: a magam erejéb�l 

megtanultam fi nnül. Nagyrészt Képes 

Géza tanácsára. Amikor elvégeztem 

az egyetemet, már megjelentek els� 

m�fordításaim. És 1965-ben a máig 

is legjelent�sebb, Mika Waltari Szi-

nuhe cím� regénye. Noha mindent 

egybevetve csak három évet éltem 

Finnországban, mégis második ha-

zámnak tartom. Számtalan nagyon 

közeli barátot szereztem ott, a világ-

ban a fi nn tollforgatók közül a leg-

híresebb Waltarin és másokon kívül 

például Kalevi Sorsát, a fi nn történe-

lem leghosszabb ideig hivatalban volt 

miniszterelnökét is.

A ’60-as években a Kulturális Kap-

csolatok Intézetének skandináv refe-

rense, államközi kulturális egyezmé-

nyek kidolgozója és egyik végrehajtója 

voltam, tizenöt éven át a magyar–fi nn 

kulturális vegyes bizottság tagja, olyan 

társakkal többek között, mint Bertha 

Bulcsú, Petrovics Emil, Szinetár Mik-

lós, Szokolay Sándor. Persze hogy 

bizonyos szervekt�l engem is meg-

környékeztek. Néhány gyámoltalan kí-

sérletet tettek arra, hogy beszervez-

zenek felbontott, Finnországba, Svéd-

országba vagy más skandináv államba 

címzett levél precíz lefordítására, dip-

lomaták beszélgetéseinek „fél füllel” 

történ� meghallgatására etc. De aztán 

feladták. Kénytelen-kelletlen.

1997-ben az ELTE egyetemi do-

censeként vonultam nyugállományba. 

Harminc kötet m�fordítás, válogatás 

fi nnb�l, észtb�l és lettb�l – minden 

irodalmi m�fajból – került ki a tol-

lam alól. A  18 kötetes Világirodalmi 

Lexikon f�munkatársa voltam. Egy 

saját novelláskötet (ez Finnországban 

is megjelent), egy versgy�jtemény, 

egy gyermekkönyv és két ifjúsági re-

gény (a második 2006-ban jelent meg 

Hangyaháború címmel) f�z�dik még 

a nevemhez. Remélem és komolyan 

bízom benne, nem t�nik fel sze-

rénytelenségnek, mert talán úgy illik, 

büszke legyek rá, hogy 1978-ban 

megkaptam a fi nn oroszlán lovagrend 

I. osztályú Lovagkeresztjét, 2003-ban 

pedig idehaza a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Tisztikeresztjével tüntet-

tek ki. Végezetül hadd mondjam azt: 

elégedett meg elégedetlen is vagyok 

önmagammal. De talán ez így van 

rendjén.
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Gyarmati Sándor
fotóm�vész (Budapest, 1938. május 13.)

Húszévesen kezdtem el fényképezni. Foglalko-

zásom és mentalitásom szerint m�szaki ember 

voltam, géptervez�, de vonzódtam a m�vészetek-

hez.

Nem csoda, hogy olyan m�vészeti ágat keres-

tem és találtam, ahol a kifejez�eszköz nem ecset, 

nem toll vagy agyag, hanem gép és objektív.

1962 és 1972 között 137 pályázaton és kiállí-

táson vettem részt, igen jó eredménnyel.

A  kiállítások közül a fele országos fotóm�vé-

szeti kiállítás vagy külföldi pályázat volt.

Közöttük olyan neves kiállítások, mint például 

a M�csarnokban megrendezett A magyar fotográfi a története cím� kiállítás.

1966-ban felvettek a Magyar Fotóm�vészek Szövetségébe és kés�bb M�-

vészeti Alap-tag lettem. A szövetség múzeumi bizottságában végeztem évekig 

munkát.

Nyolc egyéni kiállításom és több diavetítésem volt eddig. Tizenhat képem 

jelent meg az akkori Fotó cím� újságban. Készítettem könyvillusztrációt is, de 

leginkább a m�szaki reklámfotó érdekelt. Katalógusokba, prospektusokba ké-

szítettem képeket.

Három budapesti és egy vidéki fo-

tószakkört vezettem, amelyekben több 

kiváló fotós nevel�dött (köztük Danis 

Barna fotóriporter).

Sajnos nagyon sok „hobbim” volt a 

fotózáson kívül, a munkám, a sport, a 

természetjárás, a család, pedig a fény-

képezés megszállottságot, egész em-

bert kíván.

Lányom születése után egy ideig 

lemondtam az id�igényes pályázatokon 

való részvételr�l.

Az 1981-es jubileumi fotótörténeti 

kiállításon két képpel szerepeltem.

A színes fényképezés elterjedése új 

lendületet adott, ezért a ’96-os A látha-

tó jelen cím� országos fotópályázaton 

már színes fotókkal szerepeltem.

Ezután évekig a Magyar Alkotó-

m�vészek Országos Egyesülete fotó-

szalonjain és a Magyar Fotóm�vészek 

Szövetsége Senior alkotócsoportja ki-

állításain vettem részt.
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2001-ben és 2004-ben az Egyesült Államokban meglátogattam néhány 

nemzeti parkot. Példaérték�nek tartottam a parkok rendezettségét, a létesít-

mények min�ségét és a nagyszámú látogatót. Persze a legfontosabb a termé-

szeti csodák leny�göz� szépsége volt.

Igyekeztem megörökíteni a látottakat, és a feledhetetlen pillanatokat remé-

lem, sikerült megosztanom a Nemzeti Táncszínházban 2005 decemberében 

megrendezett Természetesen Amerika cím� kiállítás megtekint�ivel.

2006-ban a Benczúr házban volt önálló kiállításom Fák, színek, évszakok 

címmel. F�szerepl�i a fák, melyekre csak tisztelettel és szeretettel tudok gon-

dolni. Talán atavisztikus vonás is található ebben: nagyapám mintaasztalos volt, 

édesapám asztalosipari szakoktató. A fa elkísér bennünket egész életünkben, 

képletesen: bölcs�t�l a sírig. Barátságos anyagával otthonunk legmeghittebb 

tárgyait, bútorait adja, de ha kell, melegít, vagy éppen árnyékot ad.

A fa születik, küzd az elemekkel, gyümölcsöt, oxigént ad és rengeteg eszté-

tikai élményt nyújt nekünk; virágaival, leveleinek, törzsének, ágainak színeivel, 

formáival. Öröm volt számomra ezeket a szépségeket megkeresni, megörö-

kíteni. A természet mindig elb�völt, mivel � a legjobb rendez� és esztéta. Ma 

inkább tájfotókat készítek a riport jelleg�, emberközpontú képek helyett.

A mi generációnknak megadatott a fekete-fehér, majd színes fi lmes fény-

képezés után egy jelent�s technikai fejl�dés, a digitális fotózás lehet�sége. 

A fényképezés eszköztára és közkelet�sége jelent�sen b�vült vele, sokkal kön-

nyebb lett képeket készíteni, ez igaz, de azt vallom, hogy a jó képnek gondo-

latokat vagy érzéseket kell kifejeznie, szigorú kompozíciós formában, és ezen 

feltételek teljesedése a gép mögött álló embert�l függ.

A kiállításaim célja az, hogy rádöbbentsem az embereket arra, hogy lassít-

sanak, és álljanak meg egy pillanatra ebben az elgépiesedett és rohanó világ-

ban. Tiszteljük jobban, szeressük és óvjuk a minket körülvev� természetet!
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Gruber Hugó
színész (Budapest, 1938. május 28.)

Kisk�rösi lakosként, a 

f�városban születtem 

meg. Éltem Ungváron, 

Budapesten, Sopronban, 

ahol sz�k két hónapig, a 

bombázások megindu-

lásáig jártam az els� ele-

mibe, majd a másodikba 

már Spital am Pyhrnben 

(Fels�-Ausztria), ahová a 

Nemzeti Bank vonatával 

jutottunk el. Édesapám 

ugyanis katonatiszt volt, 

akit szülei tízéves korá-

ban, 1907-ben a k�sze-

gi, Ottlik Géza által megörökített kato-

naiskolába íratták be. Így aztán, ahogy 

apámat helyezték ide-oda, ott laktunk 

mi is. Ausztriába azért menekültünk, 

hogy apámmal találkozzunk, de ez 

nem sikerült. Csehországban hadifog-

ságba került, és immár másodszor ke-

rült orosz fogságba. (1914–1917 Szi-

béria, 1945–1950 Kijev, 1950–1953 

Kazincbarcika.) Ez utóbbi három év-

ben nem tudtunk róla semmit sem. 

Pedig akkor már megvoltak az argen-

tin útlevélképeink…

Hálát adok a jó Istennek, hogy 

édesanyám úgy döntött, hazajön négy 

gyermekével (két öcsémmel és a hú-

gommal), mert nekem sem 1956-ban, 

sem kés�bb adandó alkalommal (az 

Állami Bábszínházzal beutaztuk a vilá-

got) eszembe nem jutott, hogy másutt 

is tudnék élni, mint itthon.

Három évig falusi gyerek voltam 

Sopron megyében, életem legszebb 

korszaka volt: egy szál klottgatyában, 

„mezténláb” rúgtam a port, haran-

goztam délben, mindennek megvolt 

a maga ideje… Esténként petróle-

umlámpa mellett mesélt Nagyapám. 

Mindenki mindenkinek 

köszönt aki szembejött 

– egyszóval ha bármikor 

fel akartam idézni azt a 

boldog kort, azt a nyelv-

járást (szegény jó Sinko-

vits Imrével megtettük 

többször – vasi volt), ezt 

az adomát idéztem föl: 

„Riépceszemerén tavas-

szal nagy szárazság volt. 

Májusban sem akart es-

ni az essü�. A  niépek 

elmentek a templomba, 

és essüért imádkoztak a 

Sz�z Máriához. Másnap leesett a hó. 

Másnap ismét elmentek a templom-

ba, és így imádkoztak: »Sz�z Mária, 

értsünk szuót! Essüöt kértünk, nem 

pejg huót!«”

Középiskolás tanulmányaimat Bu-

dapesten fejeztem be, majd miután 

származásom miatt sehová nem vet-

tek fel – még zeneiskolába sem! –, 

édesanyám beimádkozott a kizáró-

lag jeles végzettség� tanulók közé 

egyetlen jelesként a budapesti Piarista 

Gimnáziumba. Itt érettségiztem 1956 

májusában.

Ami 18 éves koromtól számítható, 

mindent ennek a gimnáziumnakköszön-

hetek. Korosztályom nagyobb részét�l 

eltér�en – akik, mintegy diákcsínyként, 

az orosz nyelv elbliccelését írták táblá-

jukra – a piaristák komolyan vették a 

kötelez� nyelvtanulást. Kincs tanár úr, 

szerzetes, hadifogságát – latin–német 

szakos nyelvtanárként – arra használta, 

hogy megtanult oroszul. Én harmadikos 

gimnazistaként Tolsztojt olvastam szó-

tárral… Lermontov- és Puskin-verseket 

mondva megéreztem, mit jelent valamit 

eredeti nyelven érteni-mondani.
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A pályámat is a kegyesrendi gim-

náziumnak köszönhetem. Mivel érett-

ségi után sem vettek fel sehová (épí-

tészmérnöknek készültem, festet-

tem, rajzoltam), 1961-ben – miután 

1954-ben kezdtem a gimnáziumban 

amat�r színházi tevékenységemet – 

augusztus 1-jén aláírtam a szerz�dést 

az Állami Bábszínházban. Negyvenhat 

éve vagyok tagja a színháznak (ma: 

Budapest Bábszínház), immár nyug-

díjasként, nagy-nagy örömömre, már 

els� néz�im unokáit szórakoztatom. 

A  hetvenes évek óta szinkronizálok, 

televíziókban alámondok – hál’ isten-

nek, van munkám… Feleségemmel, 

szül. Bölcskei Katalinnal (43 év) há-

rom – már feln�tt – gyermekünk és 

nyolc unokánk le nem írható társasá-

gát élvezzük.

Addig szeretnék élni, amíg valaki-

nek hasznára vagyok.

(Kitüntetések: Jászai Mari-díj 1990, 

érdemes m�vész 1998)


