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Szijártó István
irodalomtörténész (Kaposvár, 1942. január 8.)

Szüleim tisztvisel�k voltak, bátyám 

testnevel� tanár. Kaposváron jártam 

iskolába (Anna utcai, ma Kodály Zol-

tán Általános Iskola, Táncsics Mihály 

Gimnázium). Érettségi után egyetemi 

el�felvettként faipari segédmunkás vol-

tam, 1961 és 1966 között az ELTE 

magyar–történelem szakán tanultam, 

az újjászervezett Eötvös-kollégium 

 tagjaként.

Tanár – els�sorban a magyar iroda-

lom tanára – voltam egész életemben. 

Ápolója klasszikus értékeinknek s robotosa a kortárs irodalomnak. Közel fél 

évszázad alatt tartottam mintegy harmincezer órát, hazai és külhoni tanácsko-

zásokon félezernél több el�adást. Gimnáziumi, f�iskolai, egyetemi diáklapok, 

a Somogy c. periodika, az Örökség Kaposi Kiskönyvtár szerkeszt�je, a Bala-

ton Akadémia három könyvsorozatának gondozója, több mint kétszáz kötet 

szerkeszt�je és kiadója, tizenkét könyv szerz�je vagyok. Félezernél több ta-

nácskozás szervez�jeként is mindig els�sorban tanár maradtam. Papp Árpád 

barátomtól tanultam, hogy a görögök szerint a nagy emberek barátsága az 

istenek ritka ajándéka. Büszke vagyok ezekre az ajándékokra, arra, hogy ma is 

dolgozhatok a „mozaikjaira töredezett nemzet lelki egyesítéséért” (Csoóri Sán-

dor), mert hiszek abban, hogy ma is az szolgálja legjobban a magyarságot, aki 

segíti egyesíteni. Tudom, hogy az értelmiségi munka els�sorban a népért va-

ló szolgálat (Márton Áron). Hiszek az eklézsiateremtés fontosságában, tudom, 

hogy „szellemi szigeteket kell teremtenünk, melyek az együtt tanulás m�helyei-

vé tehet�k”, s hogy „megannyi modern Cluny-re lenne szükség, ahol a belátás 

uralkodik” (Németh László). Tudom, hogy a népek közösségében nekünk, ma-

gyaroknak meg kell felelnünk a legmagasabb szakmai és erkölcsi igényeknek. 

És persze a nagy álom: „egyesíteni a szellem diakónusait – írókat, m�vészeket, 

tudósokat –, felülemelkedni minden politikai érdeken egyedül azért, hogy meg-

meneküljön a szellem, mely veszélyben forog” (Nikosz Kazantzakisz).

Feleségemet 18 éves korom óta ismerem, szeretem, négy gyermekünk bol-

dog családban él, tizenöt unokánk van. Egész életemben sportoltam, szeretek 

utazni – az értelmes, másoknak is örömöt adó munkában hiszek.

Ifjúkoromban Keresztury Dezs�t�l tanultam, hogy „Szabadon szolgál a szel-

lem!”, s hogy „Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a 

magunkéban!”; Illyés Gyulától, hogy „a szabadság belülr�l épül kifelé, mint az 

almára a héj, csigára a ház…”, s hogy „Becsületünk el�bbre való jólétünknél!” 

(Teleki Pál).

Ma már bizonyítva látom, hogy ha az ember jó ügy mellé áll, az ügy maga 

is segíteni fog, s hogy „egy ember, akinek hite van, er�sebb, mint 99, akinek 

csak érdekei vannak” (J. Stuart Mill).
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Pályarajz

Tanári munkáját Kaposváron kezdte: Táncsics gimnázium 1965–1976, Tanító-

képz� F�iskola 1976–1984 – itt f�iskolai docens (kortárs irodalom) majd 1984 

és 1993 között az Eötvös-kollégium igazgatója és irodalom szakvezet� tanára, 

az els� párton kívüli egyetemi vezet� volt. 1990 decemberében Andrásfalvy 

Bertalan miniszter Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében rehabilitálta az 

immár ismét önálló f�iskolai rangú Eötvös Collegiumot. Az ELTE BTK XX. szá-

zadi irodalom tanszékének docense. 1993 tavaszán kilépett a közszolgálatból, 

s a Széchenyi-bicentenárium évében általa alapított Balaton Akadémia igazga-

tója lett.

(A  Balaton Akadémia Balatonalmádi-Vörösberényben és Balatonbogláron 

szervezett fels�oktatatást 1993 és 2001 között, 150 diákot f�iskolai és másod-

diplomához, valamint – különböz� számítógépes ismeretekb�l – 250 OKJ-bi-

zonyítványhoz segített. 2001–2002-ben Balaton�szödön a Faluházban, majd 

2003-tól a mai napig is Keszthelyen, a kastélyban, közel 300 nyilvános tanul-

mányi napot szervezett, s a Balaton Akadémia Kiadó három könyvsorozatában 

130 könyvet adott ki.)

Doktori dolgozatát – 1972-ben – az ELTE BTK-n irodalomszociológiai témá-

ból írta (Kaposvár irodalmi-m�vészeti élete és közm�vel�dése 1900–1939 kö-

zött), kandidátusi dolgozatát („Nemzedék helyett egy nemzet lehettünk volna” 

– Sipos Gyula pályája – a népi írók harmadik nemzedéke irodalomtörténeti 

értékelésér�l) 1985-ben védte meg az MTA-n.

2000-ben vállalkozásszervez� közgazdász másoddiplomát szerzett a Deb-

receni Egyetemen. Több egyesület, alapítvány kurátora, vezet�ségi tagja (Ber-

zsenyi Társaság, Pro Renovanda Cultura Hungariae, Egészséges Utódokért, 

A  Magyarság Hírnevéért Díjbizottság, Hungarológiai Tanács stb.). Az Eötvös 

Collegium Baráti Körének elnöke (1994–2007).

A Széchenyi Társaság alapító f�titkára (1987–88), a Magyarok Világszövet-

sége egyik újjászervez�je (59-es tagkönyvszámmal) négyszer választják elnök-

ségi taggá (1989–2001). � volt az anyaországi régió utolsó elnöke.

Három világkongresszus szervezésének irányításában vett részt. Megalaku-

lásától (1996) ügyviv�je, 2010 óta ügyviv� elnöke a Százak Tanácsának. Közös-

ségi munkájáért több hazai és külföldi elismerést kapott. 2009-ben Kaposvár 

díszpolgárává választották.
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Veress Miklós
költ�, m�fordító (Barcs, 1942. január 13.)

1976-ban, röviddel azután, hogy sor-

som Szegedr�l Budapestre sodort (ami 

valaha a Duna–Tisza viszonylatban va-

lakiknek egyáltalában nem volt kézen-

fekv� lehet�ség), verset küldtem az ÉS 

lapjain egy általam nagyra tisztelt költ�-

nek, akit máig is hol fölfedeznek, hol el-

felednek, amint az illik, vagy mint dívik. 

A kis költemény címe ez volt: Zézének. 

Csak utolsó soraiból derül ki, milyen 

alkalomból született: „Most zelkendez-

nek érted biztosan / nagyon sokan – én 

súnyok csak viszont / hiszen harmincöt 

évem elsuhan / s egy hetvenessel Né-

ked tartozom / Egy hetvenessel mindig 

tartozom / Egy hetvenessel mindig tar-

tozom”. Könyvtáram nagybecs� kincse 

volt karácsonyi ajándékként rá a válasz, 

Akit az isten nem szeret cím� kötetét 

postázta az ünnepelt: „Veress Miklósnak 

barátsággal, szeretettel Zelk Zoltán”.

Az én kis köszönt�m azokra a le-

gendákra utalt, amelyeket a f�városba 

kerülésem után hallottam szerkesz-

t�ségekben és irodalmi kocsmákban 

ZéZér�l, lóverseny- és egyéb szenve-

délyeir�l. Akkoriban már az is merész-

ség volt, ha szükség esetén az ember 

nem egy húszast, hanem egy ötvenest 

kér kölcsön a lovin vagy egyéb helye-

ken. A százas volt a csúcs.

Jómagam éppen azokban az 

években értem a csúcsra. A  hetve-

nesekben, sok-sok megpróbáltatás 

után. Kulka János professzor úr elébb 

kioperálta bel�lem a halált egy beteg 

tüd�lebeny alakjában, majd két évre 

rá megjelenhetett végre els� köte-

tem, s kisvártatva József Attila-díjat is 

kaptam, s�t, a Délmagyarország cím� 

napilaptól az Élet és Irodalom redak-

ciójába szóló munkatársi meghívást 

kaptam a lap akkori f�szerkeszt�jét�l, 

Nemes Györgyt�l – rovatvezet�nek.

Így kerülhettem közelebb Édes-

apámhoz is, aki Zelkkel volt egykorú. 

Közelebb néhány évre, egészen rák-

betegségéig, majd haláláig. 1976-ban 

tehát már közvetlen közelr�l láthattam 

volna, milyen hetvenesnek lenni, de 

ez akkoriban nem érdekelt. Egyrészt 

azért, mert más ügyekkel voltam elfog-

lalva: szerelemmel, válással, esküv�vel, 

s�t lapszervezéssel is – másrészt azért, 

mert sohasem hittem, hogy megérhe-

tem ezt a kort. Addigi (most már nyu-

godtan mondhatom: eddigi) életem-

ben ugyanis oly sok volt a tragikum, 

hogy még akkor sem tudtam örülni 

sikereimnek, amikor mások már kárör-

vendtek. Egyik szegedi írótársam – töb-

bek közt ilyesmik voltak az okai, hogy 

ott kellett hagynom ifjúságom legendás 

városát – kedvtelve idézgette, s lehe-

t�leg befolyásos körökben, önmagát, 

miszerint Veress Miklós sem a sikereit, 

sem a balsikereit nem tudja balhé nél-

kül elviselni. Voltaképpen igaza volt, 

olyan középszer� igaza, mint munkás-

sága. Ett�l függetlenül odafi gyelhettem 

A 2004-es balatonfüredi Salvatore Quasimo-

do Költ�versenyen els� díjat kapott. 

A kép jobb oldalán Gergely Ágnes, mögötte 

Czigány György (Fotó: Tóth Attila)
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volna a rosszindulatú, bár félt�nek ál-

cázott fi gyelmeztetésére (mint kés�bb 

is a hozzá hasonló sokakéira), de még 

arra sem gondoltam – sajnos –, hogy 

kifaggassam Zézét, miként lehet het-

ven évig élni. Életrajzát a magamé-

val összehasonlítva amúgy sem találni 

köztük túl nagy különbséget.

Feleannyi évvel a hátam mögött 

nem hittem még az ötvenes korban 

sem. Ennek az életérzésnek (vagy in-

kább halálérzésnek) a forrása gyerekko-

romban található. Nem csupán abban, 

hogy hétévesen már a halál küszöbét 

tapostam agyhártyagyulladásom miatt, 

amely olyan újabb betegségeket ha-

gyott rám, melyek ma is tudnak gyötör-

ni (az asztmától az epilepsziáig), bár-

mennyire küzdök ellenük. Talán inkább 

abban, hogy ami áldást kaptam Istent�l 

(ki eszerint túlzottan is szeretett engem, 

mert hiperérzékeny lettem), annyi testi 

és lelki megpróbáltatást is. Igaz, sajá-

tos sorsom miatt váltam olyanná, aki 

mindezeket mintha ki is kényszerítené, 

hogy alkotni tudjon, olykor pedig hogy 

szenvedésével magyarázza a megma-

gyarázhatatlant. Egyszer a Mozgó Világ 

titkárságára úgy toppantam be, hogy a 

másik szobából hallhattam egy beszél-

getés végét, mely rólam szólt, s az lett 

a szentencia: mit panaszkodom, ha már 

vállaltam azt, amit. Voltaképpen mindig 

többet, mint amit beteg idegrendsze-

rem – sok-sok más súlyt is számításba 

véve – képes elviselni. A közvetlen kö-

rülmények hatalma sokszor még vesze-

delmesebb volt, mint bármely politikai 

hatás vagy visszahatás.

Harmincöt éves koromban (mióta 

Budapesten végleg megtelepedve élek, 

itt, az apámról rám örökl�dött zuglói 

lakásban) nem csupán a Mozgó Világ 

megalapítására éreztem mindezek elle-

nére is er�t magamban, hanem ahhoz 

is, hogy még teljesebb írói életet éljek, 

úgy azonban, hogy az csorbátlanul em-

beri is legyen. Ám miközben én csupán 

az irodalmi élet egyik szerény szervez�-

je kívántam lenni, már az irodalompo-

litika viharai közt verg�dtem. Miközben 

– továbbá – azon kaptam magam, hogy 

egy merész fi atal m�vésznemzedék-

hez úgy f�z�dnek kapcsolataim, mintha 

egyaránt értenék grafi kához, fotóhoz, 

zenéhez, színházhoz, s�t, magához a 

veszélyes szociográfi ához is – tapasz-

talatok tudatosíthatták volna bennem, 

hogy mindennek megvan az ára. Annak 

a felfokozott élettempónak is, ami nem 

csupán rám volt jellemz�.

A legendás Nagy Lászlóval (aki sze-

relmem-feleségem, Iló tanúja volt 1976-

os esküv�nkön) csakúgy alig-alig barát-

koztunk össze, mint Kormos Istvánnal, 

els� kötetem feledhetetlen szerkeszt�-

jével. Szinte azonnal itt hagytak ben-

nünket, sok-sok nagyszer� színésszel 

vagy képz�m�vésszel együtt. Elmentek 

Páskándi Gézástul, aki velük együtt egy 

keretben harmadik arc írószobám falán. 

Kit�l tudtam volna barátilag megtanulni 

tehát: hogyan kell hetvenévesnek len-

ni?! Nem tudna erre válaszolni elhal-

hatatlanult drága barátom, Bella István 

sem, éppúgy nem, mint Utassy Jóska, 

aki már-már annyi lett; s honnét volt 

még a hatvantól is Szervácz, Pinczési 

vagy éppen Csajka Gábor Cyprián, akik 

éppúgy részesei voltak életemnek, mint 

más felsorolhatatlanok!

A  szerkeszt�ség kérésére-kérdé-

sére ennyi is elég, úgy gondolom. Sok 

is, kevés is. Nekem, sajnos, a hetvene-

dik év azt jelenti, hogy tíz év óta ismét 

nincs kiadott verseskötetem. Akkor is 

hosszú várakozás után jelent meg hat-

vanadik születésnapom környékén. 

De könyvem az van. Márpedig ha van 

– lesz is. S akkor majd elhiszem, hogy 

megértem a hetvenet. Mert megérte.
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Kopp Mária
orvos, pszichológus (Budapest, 1942. január 14.)

Pályarajz. Édesapja Kopp Jen� (1900–1977) m�vészet-

történész, a F�városi Képtár alapító igazgatója, édesanyja 

Waigand Ilona m�vészettörténész volt. Nyolcan voltak test-

vérek, közülük a legid�sebb. Bár korábban bölcsésznek 

készült, negyedik gimnazista korában határozta el, hogy 

az orvosegyetemre jelentkezik. Maximális pontszáma el-

lenére csak a harmadik felvételi után vették fel. 1968-ban 

a Budapesti Orvostudományi Egyetemen általános or-

vosi, 1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

pszicho lógus oklevelet szerzett.

Els� munkahelye 1968–1973-ban az Országos Munka-

egészségügyi Intézet volt, ahol végzés után már az or-

szág els� klinikai epidemiológiai kutatócsoportjának lét-

rehozásával és vezetésével bízták meg. 1973-ban klinikai 

epidemiológiai kutatócsoportjával együtt átkerült a SOTE 

számítástechnikai kutatócsoportjához, ahol kezdett�l szorosan együttm�ködött 

a Juhász Pál professzor által vezetett pszichiátriai epidemiológiai kutatócso-

porttal. Tudományos pályafutásának kezdetén a krónikus nem fert�z� beteg-

ségek klinikai epidemiológiai vizsgálatával és a humán krónikus betegség-

folyamatok modellezésére alkalmas számítógépes módszerek kidolgozásával 

és fejlesztésével foglalkozott. 1982-ben védte meg kandidátusi értekezését a 

magas vérnyomás betegség és a nyombélfekély korai szakaszára jellemz� ve-

getatív szabályozási zavarok vizsgálata témában. Ugyanebben az évben klinikai 

szakpszichológusi képesítést kapott. 1983-tól a SOTE Pszichiátriai Klinika ad-

junktusa lett, 1985-ben személyközpontú pszichoterapeuta képesítést szerzett. 

1985-t�l a klinika pszichoszomatikus ambulanciájának megalapítója és vezet�-

je, az Oxfordi Pszichiátriai Klinikával együttm�ködésben a világon másodikként 

vezette be a pánikbetegség kognitív-viselkedésterápiás kezelését.

Érdekl�dése az élettani szabályozási zavarok kialakulása és a pszichés, il-

letve pszichoszomatikus megbetegedések társadalmi hátterének feltárása felé 

fordult. Nemzetközileg is jelent�s eredményeket ért el az emberi magatartás 

szabályozása, ember–környezeti modelljének kidolgozása terén. 1983-ban 

6000, 1988-ban 21 000, 1995-ben és 2002-ben 12 600 alany kikérdezésével 

országos reprezentatív felméréseket szervezett férjével, dr. Skrabski Árpád 

informatikus-szociológussal együttm�ködésben. Ezek az ún. Hungarostudy 

felmérések a 18 évesnél id�sebb magyar népességet életkor, nem és terület 

szerint képviselték, nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan széles kör� min-

tában az egészségi állapotra, pszichológiai, szociális, életmód és demográfi ai 

tényez�kre kérdeztek rá otthoni interjúk formájában. 2006-ban fejezte be azt 

a követéses vizsgálatot, amely közel ötezer személy újbóli felkeresése alapján 

már ok-okozati összefüggések vizsgálatára is alkalmas. 333 tudományos köz-

lemény, 9 könyv, 2002 és 2009 között 116 kongresszusi el�adás, ezek közül 

21 esetben felkért el�adó, 812 független idézettség, 119 827 impakt faktor, 
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Hirsch-index: 11 interdiszciplináris témában a társadalomtudomány és termé-

szettudomány határterületein.

1993-ban megalapította a SOTE Magatartástudományi Intézetét, ennek 

igazgatójává nevezték ki, 1994-t�l egyetemi tanár. 1993-tól a magatartástu-

dományi tantárgyak: orvosi kommunikáció, orvosi szociológia, orvosi antro-

pológia, orvosi pszichológia, bioetika, magatartásorvoslás-pszichoszomatika 

tematikájának egységes szerkezet�, gyakorlatközpontú oktatását szervezte 

meg. A szorongásos és a depressziós tünetegyüttes epidemiológiai, pszicho-

fi ziológiai és klinikai összefüggéseinek vizsgálatából 1999-ben védte meg MTA 

doktori címét. Akkreditált PhD. alprogramot indított 1995-ben Magatartástan 

(Behavioural sciences) és egészséglélektan címmel a Pszichiátria és klinikai 

pszichológia cím� program keretében, 2003 óta önálló magatartás-tudományi 

program vezet�je a Mentális egészségtudományok doktori iskola keretében. 

2011-ig 17 hallgató védte meg vezetésével PhD-fokozatát. 2007 januárja óta a 

Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia mentális egészség-

tudományok társult kutatócsoportjának vezet�je, 2007 júliusa óta a SE Maga-

tartás-tudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese.

1990 óta a Magyar Pszichofi ziológiai és Egészség-lélektani Társaság, a Vé-

geken Egészség-lélektani Alapítvány alapító elnöke, a Mentálhigiéne és Pszi-

choszomatika (korábban Végeken) folyóirat f�szerkeszt�je. Tagja a Professzo-

rok Batthyány Körének.

Díjak: 1987. SOTE-oklevél diákkörösök eredményes felkészítéséért, 1988 

és 2002 – Nyir� Gyula nívódíj, Magyar Pszichiátriai Társaság, 1997 – Széchenyi 

professzori ösztöndíj, 1997 – Lege Artis Medicinae díj, 2004 – Szent-Györgyi 

Albert-díj, 2004 – kiváló PhD-oktató, 2004 – European Acedemy of Sciences 

tagja, 2008 – Az év legjobb el�adója, Bolyai Kollégium, 2008 – A Magyar Pszi-

chiátria Társaság Oláh Gusztáv-életm�díja, 2008 – Skrabski Árpáddal közösen 

Polgári Magyarországért Díj, 2009 – jelölés a Prima díjra a magyar tudomány 

kategóriában, 2010 – European Health Psychology Society, Honorary fellow, 

2010 – Skrabski Árpáddal közösen Magyar Örökség Díj. Skrabski Árpáddal kö-

zösen Stephanus-díj, 2011. Skrabski Árpáddal közösen Budapest díszpolgárai 

kitüntetés.

1991-t�l az Európai Egészségpszichológiai Társaságban, 1996-tól a Nem-

zetközi Magatartás-orvoslási Társaságban Magyarország képvisel�je, mindket-

t�ben vezet�ségi tag.

1990–1992 – a Katolikus Egyetemi Alapítvány a lakásukon alakult meg 1990. 

május 26-án, a szervezésben meghatározó szerepet játszottak. 2008–2009-ig 

az Elhallgatott történelmünk www.elhallgatott.lapok.hu el�adássorozat, 2009. 

óta a Három királyfi , három királylány mozgalom, www. haromkiralyfi .hu moz-

galom és a Népesedési Kerekasztal szervez�je.

Pályájuk kezdetét�l együtt dolgoztak férjével, dr. Skrabski Árpád informati-

kus-szociológus egyetemi tanárral, aki 2009 karácsonyán halt meg. Két lányuk 

van, dr. Skrabski Luca és Skrabski Fruzsina.
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Szakács Eszter
színm�vész (Érsekújvár – ma: Szlovákia –, 1942. január 14.)

Korán elkezdtem ván-

dorlásomat, és folytat-

tam szinte egész pá-

lyám alatt. (Édesapám 

odahelyezett köztiszt-

visel� volt, szerencsére 

még ’44-ben visszahe-

lyezték Magyarország-

ra, így a kitelepítést 

megúsztuk – egyéb 

rémségeket nem. Az-

óta sem láttam szül�-

városomat.)

1966-ban diplo-

máztam, csak har-

madszorra vettek fel 

(nem volt elég jó a 

származásom), viszont 

ennek a késedelemnek köszönhetem 

Várkonyi Zoltánt mint osztályf�nö-

köt. Rendkívüli önállóságra nevelt, ez 

többnyire el�nyt, de kevésbé jó ké-

pesség�, ámde nagy önbizalommal 

megáldott rendez�knél kifejezett hát-

rányt jelentett.

Pályám meghatározó egyénisége 

Ruszt József.

A kecskeméti legendás id�szakról 

már nagyon sokan elmondták, el-

mesélték élményeiket. Én csak a má-

moros közös munkák felsorolására 

szorítkozom:

Troilus és Cressida, Don Carlos, 

Csendes Don, Stuart Mária, Egy igaz 

úr, Rómeó és Júlia (dajka) és az Anti-

goné iskolaszínházi el�adásai – ja és 

a Csongor és Tünde (Mirigy).

Aztán a hatalom remek ötlettel 

egyesítette a 25. és a Déryné Színhá-

zat, f�rendez�nek kinevezte Rusztot, 

aki mindehhez hozta a kecskeméti 

társulat egy részét. A  sok helyr�l jött 

emberekb�l csodás hangulatú társu-

lat verbuválódott, de a 

fels�ség ezt is hamar 

szétdúlta, amikor a 

Várszínházat a Nemze-

ti Színház kamaraszín-

padává tette, leválaszt-

va a Népszínházként 

egyedül tovább funk-

cionáló Kulich Gyula 

(Kálvária) téri épüle-

tet az ugyancsak le-

választott társulatrés-

szel. (Ekkor jött létre a 

Katona József Színház 

mint önálló együttes, 

addig ez a színház volt 

a Nemzeti kamara-

színpada.)

Ebb�l menekült el Ruszt, létre-

hozta a zalaegerszegi Hevesi Sándor 

teátrumot, ahová jó páran követtük.

Itt is csak pár szerepet sorolok: 

Kurázsi mama, Három n�vér, Üveg-

fi gurák, Bölcs Náthán, Fortunatus 

(Móricz).

Innen is tovább vándoroltunk Sze-

gedre, de ott már csak egy évadot 

töltöttem vele, a nemsokára megala-

kított Független Színpadra már nem 

követtem. Ezek után tíz évet töltöttem 

Luigi Pirandello: IV. Henrik 

(Kovács Lajossal)
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el a veszprémi színházban, mígnem 

a frissen kinevezett ifjonti igazgatón� 

négy vezet� színésztársammal együtt 

kirúgott.

Felejthetetlen emlékeim még a 

Csiszár Imre rendezte Lotte (mono-

dráma) és nemrégiben a Kamaraszín-

házban a Bernarda Alba háza.

Csodás volt együtt dolgozni Viktor 

Frunzéval Anuoilh Médeiájában.

Hirtelenjében ennyi.

Stepanovic Predrág – Predrag Stepanović
író, m�fordító (Mohács, 1942. január 15.)

Apám bevonult Erdélybe. Édesapám az els� 

világháború el�estéjén, 1913-ban született Her-

cegszántón. Hároméves volt, amikor az édes-

anyja meghalt, az apja pedig a keleti fronton 

szolgált, így �t és bátyját az anyai nagyszül�k 

vették magukhoz. Amikor az apjuk hazajött a 

háborúból, újra megn�sült, a gyerekeket pedig 

a nagyszül�knél hagyta, akik kilenc hold föld-

jükön nevelték föl a két fi út. Miután elvégezte a 

hat elemit, apám ugyanúgy dolgozott a földe-

ken, mint bármely más parasztgyerek. Az, hogy 

tovább tanulhatna, eszébe sem jutott. Aztán egy 

fi atal tanítón� érkezett a faluba, aki, látván, hogy 

tehén�rzés közben olvas, megkérdezte, nincs-e 

kedve tanulni. � segítene neki. Így hát magán-

tanulóként beiratkozott a bajai polgári iskolába. Miután ezt elvégezte, felvételt 

nyert a szarajevói görögkeleti (ortodox, pravoszláv) szerb hittudományi f�isko-

lára, amely az ún. kis érettségi után hat évig tartott. Azt hiszem, ezek voltak 

életének legszebb évei.

Tanulmányai befejeztével Dunapentelére (ma: Dunaújváros) került hitokta-

tónak, majd annak rendje és módja szerint behívták katonának. Az már nem 

volt „rendje és módja szerint”, hogy nem ismerték el a diplomáját, így nem lett 

karpaszományos, hanem székesfehérvári baka. Amikor sor került az erdélyi 

bevonulásra, Beregszászig vonaton szállították az egységét, onnan Bukovináig 

pedig gyalog tették meg az utat. Emlegette is kés�bb: „Amit én olyan nehezen 

elfoglaltam, azt ezek csak úgy visszaadták.”

A századparancsnoka, úgy látszik, nem kedvelte a szerb teológusokat, mert 

megfenyegette: „Ha t�zharcba keveredünk, gondom lesz rá, hogy maga legyen 

az els� h�si halott.” Mire a válasz: „Ne felejtse, százados úr, hogy nálam is lesz 

fegyver.” Egyébként szerencséje volt. Miután a szolgálati ideje még az „igazi” 

háború kitörése el�tt lejárt, leszerelték. Kés�bb már nem volt leszerelés. A há-

ború után találkozott egy volt katonatársával, megtudta t�le, hogy a zászlóal-

jukból csak tizenvalahányan tértek haza a Don-kanyarból.
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A papfi . Leszerelése után édesapám rövidesen megn�sült. Mivelhogy maj-

dani édesanyám mohácsi gazdalány volt, a lakodalmat is Mohácson tartották. 

Esküv�jük után pár nappal édesapámat pappá szentelték, majd a százhalom-

battai parókiát jelölték ki szolgálati helyéül. Így hát a körülmények folytán ott 

jöttem a világra. Ezt csak a hivataloknak szoktam bevallani. Irodalmi életrajzok-

ban mindig Mohácsot jelölöm meg születésem helyeként. Id�közben ugyanis 

Mohácson meghalt az öreg pap bácsi, s édesapámat nevezték ki „ideiglenesen” 

az ottani szerb plébánosnak. Ez az „ideiglenesség” sohasem változott végleges 

kinevezéssé, csak éppen hatvanhárom évig, édesapám haláláig tartott. A már 

megkezd�dött bombázások miatt engem már 1942 augusztusában levittek 

Mohácsra, a nagyszül�khöz, s októberben a szüleim is utánam jöttek. Hét hó-

napos voltam, joggal mondhatom hát, hogy „ez a város születésem helye”.

Úgyszólván vattába csomagolva éltem édesanyám kiterjedt rokonsága kö-

rében. Meg egyébként is „úri” életünk volt. A papi földeket az egyházközség 

bérl�nek adta ki, a termés felének a hasznát készen kaptuk. A városi erd�b�l 

minden papnak, felekezetre való tekintet nélkül, járt a t�zifa, s Nagyboldog-

asszony napján, amikor a sz�l�hegyi forrásnál, az Istenanyának szentelt ká-

polnában volt a vecsernye, a városi fi áker két gyönyör� fekete lóval jött értünk. 

Amolyan kis „úri gyerekekként” n�hettünk volna föl az öcsémmel együtt, ha…

A kulákcsemete. A háborúra, a front átvonulására nem emlékszem, a ké-

s�bbiekre annál inkább. Tanulmányaimat 1948 szeptemberében a szerb 

felekezeti iskolában kezdtem, de novemberben a felekezeti iskolákat meg-

szüntették, így mind az általános iskolát, mind a gimnáziumot magyar nyelven 

végeztem el. Elvették persze a papi földeket is, nagyapámat meg kuláknak nyil-

vánították, s kicsit bedutyizták. Miután aláírta, hogy leadja a földjét, kiengedték. 

Szerencsére megmaradt a birkanyája, öt-hatszáz juh két juhásszal. Azzal nem 

tör�dtek, csak a föld kellett nekik. Apámnak volt három hold saját földje a ré-

ten, amit szintén meghagytak, hát megm�veltük magunk. Most hasznát vette 

a tisztelend� úr, hogy parasztgyerekként n�tt föl. Szántottunk, vetettünk, arat-

tunk, disznókat hizlaltunk. Végül is mindenünk megvolt. A  gyapjúnak jó ára 

volt, s nagyapám a mellét verte: „Engem a demokrácia se tudott tönkretenni.” 

Lehettem vagy kilencéves, amikor egy ízben hatalmas zsíros kenyérrel a ke-

zemben kimentem az utcára játszani. Egy nálam id�sebb szomszéd gyerek 

ránézett, s megjegyezte: „Nézd, a kulákcsemete zsíros kenyeret eszik.” Meg-

kérdeztem édesanyámat, miért mondta ezt. „Mert nekik ez sem jut, csak cukros 

meg olajos kenyér” – hangzott a válasz.

Az els� írások. Amikor 1960-ban érettségiztem, még érvényben voltak a 

származási kategóriák, így nem vettek föl az egyetemre, hát inas lettem An-

gyalföldön s evez�s a Fradiban. Két évvel kés�bb is csak a pécsi Tanárképz� 

F�iskolára tudtam bejutni minden lehetséges fellebbezés után. F�iskolás 

éveim vége felé kezdtem el publikálni, persze magyar nyelven. Két esszé jel-

leg� írásom a spliti Meštrovič Galériáról meg a Dubrovniki Nyári Játékokról a 

Jelenkorban jelent meg, három cikkem a jugoszláv irodalomról a Dunántúli 

Naplóban. A diploma megszerzése után megn�sültem és Budapestre kerültem: 

a szerbhorvát gimnáziumban tanítottam, m�fordítóként pedig egyre többet 

dolgoztam az Európa Kiadónak. Közben kapcsolatba kerültem a magyarországi 

ún. délszláv hetilappal, s elkezdtem szerbül is írni. Többek között két novellát 
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is közzétettem ebben az újságban. Miután feleségemmel együtt különbözetivel 

elvégeztük az egyetemet, megpályáztam egy ösztöndíjas aspirantúrát, amit si-

keres felvételi után el is nyertem.

Az úszó k�. Már-már belefogtam egy szerb nyelv� regénybe, néhány oldalt 

talán meg is írtam, amikor találkoztam egy barátommal, akivel annak idején 

egy nyolcasban eveztem a Fradiban. � akkor már két-három kötetes költ� volt, 

és a rádiónál dolgozott. Amikor elmeséltem neki, hogy a készül� regényem a 

pécsi f�iskolás barátaimtól egy ötéves találkozón hallott sorsvallomásokról, ál-

sikerekr�l és sikertelenségekr�l, megkeseredettségr�l és beletör�désr�l szól, 

rábeszélt, hogy írjam meg ezt a témát magyar nyelv� rádiójátéknak. Megírtam. 

Evez�s címe volt: Az úszó k�. Amikor elolvasta, a dramaturg csak ennyit mon-

dott: „Remélem, új szerz�t avatunk.” Minthogy folyamatban volt egy ifjúsági rá-

diójáték-pályázat, az enyémet is a pályázók közé sorolták, a rendez�nek pedig 

röviden ez volt a véleménye: „Öregem, ezzel dobogón leszünk.” Nem lettünk. 

Pedig a szereposztás is ragyogó volt: öt kiváló fi atal színész, illetve színészn�. 

Az történt ugyanis, hogy a rádió vezet�sége a rendez� közvetítésével megkért, 

hogy válasszak valamilyen magyar írói nevet, mert a közönség egyébként azt 

fogja hinni, hogy fordításról és nem eredeti magyar nyelv� alkotásról van szó. 

Ma már tudom, hogy igazuk volt, de akkor megsért�dtem és visszautasítottam. 

Alighanem �k is megsért�dtek, de azért sugározták, s�t egyszer meg is ismé-

telték a darabot. Én ennek ellenére úgy döntöttem, hogy ett�l fogva magyarul 

csak kritikákat, könyvismertetéseket, tanulmányokat, utószavakat, ilyesmiket 

fogok írni, szépirodalmat pedig csak szerbül. Rövidesen rá is fáztam. Ekkor 

1971-et írtunk.

A  kis Szolzsenyicin. A  belgrádi Irodalmi Újság (Književne novine) 1974. 

szeptemberi számában megjelent a Cimbalmos Pista halála (Smrt cimbalista 

Pište) cím� elbeszélésem, amellyel „nagy vihart” arattam. Magyarul meg sem 

mertem volna írni. Vagy egészen másként írtam volna meg. Akkor sem adták 

volna ki. Az alaptörténet ugyanis a Váccal szemben, a Szentendrei-szigeten 

lev� Pokol csárdában kezd�dött, s a Vác felé közleked� utolsó kompon vég-

z�dött, amikor is az addig mulatozó társaságból az egyik fi atal katonatiszt 

lel�tte a szintén hazafelé tartó cigány zenészt. Hogy mi oka lehetett rá, fogal-

mam sem volt. Csak a tényt tudtam, a többit nekem kellett hozzágondolnom. 

A  téma önmagában is, enyhén szólva, kényes volt abban az id�ben. Hogy a 

dolog még rosszabbul süljön el, a korombeli szerb írók körében éppen az ún. 

fekete hullám volt divatban, s én – egykori vízi emberként – meglovagoltam ezt 

a hullámot. Leírtam egy kocsmai veszekedést, egyre fokozódó feszültséggel, 

az extremitásig fajuló pszichikai állapotokkal, aminek a vége gyilkosság lett. 

Ma is csodálom magamat, hogy tudtam ennyi ocsmány káromkodást, obszcén 

kifejezést beles�ríteni egyetlen novellába, de sikerült. Rengett t�lük a Pokol 

csárda mindahány fala.

Magyarországot persze meg sem említettem a szövegben. Még csak az kel-

lett volna!  A Jugoszláv Néphadsereg lapjának egyik újságírója viszont rögtön 

tudni vélte, hogy az � néphadseregének tisztjét írja le káromkodó gyilkosként 

a szerz�, s cikkével beindította a gépezetet. Két héten keresztül tartott a saj-

tóhadjárat, mígnem a számot, amelyben Cimbalmos Pista az életét vesztette, 

bírósági úton betiltották.
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Amikor Belgrádban elcsitultak a hullámok, átcsaptak Újvidékre, majd Buda-

pestre is begy�r�ztek. Ekkor éppen adjunktus voltam az ELTE szláv tanszékén. 

Nem rúgtak ki, hanem megvárták, amíg a következ� év júniusában lejár a szer-

z�désem, s nem hosszabbították meg. A kandidátusi dolgozatomat, amelyet 

már el�z� év tavaszán leadtam, egyel�re nem védhettem meg. S ahogy ez már 

szokás volt akkoriban, „szilenciumot” rendeltek el számomra mind Magyaror-

szágon, mind Jugoszláviában. Belgrádi íróbarátaim ekkor kis Szolzsenyicinnek 

neveztek el, amiben, minden bajom mellett, még tetszelegtem is.

Feloldozás. Nem tartott sokáig a kiátkozás. Szeptemberben kaptam egy 

megbízásos munkát, amib�l volt jövedelmem, 1966 januárjában pedig fölvet-

tek az MTA kelet-európai irodalmak kutatócsoportjába munkatársnak. A követ-

kez� évben a kandidátusi dolgozatomat is megvédhettem, a kutatócsoportban 

pedig, kiváló barátok között, nagyon jól éreztem magam. Aztán 1981-ben föl-

oszlatták a kutatócsoportot, s én 1982 januárjától újra az ELTE-re kerültem. 

Nem ment simán, de megoldódott.

Ekkoriban már egyre kevesebbet foglalkoztam m�fordítással, s inkább a 

magam dolgait írtam. Els� kisregényemb�l, amely ugyanarra a témára író-

dott, mint Az úszó k�, 1986-ban az MTV pécsi stúdiója és az Újvidéki Televízió 

 koprodukciójában tévéfi lm készült. Nem voltam túlságosan szorgalmas, de 

azért három regényt, két elbeszéléskötetet, egy tanulmány- és esszéválogatást, 

egy irodalomtörténeti könyvet mondhatok magaménak, s 1986-ban az Akadé-

miai Kiadó és a kölni Böhlau Verlag közös kiadásában angol nyelven megjelent 

a magyarországi szerbek és horvátok nyelvjárásait feldolgozó kandidátusi dol-

gozatom is.

Ki ejt könnyet Rómáért? Három évvel ezel�tt, miután nyugdíjaztak, elad-

tuk budai lakásunkat, s vidékre költöztünk: Budapestt�l húsz kilométerre meg 

ötszáz évre. Itt, ebben a magányban, ráérek meditálni, visszaemlékezni, ös-

szegezni. A múlt, az a közeg, amelyben föln�ttem, lassan, fokozatosan kiment 

alólam: szép emlékké vált. A jöv�, a gyerekek, föln�ttek, élik a maguk életét. 

De hát ez valahogy ugyanígy m�ködik nagyobb, történelmi léptékkel mérve 

világviszonylatban is.

Manapság egyre többen, egyre gyakrabban teszik föl a kérdést: mit hoz a 

jöv�, mi lesz Európával, az európai civilizációval? Mintha ez a Teremtés szem-

pontjából olyan fontos lenne! Hány civilizáció jött létre és sz�nt meg a törté-

nelem során? De egy sem t�nt el nyomtalanul. Valamilyen módon mindegyik 

tovább élt – sokszor azokban, akik lerombolták. Ha valaki úgy kétezer évvel 

ezel�tt azt mondta volna, hogy a Római Birodalom egyszer el fog t�nni a tér-

képr�l, bolondnak nézték volna. S ma? Ki ejt ma könnyet Rómáért? De nem is 

kell elsiratni, hiszen tovább él a mi civilizációnkban. S�t, rajta keresztül tovább 

élnek a rómainál is korábbi civilizációk. S a latin nyelv sem halt ki nyomtalanul: 

itt él köztünk az utódnyelvekben, az olaszban, a franciában, a spanyolban… 

Ugyanígy nem vész el az sem, amit mi hoztunk, hozunk létre. Az is tovább él. Az 

európai civilizáció sem t�nik el nyomtalanul. Csak talán másként fogják hívni.
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Erdei Sándor
üveg- és szobrászm�vész (Salgótarján, 1942. január 21.)

Nem minden születés-

nap egyforma. Külö-

nösen, ha valaki több 

ilyen napot tudhat ma-

ga mögött. Egy id� 

múlva már olyan gyor-

san követik egymást, 

hogy az ember már 

nem is igen tartja szá-

mon �ket. A kerek szá-

mú születésnap más. 

Ötvenévesen mond-

hatjuk, hogy nem 

semmi, hatvanéve-

sen titokban körülné-

zünk, tudják-e mások 

is, hetvenévesen már elgondolkodik 

az ember, vajon elvégzett-e mindent, 

amit akart, mert bizony már nem lehet 

olyan sok hátra. Ha néha lusta volt, 

vagy mások rabolták az idejét, esetleg 

betegeskedett, vajon van-e még elég 

id�, be lehet-e még pótolni, ami na-

gyon fontos, amit mindenképp el kell 

végezni.

Nem véletlenül kerültem arra a 

pályára, amelynek a gyötrelme-gyö-

nyöre, vesztes és gy�ztes csatái kitöl-

tötték dologtalan-dolgos napjaimat. 

Mindez csak utólag derül ki. Az, hogy 

gyerekkoromban szerettem (és akkor 

még tudtam is) rajzolni, nem jelen-

ti azt, mintha égett volna bennem a 

vágy, hogy valami m�vészféle legyek. 

A kisújszállási gyerekotthonban nem-

igen tudták, hogy hány éves vagyok, 

és már egyébként is tudtam olvasni, 

írni, számolni, ezért 1947-ben isko-

lába küldtek. Amikor 12 évesen már 

a nyolcadik osztályba jártam, fi rtatni 

kezdték a koromat, bebizonyosult, 

hogy tényleg csak 12 éves vagyok, 

de mivel én voltam az egyik legjobb 

tanuló, nem zártak ki 

az iskolából. Viszont 

tovább nem tanulhat-

tam, be kellett várnom 

a saját korosztályo-

mat.

1956 szeptembe-

rében üvegcsiszoló-ta-

nuló lettem, ami azért 

fontos nekem, mert 

nem tudtam megsze-

retni sem a szakmát, 

sem az üveget. A szak-

ma maga gyönyör�, 

néha tényleg nagyon 

szép tárgyakat csinál-

tunk, de a gyári munka, a naponta 

több milliószor ismételt mozdulatsor 

arra kényszerített, hogy meneküljek. 

Rajzolni még mindig szerettem és 

tudtam, jelentkeztem Pestre a Török 

Pál utcai Képz�- és Iparm�vészeti 

Gimnáziumba. Grafi ka szakra vettek 

fel, de Báthory Júlia, aki akkor az üveg 

szak tanára volt, átcsábított az üveges 

csapatba. Nem nagy lelkesedéssel, 

de mentem. 1962-ben érettségiztem, 

és üveggyári rajzolói szakképesítéssel 

tértem vissza Salgótarjánba, az üveg-

gyárba. Ezzel vége a boldog gyermek-

kornak, jó barátok, néhány örökké 

tartó szerelem, sok nagyon jó taná-

rom maradt Budapesten. A  sors ke-

gyelméb�l néhány hónap múlva bevo-

nultam egy budapesti laktanyába. De 

Pesten voltam! Üveget csak akkor lát-

tam, ha kinéztem a kaszárnya ablakán 

vagy ha ritkán betévedtem valahová 

egy korsó sörre. Két év múlva büsz-

ke �rmesterként szereltem le. Búcsú 

Pestt�l, köszönt városom. Salgótarján, 

közepén az üveggyárral. Üvegterve-

z� lettem, dolgoztam, megn�sültem, 
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megszületett a fi am, úgy t�nt, szabá-

lyosan élem az életem.

Az 1960-as évek végén az Ipar-

m�vészeti F�iskolán megszületett a 

szilikátipari tanszék. Jelentkeztem, 

felvettek, így 1970 szeptemberében 

f�iskolás lettem. Szakmai tanáraim 

Z. Gács György és Bohus Zoltán vol-

tak, akiket már korábban is ismer-

tem, üveggyárakban találkoztunk, no 

meg kiállításokon. Kezdett érdekelni 

az üveg, hiszen a f�iskolán tárgyterve-

zés mellett építészeti üvegtechnikák-

kal is foglalkoztunk, s�t a Fehérvári 

úti üzemben még olvaszthattunk is 

üveget. Mire felocsúdtam, már nem 

tudtam elképzelni az életemet üveg 

nélkül. A  f�iskolás évek életem leg-

mozgalmasabb és legsikeresebb sza-

kasza volt. A sors, ami mindig az üveg 

felé lökdösött, elérte célját. Diplomát 

kaptam, amiben az állt: üvegterve-

z�-m�vész.

1975, visszatértem Salgótarjánba, 

megszületett a lányom, újra dolgoz-

ni kezdtem, de közben saját m�helyt 

építettem. Az üveggyárban kereske-

delmi üveget terveztünk, ami jó lehet 

akkor, ha az ember kell� önállóságot 

kap, de hát van az embernek egy f�-

nöke, aki tudta, hogy a tervezés a 

gyártási folyamat egyik fontos részle-

te. Annyira tudta, hogy megszervezte 

a gyártmányfejlesztési osztályt, ahol 

osztályvezet� lettem. Sajnos a kett�nk 

m�vészeti, tervezési elképzelései kö-

zötti ellentétek, az emiatti egymásnak 

feszülések az évek során egyre in-

kább feloldhatatlan súlyt raktak rám, 

így 1986-ban végleg kiléptem a gyár 

kapuján.

Ezután sok minden voltam, még 

gimnáziumi tanár is, igaz, csak óra-

adó angolnyelv-tanár lehettem – de 

volt m�helyem. A nyelvtanítás nagyon 

lefoglalt, akkoriban mindenki angolul 

akart tanulni, minthogy ennek már 

nem volt semmilyen akadálya. Tan-

folyam volt b�ven, reggel hattól este 

hatig, loholtam egyik csoporttól a 

másikig, de legalább jól kerestem. 

Éjjel viszont ott volt a m�hely. Dol-

goztam a Képcsarnoknak, és kaptam 

állami megbízásokat is. A  tanításnak 

végül egy rosszindulatú gégedaganat 

vetett véget – a m�helyben viszont 

nem kellett beszélni, csak dolgozni. 

A  képcsarnoki munka még mindig 

tárgykészítést jelentett, de egyre több 

plasztikai dolgot csináltam. Mintázni 

jól tudtam, és jó pár köztéri munkát 

tudtam vállalni. Ezek f�leg portrék 

voltak. Az igazság az, hogy tudtam 

úgy mintázni, mint bárki más a vi-

lágon, de jobban nem, ezért nem 

törekedtem arra, hogy bronz- vagy 

k�munkákat csináljak. Kialakult egy 

olyan technikám, amellyel akár nagy-

méret�, száz-százhúsz kilós öntött-

üveg-szobrokat is el tudtam készíteni. 

Ezeket nemcsak kiállítottam, de el is 

tudtam adni, ami folyamatossá tette a 

m�hely m�ködését, ahol megvalósít-

hattam saját egyéni elképzeléseimet, 

pályázatokon, kiállításokon vettem 

részt, sikerrel, melyek díjakat és el-

ismerést hoztak.

Híres ember soha nem akartam 

lenni, tettem, ami a dolgom. Büsz-

ke vagyok a kiállításaimra, a díjakra, 

amelyeket kaptam, a szimpóziumok-

ra, ahol barátokat szereztem, és úgy 

érzem, hogy a büszkeségre feljogosít 

az Önök megtisztel� felkérése is. 

Végül hadd éljek mások bölcsessé-

gével:

„Ha nem sikerült, azt megbocsát-

ják, ha meg sem próbáltad, azt soha.”

Én megpróbáltam.
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Györffy Miklós
irodalomtörténész, m�fordító (Budapest, 1942. január 27.)

Ha az ember elér egy bizonyos kort, 

történetesen például hetvenéves lesz, 

és nem a mindennapi túléléssel vagy 

testi-lelki szenvedésekkel van elfoglal-

va, akkor esetleg fölteszi magában a 

kérdést, mit ért el életében és mit nem, 

mire lehet „büszke”, ha egyáltalán va-

lamire. Még talán azt az értelmetlen 

riport-kérdést is fölteszi magának, hogy 

mit csinálna másképp, ha újraélhet-

né az életét. A  válasz ilyenkor azon is 

múlik, kihez szól az ember, ki teszi föl a képzeletbeli kérdést, ki a képzelet-

beli bírája. Ha például a már halott szülei ítél�széke el�tt áll, akkor többnyire 

enyhe ítéletre számíthat, mert a szül�k – ha volt egyáltalán érdemleges szü-

l�-gyermek kapcsolat – a gyermekeikkel szemben elnéz�ek, s�t elfogultak. 

Rendszerint kevéssel is beérik, hacsak nem olyan szül�kr�l van szó, akik saját 

kudarcaikat akarják feledtetni utódaik sikereivel, vagy versenylóként futtatják 

�ket. Én egészen más pályára mentem, mint apám, és ha � ennek talán nem 

is örült, választásomat nem kifogásolta, szabad kezet adott nekem életem ala-

kításában. Igaz, nem is érdekelte különösebben, mire vittem, pontosabban az 

elérhet� fokozatok között nem igazán tudott különbséget tenni. Anyám büsz-

kébb volt rám, de az anya az, aki el�tt az ember a legkevésbé akar érdemeivel 

büszkélkedni.

Persze az is elég kínos, ha az ember a gyerekei szemével néz magára, az � 

értékrendjük fel�l próbálja megítélni magát. A gyerekek számára az apa els�-

sorban nem nyertes vagy vesztes, hanem egyszer�en az, aki. Nyilván büszkék 

rá, ha Nobel-díjas vagy olimpiai bajnok, és szégyellik, ha rablógyilkos, de �ket 

igazán a saját életük és saját gyermekeik érdeklik. Engem a gyermekeim sze-

rencsére szeretnek mint apát, talán kicsit büszkék is rám, de ha megkérdezné 

valaki – Isten �rizz, hogy én! –, mire büszkék, aligha tudnának rá válaszolni. És 

ezt én rendjén valónak is tartom.

Ha barátokhoz és ismer�sökhöz, pályatársakhoz és ellenfelekhez méri ma-

gát az ember, akkor már jóval élesebben vet�dik fel a kérdés. Ez olyan helyzet, 

mint amikor az érettségi találkozón sorra elmondják az egykori osztálytársak, 

ki mire vitte, és persze mindenki felvág egy kicsit. De közben irigykedik, hogy 

ez vagy az mégiscsak nagyobb karriert csinált. Igaz, hogy ugyanakkor van, aki 

már meghalt. Ez a verseny nem igazán sportszer�, mert a legkülönfélébb kate-

góriákban vagy súlycsoportokban mérik össze erejüket az indulók. Én egy olyan 

versenyszámban indultam, amely nemhogy az olimpián nem szerepel, nem-

hogy a tévé nem közvetíti a mérk�zéseit, de még a pálya szélér�l se nagyon 

nézi senki. Ráadásul egy olyan ország színeiben, ahol egyik pályát a másik után 

tüntetik el zöldmez�s beruházások. Ez a versenyszám az irodalom. Az irodalom 

olvasása, kutatása, oktatása, m�velése. Valamikor, tanulmányaim idején, még 
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jóval nagyobb presztízse volt, de olyan ostoba, hazug szabályok szerint kellett 

játszani, amelyek kis híján megölték a játékot. Emiatt jó darabig csak félszívvel 

szenteltem magam neki, és közben rokon szakmák felé kerestem kiutat: fi lm-

gyártás, fi lmtudomány, könyvkiadás. De a divatos és sikeres szakmákhoz ké-

pest (pénzügy, igazságügy, külügy, belügy, b�nügy, hatalomátmentés stb.) itt 

is egyre inkább elfogyott a leveg�. Mondhatni: mint a szemfelszed�knél vagy 

az úri szabóknál. Mivel a mondatokkal és mozgóképekkel való elbeszélés egye-

temes varázslata végül is minden másnál jobban érdekelt, megpróbáltam úgy 

intézni, hogy félig-meddig úri passzióként e m�vészet minél nagyobb spekt-

rumával foglalkozhassam. Így lettem egyszerre: forgatókönyvíró és szépíró, 

irodalom- és fi lmkritikus, irodalom- és fi lmtörténész, m�fordító és egyetemi 

tanár, illetve egyik sem igazán. Magyarán a szakmai versengésben végül is a 

sok szék között a pad alá estem – de ott relatíve jól éreztem magam. Ha a ko-

rombeli pályatársak képzeletbeli érettségi találkozóján – valószín�leg egy kis 

ócska csehóban – referálnom kellene pályafutásomról, a pad alól els�sorban 

azt mondhatnám el magamról, hogy kívülálló voltam és maradtam. Kívülálló 

nemcsak abban az értelemben, hogy egyik szakirány mellett sem köteleztem 

el magam igazán, hanem abban is, hogy sem politikai, sem szakmai szem-

pontból nem tartoztam semmilyen csoportosuláshoz, iskolához, irányzathoz, 

klikkhez stb. Nem tekintem ezt érdemnek, nem vagyok rá büszke, így adódott. 

Részben alkati okokból, részben – ki tudja, honnan ered� – szkepszisem miatt. 

Az úgynevezett érvényesülés, a szakmai presztízs szempontjából ez persze hát-

rányos volt, de kedvenc szerz�mmel, Thomas Bernharddal szólva, „a halál fel�l 

nézve minden nevetséges”.

Mivel még élek és a halálról keveset tudok, egy bizonyos magasabb ítél�-

szék fel�l nézve mégsem tartom nevetségesnek a kérdést, hogy mire vittem. 

És itt most nem az ilyen vagy amolyan legf�bb transzcendens bíróra gondolok, 

aki vagy van, vagy nincs – én nem nagyon tudtam eddig hinni benne –, hanem 

arra a nemzeti vagy kulturális közösségre, amelynek tagja vagyok. És innen 

nézve a kérdés már nem is úgy vet�dik fel, hogy én mire vittem, hanem hogy 

mi mire vittük. Ebben a vonatkozásban, sajnos, nincs bennem semmi büsz-

keség, inkább sok csalódás, nagy keser�ség. Már-már szégyen. Hiába mente-

getem magam, hogy mint jelentéktelen porszemnek kifejezhetetlenül parányi 

a részem Magyarország szellemi, erkölcsi és anyagi degradálódásában, s�t 

mint irodalomtanár és nyelv�r talán még t�lem telhet�leg küzdöttem is elle-

ne, de mégiscsak itt éltem le hetven évet (milyen hetven évet! – de melyik nem 

olyan?), ami történt, velem is történt, és írásaimmal, el�adásaimmal, ha abszo-

lúte marginálisak és visszhangtalanok voltak is, része voltam a közbeszédnek. 

Ebb�l a perspektívából nézve azért is különösen kínzó ez a „mire vittem/mire 

vittük?” kérdés, mert nemzedékem számára a válasz csak mostanában, azaz 

túl kés�n világosodik meg a maga ijeszt� valójában. Marad a család, a magán-

élet, a kívülállás, holott talán épp ez: magánélet és közélet szakadása (már az 

ötvenes években!) ejtette az egyik végzetes sebet a közösségen. Ki tehet róla? 
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Dvorszky Hedvig
m�vészettörténész (Balatonfüred, 1942. január 28.)

Azt hiszem, hálás le-

hetek Istennek, hogy 

1942 januárjában ép-

pen Balatonfüredre 

küldött édesanyámnak. 

Ez a Balaton melletti 

kulturált kisváros, azaz 

a fürd�telep, az akko-

riban kis Jókai-villának 

nevezett kés� roman-

tikus ház és annak a 

környezete volt gyerek-

korom világa. Azt hi-

szem, boldognak érez-

hettem magam, annak 

ellenére, hogy a háborúban elt�ntnek 

nyilvánították apámat, és a két gyere-

kével magára maradt özvegyasszony 

anyukám megpróbálta a lehetetlent: 

trafi kosnéniként meg sok mellékmun-

kával rendesen felnevelt bennünket. 

Átélt két világháborút és az 1956-os 

forradalmat, a közöttük lév� évek kis-

embereket sújtó nehézségeivel együtt.

A  Balaton vizének tágassága, a 

reformkori hagyományait akkor még 

maradékaiban �rz� hely szabadság-

szelleme meg a természet élménysze-

r� élvezete máig meghatározza lelki-

világomat. Mindezt nemcsak a háború 

meg az ötvenes évek nyomorúságait 

legy�z�, a megélhetés érdekében le-

leményesen munkát vállaló anyám-

nak köszönhetem, hanem az akkori-

ban rejtetten m�köd�, de egymással 

változatlan kapcsolatot tartó egyházi 

n�véreknek, polgári családoknak és 

persze a még megmaradt tanároknak 

is. Így lettem bölcsész, azaz m�vé-

szettörténet–történelem tanári diplo-

más 1965-ben úgy, hogy megma-

radtam vidékinek. F�ként kezdetben, 

alig vártam a hétvégéket, vonattal 

jöttem-mentem Buda-

pest és Balatonfüred 

között, mit sem ismer-

ve a f�város kulturális 

téren meglehet�sen 

belterjes életér�l. Vi-

szont az ELTE mellett 

hatalmas kíváncsiság-

gal jártam a M�szaki 

Egyetem meg a Kép-

z�m�vészeti vagy a 

Színházm�vészeti F�-

iskola különféle m�vé-

szeti el�adásaira, ké-

s�bb aztán f�ként a 

könyvtárakat bújtam. Leend� orvos 

férjemmel a Szabó Ervin szép könyv-

tárában találkozgattunk, � albérlet-

ben, én kollégiumban laktam, így 

aztán csaknem minden színházi pre-

mierre vagy új fi lmbemutatóra elmen-

tünk. Benne éltünk a sokat emlegetett 

hatvanas-hetvenes évek határok közé 

szorított fi atal értelmiségeinek a vilá-

gában. Egyvalamiben biztos voltam: 

csak az éppen új, frissen szület� m�-

vek világa érdekel, múzeumban nem 

szerettem volna dolgozni. Váratlanul 

kaptam egy értesítést az akkoriban 

megalakult Képz�- és Iparm�vészeti 

Lektorátustól: m�vészettörténészt ke-

restek. Ne felejtsük: ez a kádári éra 

1963-as, „enyhül�” id�szaka volt. Fo-

galmam sem volt, mi ez, örültem: van 

munkám. Pár hónap múlva ismertem 

csak föl, hogy ez a kortárs magyar al-

kotók afféle felülr�l bíráló szervezete, 

a hírhedtté vált „három T” egyik in-

tézménye. Évekbe telt, míg el tudtam 

jönni onnan, fele fi zetésért, a Corvina 

Kiadóba. De �szintén szólva hatalmas 

„iskolát jártam ki” mindezen helyeken, 

hiszen belülr�l éltem meg ennek a 
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kornak mások számára gyakran fel-

foghatatlan mozgatórugóit m�ködte-

t�, összefüggéstelennek t�n�, de na-

gyon is céltudatos, a hatalomért, ér-

vényesülésért folyó harcait. Rengeteg 

fegyelmit vagy fi gyelmeztetést kap-

tam az els� helyen. De ugyanakkor 

rengeteg építészt, szobrászt, fest�t, 

grafi kust, keramikust, textiles és öt-

vösm�vészt, azaz iparm�vészeket és 

m�helyeket, valamint az akkori id�k 

tanácsi rendszerének a hivatalait is-

merhettem meg országszerte. A  ren-

geteg velem rokonszenvez� ismeret-

ségére és halmozódó tapasztalataim-

ra támaszkodva szinte természetesen 

kapcsolódtam bele szakmai cikkek 

megírásába, illetve minden olyan kö-

zösségi munkába, amely a m�vészek 

minél hasznosabb, szakmailag viszont 

nyitottabb érvényesüléséért küzdött. 

Amikor 2000-ben a Ferenczy Noé-

mi-díjazottakról készül� kiadványba 

életrajzot kértek t�lem, magam is 

meglep�dtem: igaz lehet-e a rólam 

kialakult kép? Eszerint mindig a má-

sok érdekében lehetséges tennivalók 

töltötték ki számos területen végzett 

tevékenységemet – ami azért sok más 

kortársamat is jellemez. Kétségtelen, 

hogy az éppen szület�ben lév� szel-

lemi mozgások, az új m�helyek lét-

rejötte, bimbózó gondolatok formába 

öntése, új m�vek keletkezése, új m�-

vészeti fórumok létrehozása, netán 

hasznosnak vélt szolgálata, jobban 

ambicionált minden személyes érdek-

nél. Mit is említhetnék mások számára 

is értékesnek mondható dolgaimból?

Talán a Corvina Kiadóban elkez-

dett, M�terem cím�, kevésbé ismert 

vagy szeretett m�vészportré-köteteket, 

amelyeket kés�bb a Kráter Kiadónál 

Bels� Tárlat címmel folytathattam. 

K� Pál, Somogyi Gy�z�, Szemadám 

György, Melocco Miklós, Mezei Gábor, 

Schrammel Imre, Fekete György és 

még jó néhányan voltak az alanyaim. 

De talán a legfontosabb, a Magyar 

Iparm�vészet címmel újraindított szép 

folyóirat volt az igazi szakmai „szere-

lem”. Az 1989–90-es rendszerváltás 

után, az Antall-kormányban átalaku-

ló Kulturális Minisztériumba az akkori 

helyettes államtitkár, Fekete György 

bels�építész barátom hívott 1992-ben 

munkatársul. A hivatali élet soha nem 

volt ínyemre, ott szokatlanul tempósan 

intéztem a dolgaimat, de menet köz-

ben kitaláltam: kellene egy iparm�vé-

szekkel foglalkozó, legalább olyan szép 

magazin, mint amilyen akkor egye-

düliként a M�vészet c. folyóirat volt. 

Az államtitkár úr, érthet�en, magáévá 

tette a gondolatot: 1993 karácsonyá-

ra megjelent a 64 oldalas próbaszám. 

Tíz évig f�szerkeszt�je voltam, majd 

másra váltottam. A  politikai élet sok-

szor egymást váltó kormányai alatt, 

gyakran ellenszélben, kiteljesedett ez 

a folyóirat, s máig él. Szerz�jeként ma 

is szívesen írok eredményekr�l. A  tíz-

éves jubileumra megjelent összegz�, 

reprezentatív kötete szép eredményt 

mutathatott föl. Szeretem a könyve-

ket olvasni és készíteni is. 2000 tájt 

kezdtem egy jelent�sebb terjedelm� 

monográfi a készítésébe Madarassy Ist-

ván ötvös-szobrászról, akinek szobrász 

édesapját mint „római iskolást” rende-

sen elnyomták a kádári id�kben.

Az említett sorozatok után, a Kai-

rosz Kiadónál jelenhetett meg egy-két 

vonzó interjúkötetem, dr. Korzensz-

ky Richard perjel úrral, Bábel Balázs 

érsek úrral, majd Sz�nyi Zsuzsával, 

Kévés György építésszel, Kovács Ger-

gelyné m�vel�déstörténésszel, Bogyay 

Katalin, Sunyovszky Szilvia, Ablonczy-

né Szabó Magda kultúrdiplomatákkal 

egy-egy kötetke, miközben 2004-t�l 

Nagy Gáspár költ� és Juhász Judit 

újságíró hívására elszeg�dtem az ak-

kor induló Magyar Katolikus Rádióhoz 
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szerkeszt�-riporternek. Mindig vonzot-

tak az új, szinte úttör� munkák. Egé-

szen más ismeretségi körök mellett 

számos politikussal és m�vésszel ké-

szíthettem el azt a több száz interjút az 

eltelt nyolc év alatt, amelyekb�l 2007-

ben egy kisebb válogatást M�vészet és 

szakralitás címmel a Jel Kiadó adott ki.

Elszaladt ez a hetven év. De még 

most is dolgozom. Jó ez így nekem. 

Remélem, másoknak is örömöt szer-

zek vele.

Vasy Géza
irodalomtörténész (Budapest, 1942. január 28.)

1. Az els� tíz év homályos emlék, tu-

dom, régen volt, igen rég, rideg telek, 

tüzes nyarak, háború, ostrom, népek ten-

g�dtek harcmez�n, pincében, soványka 

koszton, micsoda diktatúrák, micsoda 

remények! még porba fúlva is szállt a 

gy�zedelmi ének, majd: „Rajk László és 

társai elárulták a magyar népet”, az is-

kolában ezen tanultam az írást, a szépet, 

az otthon volt a vár, az igazság, a béke, 

s  nem sejthettük, annak is mikor lesz 

majd vége, gyanús volt a polgár, az értelmiségi, mindenki, akiben maradt valami 

régi, álmatlan éjszakák, cseng�frász, kitalált perek, mind ellenséggé váltak a derék 

emberek, elfordult az Isten, röhögött a Sátán a bolsevikok vörösl� oltárán.

2. A gyerekek lassan emberré lesznek, de mindig nehéz a sorsa a tizen-

évesnek, hát még ha az a kor az ötvenes évek ráadásnak, és soha nincs bi-

zonyosság, hogy mi történik másnap, de volt egy év, s benne az �szök �sze, 

nem tudtad, hogy az növeszt vagy magadtól n�sz-e, 1956, te csillag, csillagok 

csillaga, te csoda, feledhetem az életem, de tégedet soha! az els�s gimnazista 

indul a Bem-szoborhoz, szívében Pet�fi  Sándort, forradalmat hordoz, költ� sze-

retne lenni, szavalni, cselekedni… a szovjet tankok ellen mit is lehetne tenni? 

és Kossuth Lajos most azt üzente: a muszkával ne menj szembe!

3. A hatalom édes szédületében végül minden Haynau megszelídül szépen, 

lazábbra veszi a bilincset, elengedi a béklyót, hiszen mindig � mondja ki a vég-

szót, nem is kell latinul tudni, hogy circenses et panem, már szinte boldog nép 

mondja: éljen! majd ámen! az eljárás hasznos és jól ismert: h�t�gép, mosógép, 

kis kocsi, kis kert, no és a tévé fehéren-feketén, mutatja, hogy az életünk gazdag 

és nem szegény, szinte már költemény, ó, ti hatvanas évek! t�letek most is lázban 

égek, végül járhattam mégis egyetemre, juthattam a nulláról az egyre, lett fele-

ségem, gyerekem, állásom, gyakorolhattam, amit szerettem, a hivatásom, kép-

zeltem, hogy a világot megértem, és naivan, még jobbat, még többet reméltem.

4. Kés�bb csendesedett, lassult az ütem, nem véletlenül, de tervszer�en, n�tt 

a létbiztonság a létminimumon, tovább még mindig a lenini úton, hív� több akadt 
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még, mint hitetlen, mert hihetetlen volt, hogy lehetetlen, hogy a kommunizmus 

talpra állítva is légvár, és egészen más az, ami ránk még vár, nálunk sorra el-

akadtak a reformok, és mire az évtized olajozottan leforgott, Nyugaton és Keleten 

tartoztunk fának és f�nek, a helyzetünk korántsem látszott egyszer�nek, az én 

családom mégis büszkélkedett, mert körülvett bennünket három gyerek, három 

a legf�bb meseszám, kett�nket elvarázsló, halálunk után is mibennünk parázs-

ló, mert a csontok kifehérednek végül, ám ahogyan éltünk, bennük lesz emlékül.

5. A nyolcvanas években a mellékállás megsegített minket, vittem haza a 

forintot, a megszolgált kincset, huszadika után is tellett gyümölcsre, húsra, 

vajra, nem számítottunk semmi komolyabb bajra, volt már lakásunk, használt 

kocsink, egy Wartburg, de igazán, utazhattunk keresztül-kasul ezen a kis ha-

zán, nyáron szabadok voltunk a Balaton-parton, ölelt a víz, a fény, elringatott 

az alkony, n�ttek a gyerekek, sejlett, hogy mivé válnak, ám közben gyülekeztek 

a Kárpát-medencei árnyak, már nem éreztük, hogy az életünk az börtön, de a 

gazdaság kiütve elterült a földön, s míg kezdetben azt gondoltuk, hogy Jalta az 

életünknél hosszabb, de utódainknak nem lesz a mi sorsunknál rosszabb, az 

évtized vége felé úgy látszott hirtelen, hogy a szép szabadság váratlan itt terem.

6. Tudjuk, hogy az okos ember a más kárából és holtig tanul, ám mi csak 

a magunk baján okultunk, így is váratlanul, szinte az égb�l hullott az ajándék, 

a manna, hogy amit eddig nem lehetett, azt most már szabadna, és be kellett 

látnunk, hogy amit elképzeltünk máshol, bizony ott sincs a kerítés kolbászból, 

hogy megint hálnak az utcán, mentve semmi mást, csak az életük pusztán, 

hogy a fenti ország gyarapodott, szépült, míg a lenti nyomorba szédült, észak-

nak, nyugatnak fut a földnek népe, megmarad-e bennük hazájuk emléke? én 

pedig nyelvünkkel, versekkel megkötve �rz� biztonsággal tekinthetek körbe, 

miként a gazda kicsiny birtokában, otthon érzem magam, megvetve a lábam, 

ültettem diófát, utódot neveltem, könyveimet írván tudom, hogy jól tettem.

7. Beköszöntött az új évezred, kinek a vég, kinek a kezdet, az Isten, a sors vagy 

valami más amiként rendeli, nekem ’95-t�l váratlanul a beérkezés esztendei, a si-

kerek közt bizony szívszaggató kudarcok sora, ki�zött innen-onnan az új kufárok 

ostora, de hát végül is mi bajom lehetne nékem? álltam katedrán, ültem elnöki 

székben, és szerettem, szeretem a feleségem, gyerekeinkre lehetünk határtalanul 

büszkék, az öröm feledtet velünk minden bántást és tüskét, hódítók �k és meghó-

dítottak, övék lett a népek hazája, szüleiknek vagyon immár öt unokája, tavasszal 

majd a hatodik oázza végig Európát, hallgatjuk ezt az �si, megunhatatlan nótát, 

pedig a magzat még semmit se látott: siratja és köszönti Magyarországot.

8. Az ember micsoda bajba keveredik! Még körül se nézett, s már közel a 

hetvenedik, ne gondolj semmi másra, ez bizony éveid száma, tegnap ütött hat-

vankilencet, s ma már azzal henceg, hogy egyet léptél – el�re? hátra? ne latol-

gasd, legyél a bátrak bátra, hiszen reád borul az égnek kékl� sátra, s ameddig, 

drága t�z, fölöttem fénylesz, mindegyik nap újabb esély lesz, s bár sem az évet, 

sem az órát nem sejthetem, mikor lesz a halálban másfajta kezdetem, addig 

minden hajnal azzal ébreszt fel: itt van holnapod, öltözz fel, kezdd el!
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Gy�ri László
költ� (Orosháza, 1942. január 29.)

Valamikor meg sze-

rettem volna érni az 

ezredfordulót, mert az 

olyan szép, kivételes 

esemény. Ki is számí-

tottam, hogy kétezer-

ben ötvennyolc éves le-

szek. Most meg itt van 

a hetvenedik. Egyel�re 

világít a ledfény.

Nagyanyám estén-

ként a Bibliát olvas-

ta, úgy, mint a régi 

öregek: félhangosan, 

hogy tudja, olvas, a 

néma olvasás a töké-

letes olvasni tudás bizonyítéka, nagy-

anyám eszerint kissé félanalfabéta 

volt. Néha vele írattam alá az ellen-

�rz�t, s mindig úgy írta alá: özv. Györi 

Pálné. Nem tudott különbséget tenni a 

rövid ö meg a hosszú � között. Taka-

rékos emberhez ill�n két pontot rakott 

a bet� fölé. Ha nem is a Bibliát, de 

rengeteget olvastam, már amennyi-

re telt az id�mb�l, a nevemet pedig 

hosszú �-vel írtam. Írom.

Tizenkét éves koromban gondol-

tam ki az els� verset valamely olvas-

mányélménynek a nyomán: Gyáva 

népnek nincs hazája, minden bátor 

ezt kiáltja. S tizennégy éves koromtól 

fogva rendületlenül írtam kék iskolás 

füzeteimbe. Orosházán történt, a gim-

náziumban. Több osztálytársam is íro-

gatott, egy-egy reggel felolvasást tar-

tottunk az iskolában. Hogy költ� let-

tem, hogy még most is verseket írok, 

erre azt szoktam mondani: aki nem 

hagyja abba, költ� lesz bel�le. Nyil-

vánvaló, hogy nem igaz, de nekem, 

álszerényül bár, jól hangzik. De restel-

lem magam költ�nek hívni. Hogy ver-

seket írok, abban nagy 

része volt annak, hogy 

a gimnázium után az 

Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem böl-

csészkarára kerültem 

magyar–könyvtár sza-

kos hallgatónak, s egy 

kis ideig Ágh Istvánnal 

laktam egy szobában, 

a szomszédban pedig 

Bella István írta a ver-

seit, s hogy összeba-

rátkoztam Péntek (ak-

kor még Molnár) Imré-

vel, Kiss Benedekkel, 

Utassy Józseffel, Oláh Jánossal, meg 

még nagyon sok egyetembeli kezd�-

vel, például Sumonyi Zoltánnal, s  az 

alkotókör égisze, Koczkás Sándor ke-

ze alatt egy irodalmi-vitatkozó lap, 

a  Tiszta Szívvel szerkesztésében is 

részt vettem. A  Hungáriába (a New 

York kávéházba) jártam, Bella István 

sok olyan emberrel összehozott, akik 

ma költ�k, professzorok, de hozzá kell 

tennem: csak fi atalok gyülekezetében 

nyüzsögtem, nagy költ�kkel, Zelk Zol-

tánnal, Nagy Lászlóval, Vas Istvánnal 

sohasem ültem egy asztalnál.

Aztán vidékre költöztem, Salgótar-

jánba, Kaposvárra, Tatabányára, nem 

vettem részt olyan lázadó, nyugtalanko-

dó, a maga idején a fi atalok szempont-

jából fontos találkozókon, mint például 

a lillafüredin, a lakitelkin, a szentendre-

in. Kiestem az eleven irodalmi életb�l.

1964-ben jelent meg az els� ko-

moly helyen versem, az Új Írásban. 

1968-ban els� verseskötetem, 1969-

ben pedig benne voltam az Elérhetet-

len föld cím� antológiában, a Kilen-

cekében. Nyolc könyvem jelent meg, 
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hat verseskötet, két elbeszélésgy�j-

temény. Verseim kiadatlan kéziratait 

Gy�jt�fogház címmel köttettem be, 

egy egész polcot töltenek meg.

Abban az id�ben indultam, amikor 

még egy er�s áramlat azt vallotta, hogy 

az író a nemzet lelkiismerete, szószóló-

ja, küldetéstudata, közképviseleti mun-

kája van. Mára a költészet leger�sebb, 

leginkább a centrumba tett, a fi gyelem 

központjába helyezett ága más tételt 

állított föl, s magának a versnek, a szö-

vegnek sokkal nagyobb jelent�séget 

tulajdonít. Azzal, hogy visszahúzódott 

régi szerepköréb�l, megemelkedett a 

versnek mint tartalmától megfosztott, 

üres esztétikai objektumnak a fon-

tossága. De a régi áramlat is él még, 

hitvallói ma úgy fogalmaznak, hogy a 

nemzet meg�rzése a feladatuk. Ezen 

a kett�n kívül vannak átmeneti, ve-

gyes programok is, de f�leg mintha a 

programnélküliség uralkodna. Sajnos, 

általában hiányzik a mesterség ismere-

te, a formai tudás ma már nem követel-

mény, a vers az, amit én írok.

Széthúzódott a mez�ny, rengeteg 

a költ�, az irodalom szét van szóródva, 

ráadásul manipulációs világ uralkodik. 

Aki nem tartozik valahová, valami tár-

sas körhöz, klikkhez-klánhoz, egy-egy 

mesterhez, egy-egy kiadóhoz, egy-egy 

folyóirathoz, egy-egy magába kulcsoló-

dó, másokat észrevenni nem hajlandó, 

kirekeszt�, összezárt költ�i csoporthoz, 

az megnézheti magát, nem lesz köny-

ve, nem fog megjelenni, nem kap díjat, 

ösztöndíjat, kitüntetést. Brutális tehet-

ségek, brutális látszatok léptek a régiek 

helyébe; kenyérharc folyik, kegyetlenül 

kemény; díjakért, kitüntetésekért tüle-

kednek, hogy megélhessenek az iroda-

lomból, vagy egyszer�en a dics�ségért. 

Hihetetlen, hogy mi folyik a háttérben. 

Vannak díjbegy�jt�k, s vannak, akik 

mindent�l elesnek, s az a legrosszabb, 

hogy a díj mintegy esztétikai ítélet-

ként jelenik meg, holott nincs semmi 

köze az értékekhez. Nem jutott volna 

eszembe ilyen élesen fogalmazni, ha 

egy könyvkiadó nem világosít fel, hogy 

ilyen a világ. Márpedig egy könyvkiadó 

csak tudja, amit én csak sejtek, de a 

b�römön érzek.

Nagy élmény, hogy elmúlt az id� 

fölöttem. Mi volt ez az egész idesto-

va ötven év, amelyet az irodalomban 

eltöltöttem? Az, hogy nem az iroda-

lomban töltöttem el, az irodalom – lát-

szatra – mellékes volt az életemben, 

tudniillik mindvégig polgári foglalko-

zást is �ztem, könyvtáros voltam, s�t 

most is az vagyok.

A  kis részletek, a kis történetek 

érdekelnek, persze hátterükben az 

egésszel, szeretném magam az indu-

latoktól megszabadítani, amelyek fi a-

talkoromban annyira gyötörtek; olyan 

szavakat használtam, amelyekre ma 

már szégyenkezve emlékszem vissza, 

dühöt, gy�löletet emlegettem, holott 

csak nem találtam a helyem, úgy érez-

tem, több tehetség van bennem, mint 

amennyit meg tudok mutatni, emiatt 

nem hagytam abba mindmáig a vers, 

az írás m�velését. A magam módján, 

amilyen jól csak tudom, értelmezem 

a világot. Hogy is írja Arany János? 

„Ha kés�n, ha csonkán, ha senkinek: 

írjad!” Ez az Arany János-i parancs.

Volt egy pillanat, amikor fordítot-

tam egyet az életemen, elkezdtem 

prózát írni. Ha újra kezdhetném, az 

volna az els�, hogy megtanulnék egy 

idegen nyelvet, ha újra kezdhetném, 

regénybe fognék. Ha újra kezdeném, 

akkor sem tudnék mást cselekedni: ír-

nék. A rilkei parancs: „Változtasd meg 

élted!” Változtassak rajta?
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Székelyhidi Attila
fest�m�vész (Gyula, 1942. január 30.)

Magamról ezt-azt…

Hát persze – már megint a gyermekkor! Az ön-

kéntelen cselekvés, megnyilvánulás ideje, ahová 

mindent visszavetítünk, amib�l minden kés�bbit 

eredeztetünk:

– Egy korai emlék – reggel a bekúszó nap-

fény egy szivárványos darabja vándorol a szoba-

falon (a falióra prizmás üvegének pompás játé-

ka), hosszan leköti fi gyelmem…

– Az els� gumilabda – olyan nagyobbacska –, 

apám szerzeménye, ajándéka, elmerült játék ve-

le, majd jön ám a szomszéd vasutas váltókezel� 

– a kés�bbi párttitkár –, elragadja, hatalmasakat 

rugdal, föl az égbe: kipukkasztja…

– Más: csodás lassú repülések, lebegve visszatér� álmaimban, földközelben 

úszva, lebegve (mondják, gyermekkori vérszegénység velejárója).

– Még mindig Vészt�n, a szomszédék Zsuzsikája – együtt pucérkodunk a 

dús illatú, s�r� kaporágyásban…

Hatévesen Szeghalomra költözvén újabb kiragadott kép: apám reggelente 

ütött-kopott bögréjéb�l issza a forralt tejet, kávét, beleaprítva kenyerét, ke-

zében a késsé élezett nyel� nagykanál – orosz fogságból megmaradt rekvizi-

tum –, két fétistárgy, el nem hagyván évekig. Rögzült is rendesen… a pályames-

teri lakás konyhájában, melynek ablaka a szomszéd szolgálati lakásokra nézett 

– benne a párttitkár váltókezel�, jött utánunk Vészt�r�l. Mily véletlen… Amúgy 

megvoltunk egymás mellett, nem különösebben érintkezve, a pályafenntartás 

emberei nemigen foglalkoztak a forgalom lebonyolítóival, és viszont. Két külön 

világ, külön mentalitás. A párttitkár rámen�s, akciós típus volt, ’56-ban „hintá-

zott” egy kicsit, de rövid id�n belül vitte tovább a vonalat.

Jó anyám hamar kézbe adta a ceruzát, a grafi tot meg a színest, képesla-

pokat, mesekönyv-illusztrációkat másoltatott velem. Emlékszem, egy fokon túl 

mindig ráuntam, némelyiket be sem fejeztem. Így aztán igazi gyermekrajzos 

korszakom nem volt, kimaradt – máig sajnálom, hiányolom. Harmadik elemiben 

egy ilyen „rendes” másolatot elvitt megmutatni a tanítómnak. Nem hitte, hogy én 

csináltam, ott helyben meg kellett ismételni. Elpiszmogtam vele egy darabig, de 

már közben a szemén láttam, hogy meg van gy�zve és elismeri a produkciómat. 

Másodikban meg egy óraközi szünetben a Generalisszimuszt, ¾-es profi lban, 

krétával másoltam ki a táblára, kell� nagyításban. Én csodálkoztam a legjobban, 

hogy a tanító nénik körében is nagy a csodálkozás. A  vízfestéket keményen, 

temperásan míveltem, amit nehezen tudtam csak elhagyni jóval kés�bb. Rajz-

tanárunk csak egy évig volt, ötödik osztályos koromban. Meg is hívott a rajzszak-

körébe a hetedik-nyolcadik osztályosok közé. Egyedüliként a kicsik közül.

Bátyám is jól rajzolt, de � gimi után m�szaki pályára ment. Nem volt rajz-

tanítás, sem szakember az egyébként vidéki viszonylatban jónak mondható 
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középiskolában, amelyet Péter András helyi földbirtokos alapított a XX. század 

elején, kinek nevét csak jóval ’56 után vehette fel az iskola. Els�sként, szinte 

gyerekként inkább csak elcsodálkoztam a vidéken is jelent�s, s�r� ’56-os ese-

ményeken, emlékként mégis a kemény tél és a hosszú szénszünet, sok korcso-

lyázás maradt meg bennem leginkább. Pedig hát csak a gimnáziumot nézve is 

nagyot változott a tantestület összetétele, elvittek a tanárok közül jó párat, meg 

jöttek sokan újak. A KISZ-t sem er�ltették évekig.

Viszont a sport minden mennyiségben: edzések, versenyek, labdajátékok, 

magasugrás, szertorna, télen korcsolya, nyáron úszás meg foci. Menekülve 

a tanulószoba álmosító, ebéd utáni szunyókálásából, hanyagolva a tanulást, 

így aztán a kit�n�b�l a négyesek közé csúsztam, majd végz�sként jeles ered-

ménnyel érettségiztem. A rajzolás-festés a sportolás mellett harmadikban-ne-

gyedikben ismét fontosabb lett (akvarell!). Sz�nyi beszerzett szakkönyvéb�l ki-

tapogatva ezt-azt. Els�, kiállításnak mondható szereplésem is az utolsó évben 

volt, az önképz�körben akvarellsorozatom zömmel tájképekb�l állott. Minden 

szakmai, irányított el�képzés nélkül jelentkeztem a képz�m�vészetire. A  fel-

vételin rajzoltam el�ször tanulmányszer�en portrét és aktot. Ez alatt a két hét 

alatt többet tanultam, tapasztaltam, mint korábban bármikor. Persze hogy nem 

vettek fel. Azt tanácsolták, jelentkezzem Egerbe Jakuba Jánoshoz a Tanárkép-

z� F�iskolára, ott közben háromszakos lett a képzés, így a rajz jelent�sége is 

csökkent. Matematika–fi zika–rajz szakosként egyedül voltam az egész f�isko-

lán. Közben Blaskó János fest�m�vész lett a tanszékvezet�, aki négyünknek 

kiállítást szervezett a f�iskolán, majd m�vésztelepre is elküldött, Vörösberény-

be, a Balaton mellé.

Csontváry Kosztka Tivadarról írtam szakdolgozatot. Ki tudja már, miként 

haraptam pont �rá? Németh Lajos munkája még akkor nem jelent meg, csak 

némi szemelvényt tudtam felhajtani t�le. Voltak azért eredeti meglátásaim is 

festészetével kapcsolatban (dicséret és némi pénzjutalom járt a munkáért a Ho 

Si Minh Tanárképz� F�iskolán).

Ma is úgy látom: zseniális dilettáns, óriási buzgalommal, a különcségig, kü-

lönösségig men� produktumokkal, no meg a „Napút” sajátos id�- és színprob-

lémájával. (Tulajdonképpen emiatt reagálok vissza – kicsit ódzkodva – tisztes 

felkérésükre.)

Maradt tehát a kerül� út: a f�iskola után sem gondoltam, hogy képzett fest� 

vagyok, annak ellenére, hogy karakterérzékem a legjobbak közé sorolt. Utólag 

még örültem is, hogy Budapestre nem vettek fel. Elvesztem volna – mint jóhi-

szem� vidéki gyerek – a f�város dzsungelében.

Szül�városomba, Gyulára visszatérve: tanítás, képz�m�vész-kör vezetése 

(általános iskola, gimnázium, Tanítóképz� F�iskola, Városi Képtár). Majd az 

1969-t�l m�köd� Gyulai Nyári M�vésztelephez kerülve a Tóth Tibor fest�m�-

vész vezette tábor alapító tagjaként fejlesztettem tovább alakrajzolási képes-

ségemet, rendszeres akt- és portréstúdiumokkal. Közben 1977-t�l M�vészeti 

Alap-tag, MAOE-tag lettem. Immár több mint negyven éve gy�rjük a valóságot, 

a látványt, s annak színeváltozását, ambivalens megnyilvánulásait. A nyolcva-

nas évek közepét�l a telep vezetésében is részt vettem.

Egyéni kiállításaimon és más kollektív bemutatkozásokon kívül m�vészte-

lepünk csoportos bemutatkozásain szerepeltem a legtöbbször. Dömötör János 
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szerint munkáim hangneme a hódmez�vásárhelyi Endre Béla mentalitására 

emlékeztet leginkább. „Kis” Pogány engem mint az egyetlen gyulai „bennszü-

löt tet” tárgyalt a m�vésztelep keretein belül a törzstagok kiállításainak kapcsán. 

A tagok nagybányai irányultsága, a telepi munkálkodás, valamint Gyulán az év 

közben is bérelt m�teremszobák révén a mindennapok közegében való rend-

szeres elid�zés következtében a leíró, részletez�, szociografi kus beütés�, de 

mégis érzékletes megjelenítés� munkák váltak dominánssá, több-kevesebb 

intellektualitással. Környezetrögzítések, portrék, bels� udvarok, kertek, hátsó 

udvarok, melléképületek, a város küls� övezetei, tanyák kerültek feldolgozásra, 

nemcsak Gyulán.

E folyamatot szakította meg a pár éve kezd�dött szemideghártya-sorvadá-

som, szinte teljes mértékben. Sorvasztotta még a tovább él� kádári diszkrimi-

náció kellemetlen hatékonysága.

Pedig hát, lenne még hajlandóság a gyulai „�szikék”, egy-két önarckép 

megfestésére a nyolcvanas évek óta telepített nyírfás-ligetes életközegben, 

amúgy szinyeis–aranyos hangnemben.




