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Sumonyi Zoltán
író, költ� (Szatmárnémeti – ma: Románia, 1942. február 5.)

Noha felmen�im mindkét ágon baranyaiak (Su-

mony, Pécs, Kisasszonyfa), de minthogy apá-

mat (Pap M. Zoltán) 1940-ben frissen kinevezett 

vasúti tisztként mindig az éppen visszacsatolt 

országrészekbe helyezték a megrongált sínek, 

hidak, átereszek helyreállítására, így születhet-

tem Szatmárnémetiben.

Most, 2011 �szén, közelg� születésnapomra 

nagyobbik fi am (Papp Gábor Zsigmond fi lmren-

dez�) egy portréfi lmmel szeretne meglepni, s az 

elmúlt hetekben végigvitt eddigi életem néhány 

fontosabb helyszínén. Meglepetést mondtam, 

hiszen már eddig is az: hogy egyáltalán ilyesmi 

jut az eszébe! Mert igazán nem vagyunk afféle 

„m�vészcsalád”, amelynek élete a családf� vagy 

valamelyik tehetségesebb gyerek sikere körül 

forog; 2005-ben például, válogatott versesköte-

tem (Idejük van a zsoltároknak) bemutatásakor hatéves, Máté nev� unokám 

hitetlenkedve kiáltott fel a derül� közönség soraiból: „Zoli költ�?!”

És meglepetés lesz majd az elkészült fi lm is: hogyan fogja megvágni a 

tizenöt-húsz órányi felvételt, s megszerkeszteni hatvan percben? De ez már 

Gábor dolga, nekem meg már azzal is segített, hogy a szeszélyes sorrendben 

kiválasztott helyszíneken el�hívott emlékeket most abban a szeszélyes sor-

rendben megismételhetem.

Els� helyszín. Sétálunk a szigligeti alkotóház parkjában, majd kévét f�zök 

a 22-es szobában. 1970 májusában mentem le el�ször az írók alkotóházába, 

de a máig meghatározó Szigliget-élmény 1972 januárjában kezd�dött, Vas Ist-

vánnal, Szántó Piroskával, s akkor ismertem meg az úgynevezett „játékos csa-

patot”: Erd�dy Jánost, Timár Györgyöt, Karsai Luciát, Kerényi Gráciát, Nemes 

Nagy Ágnest, Lukácsy Andrást, Telegdi Polgár Istvánt, Bajomi Lázár Endrét, 

Tatay Sándort, Kabdebó Lórántot. (A szigligeti játék, a „szentistvánozás” azóta 

is folyik minden januárban, a halottak helyén a kés�bb csatlakozók játszanak: 

Gergely Ágnes, Széchenyi Ágnes, Várady Szabolcs, Sz�nyi Ferenc, Kajtár Mária, 

Somos Éva, Kuthi Csaba.)

Az elmúlt negyvenegy évben már minden szobában laktam, de a 22-esben 

legalább huszonötször. Egyebek mellett ott írtam a Vas István-életrajzot is (Ar-

cok és vallomások); Pista minden délután lejött a 14-esb�l, és „tollba mondta” 

életének azokat a részleteit, amelyeket addig még nem írt meg a Nehéz szere-

lem c. regényfolyamában.

Második helyszín: Balatonfüred, Lipták-ház. 1963 nyarán jártam ott 

el�ször, másodéves bölcsészhallgató koromban. Kés�bbi feleségem (Kovács 

Judit) után mentem le Füredre, aki a családjával ott nyaralt, s én persze nem 

lakhattam még velük. A  sátorveréssel bajlódtam, amikor Lipták Gábor meg-
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szólított: „Gyere hozzánk, a hátsó verandán van egy üres hever�, utoljára Szabó 

L�rinc aludt rajta.” Hetekre ott ragadtam. Hétvégeken megtelt a ház vendé-

gekkel, jöttek Illyésék, Déryék, Németh Lászlóék, Passuthék, Örkényék, Borsos 

Miklósék, Boldizsár Ivánék. Órákig hallgattam a vitáikat, az volt számomra a 

nem létez� irodalmi kávéház, Déry szerint az „irodalmi kocsma”. A következ� 

évben ott voltunk nászúton, azután húsz évig minden nyáron, el�ször egy, majd 

két gyerekkel. Amit az úgynevezett „irodalmi életr�l” vagy „irodalompolitikáról” 

tudok, azt ott tanultam. Szerencsére a ház meg�rzött valamit a múltjából, és a 

jelene, jöv�je is biztató: ma a m�fordítók háza, szobáiban külhoni írók fordítják 

saját nyelvükre a magyar irodalmat.

Harmadik helyszín: Izbég, iskolaudvar. 1953 októberében költöztünk 

Csengerb�l Izbégre, a román határ mell�l a Szentendre fölötti kis hegyi faluba. 

Tizenkét éves koromig Csengerben éltem, ott tanultam meg mindent az élet 

fontosabb dolgairól, a többi már csak „iskola” volt. Kerek egy évig laktunk Iz-

bégen, hatan egy szoba-konyhás nyári lakban, az ivóvizet is a patakból merítet-

tük, de az az egy év a tündérkert darabja volt. Szlovák, német, szerb anyanyelv� 

osztálytársaim között csak hárman voltunk magyar anyanyelv�ek: (gróf) Mailáth 

Erzsike, Kállay Pista és én. �k is újak voltak az osztályban, nyáron költöztek oda 

a kitelepítésb�l, de Pestre még nem mehettek. Az évzárón én vezényeltem a 

hatodikosok szavalókórusát, a Walesi bárdokat adták el� nagy átéléssel, hibát-

lan mondathangsúlyokkal. (Klipper Tóni volt Edward király.)

Negyedik helyszín: Budapest, Bródy Sándor utca. Megyünk a rádió 

épülete felé. 1970 és 2007 között mindennap megtettem ezt az utat, a nyug-

díjazáskor derült ki, hogy harminchét év alatt egy fél napig sem voltam beteg-

állományban. Áthaladva az egykor színészekkel zsúfolt, hangos Pagodán, ahol 

most két-három régi kolléga árválkodik, elfordulunk a 14-es stúdió felé. „Tu-

dod, melyik az?” – kérdezi Gábor nevetve. Tíz évig ott vettem föl és játszottam 

össze a Társalgókat („másfél óra irodalomkedvel�knek”). Bent igazi „meglepe-

tésparti” fogad, öt bemondó, els� rádiós kollégáim ülnek az asztal körül: Deb-

renti Piroska és B�zsöny Ferenc, akik már ’56-ban is bemondók voltak, és a 

fi atalok, akiket már én vettem föl, Török Annamária, Szalóczy Pál és Mohai Gá-

bor. Hálás vagyok nekik, hogy huszonnyolc évesen elfogadtak és befogadtak. 

Egyáltalán, sokat köszönhetek az egykori Magyar Rádiónak, sok jó m�sort, sok 

barátságot, sok utazást, Szicíliától Izlandig.

Ötödik helyszín: Budapest, Árpád-hídf�i lakótelep. 1968 októberében 

költöztünk be a tízemeletes, Larsen–Nielsen-típusú panelházba. Egész falunyi 

fi atal házaspár egy vagy két gyerekkel, csupa új honfoglaló. A  legtöbbnek ott 

volt el�ször önálló lakása, fürd�szobája, vízöblítéses WC-je. Férfi korom legjobb 

tizenhat éve pergett le ott; mindaz, mi elképzelhet� egy férfi ról, örömben és 

ny�gl�désekben is. Oda született kisebbik fi am (Papp Gergely televíziós szer-

keszt�-m�sorvezet�), és ott, arról írtam a Panelhalom c. kisregényt, amelyben 

csak öt-hat baráti család szerepel, de sajnos mind a százharminckét család ma-

gára ismert, s néhányan látványosan tépték szét a könyvet a közös parkolóban. 

„Az írómesterség tigrismesterség, vérrel dolgozik” – vigasztalt Karinthy Cini.

Hatodik helyszín: a Pozsonyi úti lakásban. Gábor fölteszi az utolsó, 

meghökkent�nek szánt kérdést: „Ha nem Sumonyi Zoltán volnál, kivel cserél-

nél, ki szeretnél lenni?” Már kérdeztek hasonlókat. Tizennyolc-húsz évvel ezel�tt 



FEBRUÁR

2929

beválasztottak egy nemzetközi rádiós szervezet (European Broadcasting Union 

– Radio Theatre) vezet�ségébe, s el�tte, a szokásos „fejkopogtatáson” a brüs-

szeli igazgató azt kérdezte, hogy ha történetesen nem magyarnak születtem 

volna, akkor melyik nemzethez szeretnék tartozni? – Ha nem magyarnak szüle-

tek, akkor magyar szeretnék lenni – válaszoltam. Nyilván nem erre számítottak.

Mutatis mutandis, valami hasonlót mondtam a fi amnak is.

Zöld Anikó
 fest�m�vész (Budapest, 1942. február 9.)

M�vészeti tanulmányait 1960–1966 

között a Magyar Képz�m�vészeti F�-

iskola fest� szakán végezte, 1966-ban 

kapta diplomáját.

Mesterei Kmetty János, Barcsay 

Jen� és Fónyi Géza voltak.

1966 óta rendszeresen részt vesz 

hazai és nemzetközi kiállításokon.

A  f�iskola elvégzése után a Fiatal 

Képz�m�vészek Stúdiójának, a Ma-

gyar Köztársaság M�vészeti Alapjának 

és a Magyar Képz�m�vészek és Ipar-

m�vészek Szövetségének lett tagja. 

Tagja a MAOE választmányának. A Ma-

gyar Képz�m�vészek és Iparm�vészek 

Szövetsége fest�szakosztályának ve-

zet�ségi tagja.

Alapító és elnökségi tagja a Belvá-

rosi M�vészek Társaságának, alapító 

tagja a Magyar Fest�k Társaságának 

és tagja a Magyar Vízfest�k Társasá-

gának. Részt vett a Soproni és Hajdú-

sági Nemzetközi M�vésztelep munká-

jában és kiállításain.

2002-ben és 2009-ben részt vett 

a Szentendrei Szerb M�vésztelep 

munkájában és kiállításain.

2006-ban és 2007-ben a Rozsnyói 

Nemzetközi M�vésztelep munkájában 

és kiállításain vett részt.

2004 óta minden évben részt 

vett a magyar festészet napja alkal-

mából az Él� magyar festészet tár-

latán, és a minifestmények kurátora 

volt (WAX Kiállítóház, Nádor Galéria, 

Mednyánszky Galéria, Duna Plaza, 

Józsefvárosi Galéria, Semmelweis 

Szalon).

„»A fest� min�sége attól függ, 

milyen mennyiség� múltat hord ma-

gában« – fogalmazta meg Juan Gris. 

Zöld Anikónál ez a múlthordozás mi-

n�ségteremt� tényez�. A különös az, 

hogy ez nem feltétlenül a személyes 

múlt – bár az is van benne –, hanem 

az egész emberiség, els�sorban a 

magyarság kulturális múltja.” (Feledy 

Balázs)

Édesanyjával
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„Szélesen festett, szinte egyenle-

tes foltokból állítja össze festményét, 

színei üt�képesek.” (Frank János)

„Végtelenül vonzó, rabul ejt� táj-

képeit merész ecsetkezeléssel, teljes 

átérzéssel, meleg színekkel revelálja.” 

(Bajomi Lázár Endre)

„…alkotói programjára dokumen-

táltan az emberiség kulturális kincsé-

re való építkezés és a visszafogott, 

fi nom líra a jellemz�.” (Dr. Bereczky 

Loránd)

„Zöld Anikó képei valóban szépek, 

a szó akár egészen klasszikus értel-

mében. Festett képek, természet után 

képzelt tájak, képzelet után termé-

szetté álmodott emlékek, régebbi m�-

vészek m�veinek újraképzései. Vagyis 

a küls� és bels� látás mégiscsak, 

minden bontás és bomlás ellenére fel-

bonthatatlan frigyének hol a plein air, 

hol az atelier leveg�jében nevelkedett 

gyermekei. De mégis magukra ve-

títve mint egy fogantatásuk idejének 

önmagukra eresztett kételyeit, mint 

egy árnyékot. Ha úgy tetszik – mint 

egy képének címe mondja  –: »múl-

tunk emlékei«, ha úgy tetszik, emlé-

kei lehetnek a jöv�nek is.” (Somlyó 

György)

„A  töredékben az egész rejt�zik, 

ahogyan Zöld Anikó számára is egy 

egész világ kezd�dik a paestumi vagy 

velencei kapu mögött, bújik meg az 

oszlopcsarnokok, sírkamrák homá-

lyos tereiben. Nem törekszik rá, hogy 

az elveszett Aranykor emberének bol-

dogságát, Atlantisz városának szép-

ségét, gazdagságát megidézze. Azt 

azonban sejteti, hogy a világ – és ben-

ne az ember – sokkal teljesebb, titok-

zatosabb, mint amilyennek ma látjuk.” 

(P. Szabó Ern�)

„Zöld Anikó képei mindig üzene-

teket hordoznak, üzennek nekünk, 

hogy ne csak a mának éljünk, hogy 

ne csak az a bizonyos – elöljáróban 

emlegetett – zajos, rohanó, digitalizá-

ciós forradalmat megél� társadalom 

hassa át mindennapjainkat, hanem 

kössük magunkat össze a múlttal, hi-

szen eszményt, életértéket, ideát kap-

hatunk t�le és – esetében – festészeti 

élményt.” (Feledy Balázs)

„Zöld Anikó m�vészete nem a har-

ci bárdok, a légen túl a szívet is át-

döf� dzsidák, az Angyalvár hatalmával 

�rzött bacchanáliák, az utca köve-

zetét fölsért�-meggyalázó tankok s 

a gladiátorküzdelmek után fölmosott 

vér – az ördögien kitervelt történelem 

ördögi módra megvalósuló megannyi 

szenvedés-éjszakájának – a m�vésze-

te, hanem (miként korábban Feledy 

Balázs írta volt) a nyugalmi állapottal 

jellemezhet� csendé.

De ebben a saját bens� csendjét is 

aktivizáló átlényegülésben mégsem a 

melankólia hajt rózsát, amely díszéül 

szolgálhatna a rejtelmek, elhallgatott 

titkok kertjének, hanem a hallgatás-

sal kiküzdött (a fest�ecset viszont so-

sem néma) érzelmi telítettség. Amikor 

a m�vész egy helyütt Goethét idézi 

– »a színek a fény tettei és szenve-

dései« –, nem csupán alkotás-lélek-

tani problémákat boncolgat, de saját 

meditációs csöndjének milyenségére, 

a m�vek szinte kiismerhetetlen ihle-

t�jének szerepére is rávilágít.” (Sza-

kolczay Lajos)
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Konczek József
költ�, író, újságíró (Magyarnándor, 1942. február 14.)

Ez a hetvenes – némi skizofrén rásegítéssel – 

könnyen hasad 7-re és 0-ra, hétre és nullára, 

amikor aztán a varázslatos 7-es szám a nullával 

kezdi összeadni vagy – pláne – szorozni magát, 

hát könny� látni, mire jut. Tehát: vagy a mese 

(7+0=7), vagy a nagy semmi (7×0=0).

Mégis inkább a mese…

Tehát: 70 éve születtem, Magyarnándor nóg-

rádi faluban, ahová – öregedvén – visszatértem 

„nyári lakónak”, nyugdíjasnak, egyre ritkábban 

író, beszélgetni szeret� szerkeszt� úrnak, tanár 

úrnak.

Gyerekkorom a Duna–Ipoly környéki északi 

tájhaza falvaihoz, kamaszéveim, diákoskodásom  

sora a dunántúli Tapolcához (ma város) kötött. 

Tíz könyvemben ezeknek a helyeknek – velük 

a szellemi inspirációknak és bölcsészegyetemi 

tanulmányaimnak – hatásait rögzítettem versek-

kel, történelmi játékokkal – szerepekkel, gyermekversekkel, novellákkal. Van 

egy m�fordítás-kötetkém is.

S most, idáig jutván… mit is mondjak még?

A  rólam és munkáimról írottak megtalálhatók Alföldy Jen�, Vasy Géza, 

G. Komoróczy Em�ke, Ködöböcz Gábor, Gyimesi László és mások portré-, kri-

tika- és más írásaiban.

Eddigi tapasztalataim meger�sítenek benne, hogy az írói mondanivaló 

alig-alig vagy egyáltalán nem jut el azokhoz, akiknek szól, s ebben nemcsak 

anyagi, hanem bels� (lelki) okok is szerepet játszanak.

Mindenesetre az írásokat meg kell jelentetni, ki kell nyomtatni, fel kell aján-

lani, mert enélkül nem megy.

ÉLEK, MINT ÓRÁBAN A KAKUKK…

(„Ja zsivu, kak kukuska v csaszah…”)

Élek, mint órában a kakukk,

Nem irigylem én az erd� lombjában lakót.

Felhúznak, s szólok.

De, lásd, ezt a sorsot

Nem kívánom, csak

Rosszakarómnak.

1911.

Váli Anna felvétele
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Hammerl László
sportlöv�, edz� (Budapest, 1942. február 15.)

Ha az ember hetvenéves lesz, készte-

tést érez, hogy egy kis számvetést csi-

náljon. Mit ért el az életében, mit tett 

eddig, milyen nyomot hagyott maga 

után, és mi az, amit még meg sze-

retne valósítani, mire van még ideje, 

 energiája.

Visszagondolva a kezdetekre, a fel-

villanó gyerekkori emlékekre, édes-

apám családcentrikus gondolkodására, 

felfogására és ennek visszatükröz�dé-

sére a mindennapokban, jó érzések töltenek el. Felrémlenek a nagyobb és 

sz�kebb családi összejövetelek az ünnepeken. Az egymásért való gondolkodás 

és gondoskodás, a szeret� atyai szigor, a félt� anyai szeretet, az együttm�köd� 

testvéri összetartozás. Jó volt gyereknek lenni!

Jött a munkásabb tanulókor. Nem volt különösebb gondom vele. Az otthoni 

élet rendszere, értelmi és érzelmi segítsége mindig támasz volt, minden hely-

zetben. Édesapám mérnökember volt, mert az � édesapja is az volt, de titkon 

orvos szeretett volna lenni, hogy életcélja a másokon való segítés legyen. Ezt a 

gondolatot igyekezett átadni nekem és arra ösztönözni, hogy ha már � nem le-

hetett az, én legyek orvos. Nem volt t�lem idegen a gondolat, és tanulmányaim 

alatt végig az a cél vezérelt, hogy elvégezzem az Orvostudományi Egyetemet. 

1969-ben általános orvosi diplomát szereztem.

Családomban a sport otthonos volt. Emlékszem, 1952-ben, a helsinki 

olimpia után megjelent Így gy�ztünk Helsinkiben cím� kiadvány többszöri 

elolvasása után unokabátyámmal elhatároztuk, hogy mi is olimpiai bajnokok 

leszünk. �  úszott, én szintén úsztam, de akkor kezdtem el a sportlövészet 

alapjainak elsajátítását is. Értem el eredményeket úszásban is, de a lövészet 

eredményesebb volt, jobban ment. Nagyon megfogott a sportág lényege: hogy 

testileg, lelkileg teljesen úrrá kell lennem önmagamon, hogy a verseny idegfe-

szültsége, izgalma közepette a lehet� legnagyobb mozdulatlanságra törekedve 

a kell� id�ben elsütött fegyverb�l kil�tt lövedékkel eltaláljam a céltábla köze-

pét, nem egyszer, nem kétszer, hanem nagyon sokszor. Minden egyes lövéskor 

a teljesít�képességem maximumát kell adnom, mert a tízes meglövésénél (ez a 

tábla közepe) nincs jobb találat. Tehát itt nem ügyesebbnek, er�sebbnek, gyor-

sabbnak kell lennem a versenytársaknál, hanem önmagamon kell maximálisan 

úrrá lennem, hogy a célomat elérjem, gy�zzek. Nos ezért lettem sportlöv�. 

Igyekeztem teljesen magamévá tenni a sportlövészet lényegét, és így értem el 

mindazt, amit elértem.

1976 végén válaszút elé kerültem. Döntenem kellett további életemr�l: 

mint orvos dolgozzam-e tovább, vagy vállaljam el a sportlövészet szövetségi 

kapitányi tisztét. Egy hónap gondolkodási id�t kértem, de három nap múlva 

már tudtam a válaszomat. Húsz éven át, 1997-ig voltam szövetségi kapitány, 
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majd lemondtam és Új-Zélandon éltem két és fél évig, de ott sem tudtam el-

szakadni a sportlövészett�l.

Hívásra hazajöttem, és 2004 év végéig ismét szövetségi kapitány lettem. 

Összességében 26 évi kapitányságom, azt hiszem, a leghosszabb id� a magyar 

szövetségi kapitányok között. Örömmel és büszkeséggel tölt el a magyar sport-

lövészet ez id� alatti kiváló teljesítése, mintegy háromszáz érem az olimpiákon, 

Európa- és világbajnokságokon.

Az orvosi m�ködésem, a sportban eltöltött aktív sportolói pályafutásom, 

majd az ezt követ� szakvezet�i munkám megtanított a meglév� helyzetet elem-

z�, az azt követ� célkit�zés utáni átgondolt, minden eshet�ségre felkészült 

cselekvésre. Nem vagyok kapkodó, meggondolatlan ember.

Három gyermekem van. Legid�sebb a lányom, Beatrix gyermekorvos, kö-

zéps� fi am, László a BME villamosmérnöki kar hallgatója, mindene az informa-

tika. Legkisebb fi am, Soma Richárd tízéves – és � lehet, hogy sportlöv� lesz! 

Igyekszem az élet- és sportbeli tapasztalataimat átadni neki, hogy legyen ki 

folytassa édesanyja és édesapja hagyományait a családban.

Fabók Gyula
fest�m�vész (Budapest, 1942. február 21.)

A múlt század els� fe-

lében születtem – ez 

már valami! Túléltem 

Rembrandtot, Leonar-

dót – érdemes volt?

Nem életregényt 

írok, csak két dolgot 

mondok – a ténye-

ket röviden és néhány 

gondolatomat.

Születtem a Fe-

rencvárosban, éltem a 

Józsefvárosban – amíg 

a szövetségesek ki 

nem bombáztak. Az-

után Küls�-K�bányán 

voltam kamasz. Érett-

ségi a M�vészeti Gimnáziumban, 

diploma a Képz�m�vészeti F�isko-

lán Hincz Gyula, Szentiványi Lajos és 

Barcsay Jen� mester 

tanítványaként, majd 

Derkovits-ösztöndíj, 

Munkácsy-díj. Kiállítá-

sok – egyéni és közös 

–, és ott díjak (de ezek 

a lexikonokban is ott 

vannak).

Hat éve özvegy va-

gyok. Feleségemet – a 

fest�m�vészt, rajzta-

nárt, múzsámat, aki 

segített meglátni, hogy 

jó helyre festettem-e a 

pirosat vagy a zöldet 

– az Úr álmából ma-

gához szólította. Egy 

diplomás lányom, vejem, két nagyka-

masz fi úunokám van. Különböz� ne-

hézségek mellett megtanultam vásá-
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rolni, f�zni – persze soha nem leszek 

a Nagy Levin (P. Howard).

Közel 400 m2 murális (falikép) 

kompozíciót készítettem t�zzománc-

ból közösségi terekbe, épületekbe. Az 

átkosban még létezett a 2‰-es meg-

oldás, hogy minden állami beruházás 

két ezrelékét külön kezelték, és ebb�l 

a közösségek számára fontos épü-

letekbe vagy eléjük m�alkotások ke-

rültek. Például iskolákba, óvodákba, 

kórházakba stb.

Manapság már a meglev�ket is 

bontják, elszállítják átalakítás vagy 

más miatt – közben épülnek a plázák, 

ahol legfeljebb növények vagy vízesés 

van. M�vészet?

A  millennium alatt készült sok 

Szent István-szobor, festészet nem-

igen. Az állam támogatja a színház- és 

fi lmm�vészetet, nem is kevéssel – de 

mi van a festészettel? Egy-két ösz-

töndíj, pályázat, némi m�vésztelep 

– talán. De hol van ez a fi lm, színház 

támogatásához képest? Persze elfo-

gult vagyok, és nem a hivatalos sta-

tisztikákra támaszkodom, de ezek az 

érzéseim. Nincs igazán mecenatúrai 

rendszer, és mecénás sincs igazán. 

Harc az újabb és újabb tankönyvekért. 

Ma ez van. Mindenki eladósodott, csak 

a tankönyvesek nem. Akkoriban még 

az öcsém – Isten nyugosztalja! – az 

én el�z� osztályos tankönyveimb�l 

tanult, ingyen! (Igaz, nem mindig az 

igazságot…)

Manapság néha olyan kortárs ké-

peket, szobrokat lehet látni, s�t saj-

nos kell látni a tájékozottság vé-

gett, hogy Szinyei Merse, Rippl-Rónai, 

Medgyessy Ferenc jókat nevetnének 

látásukkor.

Elmúltak a régi bemutatások, 

a Tavaszi (Nyári, �szi, Téli) Tárlat. Ta-

lán már nincs rá igényük sem a m�-

vészeknek, sem a pénztelen mecéná-

soknak. Pénz, pénz, pénz – ismerjük 

a kölcsönökbe belebukottak eseteit.

A  természet szeretete gyermek-

koromból ered. Kirándulások a csa-

láddal, hegyek, völgyek stb. Kés�bb 

kempingek, sátrazások. Még kés�bb 

a vadászat. Vadászlesek télen hóban, 

nyáron szúnyograjban, de magányo-

san, mint a tervezések, rajzolások, 

festések közben. Ha a m� úgy sikerül, 

ahogy elgondoltam, nagyon jó érzés; 

ha a vadászat, még ha nem is járt te-

rítékkel, ugyanúgy nagyon jó érzés. 

És mindig a csend, a m�teremben is 

a munka közben, a lesen is a vadásza-

ton – a csend, az Úr hangja.

Ma már megfáradtam, megtörtek 

az özvegyi sors, az infarktus, az inten-

zív osztályok, betegségek. Mégis azt 

mondhatom Adyval: „Mikor a lelkem 

roskadozva vittem / csendesen és vá-

ratlanul átölelt az Isten.”
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Dobos Ildikó
színm�vész (Szatmárnémeti – ma: Románia –, 1942. február 24.)

Kedves Mindigder�vel Szondi György!

Életigenl�, vitalitással teli, optimista 

hetvenes vagyok. Ennek ellenére az én 

huszadik századi történelmemet vé-

gigondolva, kétéves koromtól kezdve 

(Szatmárnémeti, szül�városom sz�-

nyegbombázása), szörny�bbnél ször-

ny�bb emlékképek tolultak fel. Valószí-

n�leg ilyen is volt a XX. század. Végig-

olvasva az írásomat, egy pesszimista, 

félelmekkel terhelt személyiség jelenik 

meg – de ez nem én vagyok. Nem talá-

lom meg az egyensúlyt.

Pedig én boldog voltam. Az volt 

a munkám, amit imádattal csináltam: 

a színház. Szülhettem két gyönyör� 

fi úgyereket, akik életem másik felét 

jelentették, és most eleven unokák ha-

da vesz körül. Szeretem a felkel� és a 

lemen� napot, a novemberi ködöt, a vi-

rágokat, és szeretem az embereket. Na-

gyon sajnálom, de nem tudom megírni 

a XX. századi törénelmemet, mert újra 

és újra keser� írások futnak ki a tollam 

alól. Felkérését megtiszteltetésnek tartom, de legnagyobb sajnálatomra, alkal-

matlan vagyok a megírására.

Csobánka, 2011. november 27. 

�Üdvözlettel:

Eugene O’Neill: Utazás az éjszakába 

(rendezte Lukács Andor, partnerek: 

Miske László és Gesztesi Károly)
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Misley Pál
m�fordító, szerkeszt�, diplomata (Gyula, 1942. február 26.)

Általános és középiskolai tanulmányaimat Mez�-

túron végeztem. 1956-ban lettem els� osztályos 

gimnazista a nagy múltú, egykori református 

f�gimnáziumban, akkori nevén az Állami Dó-

zsa György Általános Gimnáziumban (köznevén: 

a fi úgimnáziumban, a jelenlegi, Szegedi Kis Ist-

ván nevét visel� Mez�túri Református Kollégium-

ban). Magyar irodalmi érdekl�désem kezdetei a 

gimnáziumi évekre tehet�k (irodalmi szakkör, 

helyi irodalmi színpadi szereplések). Másik ked-

venc tárgyam a latin volt. Kit�n� eredménnyel 

érettségiztem, majd magyar–orosz tanári szakra 

jelentkeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudo-

mányegyetemre. Nagyon érdekeltek a nyelvésze-

ti el�adások. Különösen a történeti nyelvészet 

vonzott, az etimológiai búvárkodás, az indoeurópai kitekintés a szlavisztikai 

szemináriumi órákon. Az els� évfolyam lezárása után harmadik szakként fel-

vettem a néprajzot.

Az els� szigorlataim után változások elé néztem: állami ösztöndíjasként a 

kijevi Sevcsenko Egyetem ukrán fi lológusi szakának els� évfolyamán folytat-

hattam tanulmányaimat. Ezzel újra els�s lettem, s megkezd�dött pályám újabb 

szakasza, egy másik szláv nyelv elsajátítása, annak minden gyönyör�ségével 

és keservével együtt. 1967-ben kitüntetéssel végeztem el a kijevi egyetemet. 

Közben – itthoni indexemben „óralátogatás alól felmentve” engedéllyel ellátva, 

szemeszterr�l szemeszterre – eleget tettem debreceni magyar–orosz szakos 

kötelezettségeimnek is (itthon kék, azaz jeles diplomát kaptam 1966-ban). 

Nyelvészetb�l (lexikológiából) írtam szakdolgozatot Debrecenben és Kijevben 

is. Hazatérésem után a debreceni egyetem Orosz és Szláv Filológiai Intézeté-

nek munkatársa lettem. Rövid nyelvészeti kitér� után óorosz irodalmi szemi-

náriumot vezettem, emellett orosz beszéd- és stílusgyakorlatokat is tartottam. 

Fakultatív ukrán lektori óráimon néhány lelkes tanítvány vett részt. Egyikük, 

Udvari István kés�bb a nyíregyházi f�iskola tanszékvezet� professzora, aka-

démiai doktor lett. Korai halálával nagy veszteség érte a hazai ukrán és ruszin 

fi lológiai kutatásokat.

Az 1969/70-es tanévben megpályáztam a kijevi egyetem magyar lektori 

állását, ami lendületet adott m�vel�déstörténeti tárgyú bölcsészdoktori dis-

szertációm anyaggy�jtéséhez. 1973-as doktori védésem után megkaptam 

egyetemi adjunktusi kinevezésemet. A hetvenes évek elejét�l – Karig Sára fe-

lel�s szerkeszt� javaslatára és megkeresésére – már az Európa Könyvkiadó 

küls� munkatársa voltam. Ukrán szépirodalmi m�vek kiadói lektorálásával, 

kontrollszerkesztésével, versek nyersfordításával, majd egy id� múltán novella-

fordítással bízott meg a kiadó. 1976-ban – nyolcévi debreceni oktatómunka 

után – eljöttem az egyetemr�l, és Budapesten bekapcsolódhattam az MTA 
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kelet-európai irodalmak tanszéki kutatócsoportjának (ELTE) munkájába. Egy-

idej�leg néhány évig az Európa Könyvkiadó negyedstátusos szerkeszt�jeként 

is tevékenykedtem.

1980-ban – szerz�désünk lejártával – f�hatóságunk megszüntette a ke-

let-európai kutatócsoportot, és így 1981 januárjától a Nagyvilág cím� világ-

irodalmi folyóirat munkatársa lettem. Bekerültem a m�fordítói és szerkeszt�i 

munka „magasiskolájába”. Végigjártam a folyóirat-szerkesztés „szamárlétrá-

jának” minden fokát (voltam rovatszerkeszt�, rovatvezet�, végül f�szerkesz-

t�-helyettes). Közben fordítottam, szövegeket szerkesztettem, kéziratokat 

gondoztam felejthetetlen id�sebb kollégáim, tanítómestereim – Kéry László 

f�szerkeszt�, Raýman Katalin, Walkó György és a többiek – körében és ta-

nácsaikat kikérve. A  Nagyvilágban jelent meg els� horvát novellafordításom 

is. Ekkor lettem az írószövetség m�fordítói szakosztályának és a Magyar PEN 

Clubnak is tagja.

Újabb tíz év telt el. A rendszerváltozás után bizonytalanná vált a kulturális 

folyóiratok léte, és sajnos a Nagyvilág helyzete ellehetetlenült. A könyvkiadók 

is nehéz helyzetbe kerültek, ezért máshol kellett munkalehet�séget találnom. 

Egyik volt szerkeszt� kollégám tanácsára, aki akkor már vezet� külügyes volt, 

felvételre (szabályos felvételi vizsgára) jelentkeztem a Külügyminisztériumban. 

A  vizsga után néhány héttel értesítettek, hogy 1992. január 1-jét�l külügyi 

szolgálatba léphetek. Így aztán ötvenévesen pályát módosítottam. F�el�adó 

lettem a Külügyminisztériumban, az ukrán referatúrán, eközben különböz� 

szakvizsgákat kellett letennem, mint mindenkinek, aki akkor frissen került a 

minisztériumba. Nem könny�, de érdekes és f�képp változatos munka várt 

rám. Id�vel f�osztályvezet�-helyettes, 1995-t�l 1999-ig pedig a kijevi magyar 

nagykövetség els� beosztottja (a nagykövet helyettese) lettem I. o. tanácsosi 

rangban. A magam eszközeivel igyekeztem er�síteni kulturális kapcsolatainkat. 

Hazatérésem után a minisztériumban egy ideig az ukrán referatúrán dolgoz-

tam, majd személyügyi f�osztályvezet�-helyettesként, mint vezet�-f�tanácsos 

mentem nyugdíjba 2003 februárjában.

Közel tíz éve vagyok nyugdíjas. Visszatérhetnék régi foglalatosságaimhoz, 

csakhogy a szerkeszt�ségekben – mint általában a kulturális életben – minden 

megváltozott. M�fordítói megbízást hosszabb ideje nem kaptam: a kiadóknak 

anyagi gondjaik vannak, s nekem, a fordítónak kell(ene) szponzort szerez-

nem, vagy fi zetnem az el�állítás, a kiadás költségeit. Nehéz világ köszöntött 

ránk, különösen a kelet-közép-európai nyelvterületen. Életem során azonban 

rájöttem: soha nem szabad félnünk az újrakezdést�l, és nem szabad kizökken-

nünk önmagunk folytonos képzéséb�l sem. Legyünk érdekl�d�k, kíváncsiak, 

nyitottak az új dolgokra. Én például szívesen töltöm az id�met jó könyvek ol-

vasásával, akár régi olvasmányok újbóli lapozgatásával, ám a sajtót többnyire 

már az interneten olvasom. A  családtörténeti kutakodás sem idegen t�lem, 

és érdekel – nem bulvárszínvonalon – az asztrológiai karakterológia. Szívesen 

belevágunk feleségemmel egy-egy érdekes külföldi utazásba, amit rendszerint 

lázas országismereti anyaggy�jtés és a szükséges nyelvtudás csiszolása el�z 

meg. Baráti kapcsolatainkat ápoljuk, színházba is eljutunk, és nem mulaszt-

juk el megújítani éves hangversenybérletünket. A  szomszédos Kévés Galéria 

rendszeres látogatói vagyunk, ahol baráti körben vehetünk részt kiállításokon, 
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el�adásokon és beszélgetéseken. Könyvtárunk rendezése, szelektálása mindig 

aktuális és komoly feladat, de ennek monotóniáját enyhíti a jó háttérzene hall-

gatása. Mit mondhatnék még? Lányom régen kirepült a házból, az unoka egye-

l�re várat magára. Nem sportolok, nem barkácsolok, ház körüli, kerti munkát 

sem végzek, így ezt legfeljebb másoknak tudom ajánlani. Ám fontosnak érzem, 

hogy magunk körül és magunkban mindig rend és harmónia legyen.

Németh Sándor
színm�vész, rendez� (Szombathely, 1942. február 27.)

Déli 12 órakor lát-

tam meg a napvilá-

got. Kicsit hányatott, 

de szép gyermekko-

rom volt. A  hányat-

tatás a háború vége 

el�tt kezd�dött. Apám 

a szombathelyi repü-

l�téren dolgozott, a 

frontvonal közeledté-

vel a repteret Grazba 

költöztették, a család-

tagok teherautókon 

próbálták követni a 

férfi akat. A  front sajnos gyorsabb 

volt, mint a telepakolt járm�vek, így 

szegény anyám, nyelvtudás nélkül, 

három hónapon át cipelt engem, 

a hároméves, éhes gyereket a hábo-

rús Ausztriában, míg apámat – job-

ban mondva � minket – Villachban 

megtaláltuk. A család er�s honvágya 

pár hónap eltelte után hazaparan-

csolt bennünket.

A  szombathelyi repül�téren n�t-

tem fel. Itt nagyszer� volt. Már 9-10 

éves koromban motorbiciklit, autót 

vezethettem, kés�bb sportrepül�-

gépen repülhettem. Pilóta szerettem 

volna lenni, vagy színész. Apám, aki 

repül�oktató volt, nagyon ellenezte, 

hogy pilóta legyek. De a szárnyalás, 

a repülés utáni vágy 

mindig bennem élt, és 

még mindig él.

Így kerültem Gy�r-

be azzal a vággyal, 

hogy prózai színész le-

gyek. Mint minden vi-

déki színházban, min-

den m�fajban ki kellett 

próbálnom magam. Itt 

derült ki, hogy meg-

lehet�s tehetséggel 

énekelgetek és f�leg 

táncolok…

A  gy�ri Kisfaludy Színházból két 

év után a F�városi Operettszínházba 

szerz�dtettek – rövid 31 esztend�re. 

Két év apró szerepei után beugrottam 

a Csókolj meg, Katám! c. musicalbe. 

Szendr� József – akkor éppen ren-

dez� – Honthy Hannával együtt nézte 

meg az el�adást, és kiválasztottak a 

következ� bemutató, a Nagymama 

fi úunoka-szerepére. Itt játszhattam 

el�ször a nagy csapatban – Honthy 

Hannával, Feleki Kamillal, Lehoczky 

Zsuzsával, Mednyánszki Ágival, Fónay 

Mártával… Meggyúrtak, de bevettek. 

Sokat segített ebben az id�szakban 

énektanárn�m, T. Gyulai Erzsébet. 

Fontosabb szerepeim ebb�l az id�-

szakból: Csiky Gergely: A nagymama 
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(Ern�, az unoka); Szirmai–Bakonyi: 

Mágnás Miska (Miska); Fényes Sza-

bolcs: Maya; Huszka Jen�: Gül Baba 

(Mujkó); Strauss: Egy éj Velencében 

(Pappacoda); Strauss: A denevér (Or-

lovszky); Suppé: Boccaccio (Leonetto); 

Kálmán: Csárdáskirályn� (Bóni gróf), 

Kálmán: Marica grófn� (Zsupán), Kál-

mán: Cirkuszhercegn� (Schluck Tóni); 

Leo Fali: Pompadour (Calicot), Jacobi: 

Leányvásár (Rottenberg Fritz); Jacobi: 

Szibill (Poire); Hervé: Nebáncsvirág 

(Floridor); Lehár: Luxemburg grófja 

(Brissard); Lehár: A  mosoly országa 

(Feri); Lehár: Cigányszerelem; Ste-

wart–Herman: Hello, Dolly! (Corne-

lius); Bernstein: West Side Story (Riff); 

Kander–EbbMasteroff: Kabaré (Konfe-

ranszié – ezért a szerepért érdemes 

m�vész díjjal tüntettek ki).

Több tévé- és játékfi lmszerep 

(A cigánybáró; Pajkos diákok; A ma-

ma; Októberi vasárnap; Maya), to-

vábbá gálaestek és show-m�sorok 

sora, a Németh Sándor-show stb. Úgy 

éreztem, a zenés színház már nem 

adhat elég újat nekem, talán meg kell 

próbálkoznom m�fajváltással. Ekkor 

játszottam a budapesti Játékszínben 

Rozov A siketfajd fészke c. darabjában 

Bessenyei Ferenc és Moór Marianna 

partnereként.

Új útra terelt a Szinetár Miklós ren-

dezte Csárdáskirályn� koprodukciós 

fi lm, melyben Bóni gróf szerepét ját-

szottam németül, angolul, magyarul, 

egy nemzetközi szereposztásban. Ez a 

fi lm nyitotta meg számomra egy má-

sik világ kapuját Ausztria és Német-

ország felé. Els� szerepem a bécsi 

Raimundtheaterben Ábrahám Pál Vik-

tória c. operettjében volt. A következ� 

években az operettszínházi s�r� sze-

repléseim miatt – havi 26-28 el�adás 

– hét éven keresztül nem léphettem 

fel külföldön. Végül is úgy egyeztünk 

ki az akkori vezet�séggel, hogy két-

laki életet fogok élni. Éjszakánként 

rohangáltam Budapest–Bécs, Buda-

pest–Graz, Budapest–München között.

A Raimundtheaterben alakított Bó-

ni szerepemért az osztrák újságok 

az év operettszínészévé választottak 

(a  legjobb operaénekes Placido Do-

mingo volt). Itt ismertem meg felesé-

gemet, partnern�met, Gaby Bischofot, 

aki Stazit játszotta. Együtt énekeltük: 

„Das ist die Liebe, die dumme Liebe” 

(Ez a szerelem, a buta szerelem) – így 

lett. Harmincegy éve tart. Jöttek a már 

ismert – játszott – és ismeretlen szere-

pek. A Raimundtheaterben a Csárdás-

királyn�, Marica grófn�, Lady in the 

dark, a grazi Operaházban a Hawaii 

rózsája.

1982-ben jelentkezett a Wiener 

Volksoper, felkértek a Csárdáskirály-

n�ben Kerekes Ferkó (Feri bácsi) 

szerepére. Kissé csodálkoztam, hisz 

nemcsak korom – negyvenéves vol-

tam –, hanem szenzációs kritikáim is 

– mint Bóni – inkább a táncos-komi-

kus szerepre predesztináltak. Ekkor 

jutott eszembe kedvenc rendez�m, 

mesterem, Vámos László tanítása: 

„Boldogabb az a színész, akinek fehé-

rítenie kell a haját, mint az, akinek a 

ráncait kell elsminkelnie.” Egyébként 

Kálmán Imre: Csárdáskirályn� 

(Kerekes Ferkó – Feri bácsi szerepében)
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is, foglalkozásom énekes, táncos, szí-

nész. Elvállaltam. Siker lett, és azóta 

is játszom. E  szereppel vendégsze-

repeltem Berlinben a Theater des 

Westensben, illetve a Volksoper tag-

jaként az Egyesült Államokban (New 

York, Washington, Chicago), az akkori 

Szovjetunióban (Moszkvában), majd 

Japánban (Tokió, Oszaka). Egy ame-

rikai társulattal, angolul, Los Angeles-

ben, a South Pacifi c Operában ugyan-

csak ezzel a szereppel léphettem fel. 

A Volksoperben is egymás után jöttek 

a szerepek: Madame Pompadour (Ca-

licot), Hello, Dolly! (Cornelius); Marica 

grófn� (Zsupán, kés�bb Populescu); 

Boccaccio (Lotteringi); A  víg özvegy 

(Zeta, illetve Njegus); A  mosoly or-

szága (Gust); Im weißen Rössl (Sigis-

mund); Egy éj Velencében (Testaccio); 

A  cigánybáró (Zsupán); A  chicagói 

nagyhercegn� (Marquis Perolin); Die 

Generalin (König Clodomir), Der Vo-

gelhändler (Süffl e); Don Pasquale (No-

taro), Guys and Dolls (Arvide); stb. 

és számos gálaest. Az idei szezon a 

harmincadik.

Emellett a Theater in der Josef-

stadt / Kammerspielében a Mich hät-

ten Sie sehen sollen.

Mindeközben az Operettben ját-

szottam tovább az aktuális repertoár-

ban. A Mestert a Pippin c. musicalben, 

Strauss Denevérjében Eisensteint, Le-

hár A víg özvegy c. operettjében Dani-

lót, Rodgers–Hammerstein Carouseljé-

ben Big Bigelow-t, Kálmán Cirkuszher-

cegn�jében Szergiusz Wladimírt, Bra-

un–Steele Ének az es�ben-jében Don 

Lockwoodot, Herman–Fierstein �rült 

n�k ketrecében pedig Georges-ot.

Vendégszerepeltem: Münchenben 

a Deutsches Theaterben és a Phil-

harmoniéban, Frankfurtban az Alte 

Operben és a Jahrhunderthalléban, 

Triesztben a Teatro Verdiben, illetve 

a zürichi Operaházban és a párizsi 

Opera Comique-ban, továbbá a kölni 

Philharmoniéban és több német vá-

rosban. Ausztráliában, az Egyesült Ál-

lamokban, Kanadában, Oroszország-

ban, Svédországban, Olaszországban, 

Görögországban stb.

Els� rendezésem a kecskemé-

ti Katona József Színházban Ábra-

hám Pál Bál a Savoyban c. operettje 

volt. További rendezéseim: Csárdás-

királyn� (Mörbisch), Maske in Blau 

(Bad-Ischl), Csárdáskirályn�, Marica 

grófn�, Maske in Blau, Viktoria und 

ihr Husar (Baden), Marica grófn� (F�-

városi Operettszínház), Rökk Marika 

és Bessenyei Ferenc közrem�ködé-

sével. Ez utóbbiból televíziós fi lm is 

készült, Rökk Marica grófn� címmel.

1979–1980 között a Színház és 

Filmm�vészeti F�iskola, 1991-tól 

1993-ig a bécsi konzervatórium taná-

ra, 1989-t�l a F�városi Operettszínház 

m�vészeti vezet�je, majd 1990-tól 

1993-ig igazgatója voltam.

Kitüntetéseim: 1972 Jászai Mari- 

díj, 1980 érdemes m�vész, 1987 ki-

váló m�vész, 1993 a Budapesti Ope-

rettszínház örökös tagja, 2006 Bécs: 

 Ehrenkreuz für Wissenschaft und 

Kunst, 2011 Életm�-díj.

Akiknek nagyon sokat köszönhe-

tek és akikre nagyon büszke vagyok, 

szeretek: sokoldalú feleségem, magis-

ter Gaby Bischof-Németh, aki színészi, 

zenészi és rendez�i pályája mellett a 

fi lozófi a magisztere (történész) és író, 

valamint fi am, dr. Németh Sándor, aki 

nagyszer� ügyvéd.
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Péntek Imre
költ�, szerkeszt� (Lenti, 1942. február 27.)

50. Fehérvár, 1992. február vége… A  Pelikán 

udvar valószín� egykori istállójának bolthajtásos 

helyiségében üldögélünk, borozgatunk, szüle-

tésnapom alkalmából. (Az ember ifjúkorában 

nincs felkészülve az ilyen évfordulókon való vi-

selkedésre.) Valószín�, Béla borát isszuk, aka-

rattyai barátunk olaszrizlingjét, amelyhez Sobor 

Tóni révén jutottunk hozzá. � már több évtizede 

akarattyai lakos, sokkal több, mint nyaraló. Szá-

mos írásának, naplójegyzetének, festményének 

helyszíne gyönyör� kertje, sz�l�sorokkal, �szi-

barackfákkal, meghitt, ihletet adó, árnyas zu-

gokkal. (2010 tavaszán, hosszú, súlyos betegség 

után távozott az örök kertbe, ahol már nem gyöt-

rik a permetezés gondjai.) A fotó szerint – G. F. 

felvétele lehet – jelen volt Nagy Gáspár is. Gáspár 

szeretett nálunk id�zni, hiszen kicsit az � bábáskodása révén jött létre a Kö-

zép-dunántúli Írócsoport, amelynek el�bb Takács Imre, majd én lettem titkára.

A helyiségr�l még annyit, hogy több intézménynek helyet adott. Els�sorban 

volt Püski Könyvesbolt és Galéria, az írócsoport székhelye, valamint az Árgus 

szerkeszt�sége. Mindez részben feleségemnek köszönhet�, a könyvesbolt és 

galéria vezet�jének, aki afféle m�vészkaszinót, találkozási pontot alakított ki a 

belvárosban. (Sokan, jó magam is visszasírjuk azokat az id�ket…) S természe-

tesen (akkor még) velünk tartott Takács Imre, a csapat doyenje, megkérd�je-

lezhetetlen mester, költ� és életm�vész. Szomorú id�szaka ezután következett, 

amikor titokzatos betegsége következtében annyira legyengült, hogy be kellett 

mennie az id�sek otthonába, ahol látogatásaink eseményével pezsdítettük föl 

a nyomott, szinte kórtermi hangulatot. (Sajnos, már � sincs köztünk.) A  kis 

baráti kör többi tagja – hál’ Isten! – jó egészségnek örvend, Román Károly, 

Neményi László, László Zsolt, Bobory Zoltán, Balajthy Ferenc, Hell István (Ara-

tó Antal könyvtárigazgató és ex libris-szakért� kés�bb csatlakozott hozzánk) 

– természetesen csak a „törzstagokat” említem, hisz ennél tágabb volt a kör. 

Kálnay Adél és Pálinkás István például Dunaújvárosból szokott „átjönni”. Hor-

váth Lajos Vajtáról tért be hozzánk. A Kilencek közül Gy�ri Laci látogatott meg 

leggyakrabban. Arra már nem emlékszem, ezen a bizonyos születésnapi partin 

megjelent-e. De szép volt, kellemes, azért ez az ötvenes szám még elviselhet�, 

az id� még nem a legfélelmetesebb orcáját mutatja, s a hófehér boltívek alatt 

akár sikeresnek is érezhettem ezt az id�szakot. Miért is ne? Elindult az Árgus, 

az a sárga papíron nyomott, melyet B. P. – a megyei lap f�szerkeszt�je és tá-

mogatónk – „talált” nekünk, olcsón, megjelent az Árgus Kiadó els� könyve, Hell 

István Élve fogó csapda cím� verskötete, amire mindmáig büszke vagyok. (Hell 

Istvánnal azóta eltávolodtunk egymástól, de ez a kötet nemcsak szakmai, ba-

ráti együttléteink dokumentuma is.) Nem beszélve arról, hogy ebben olvasható 
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az a Dinnyés Jóska által megzenésített vers, amelyb�l mára modern népdal 

lett… Amit a többség, bizonyos alkoholmennyiség elfogyasztása után, úgy kezd 

(énekelni): „Elkártyáztam a gyenge szívem, / suhogasd le a szoknyád, hajnal…” 

Nos, a vers címe: Hajnali ének (Jeszenyin Szergej Alekszandrovicsnak). Mind 

a szöveg, mind a dallam megragadó, nem csoda, hogy szájról szájra terjed…

Zalaegerszegi barátaim Dinnyés-szerzeménynek tudták, megmutattam nekik a 

kötetet, valahogy megmaradt két példány. Bizony elképedtek! Bár igen jó he-

lyet biztosított a város a helyi kulturális életnek, még jobbra nyílt kilátás: a Kos-

suth utca másik oldalán, a Pelikán udvarral szinte szemben volt a Vörösmarty 

Társaság egykori székháza. Ekkor már ígéretet kaptunk arra, az épületszárny 

egy részét visszakapja a társaság, s itt lesz a szerkeszt�ség, az írócsoport szék-

helye is. (Sajnos, id�vel a Püski Könyvesbolt és Galéria megsz�nt.) De akkor 

még virult, még érezhet� volt a rendszerváltás eufóriája, tele optimizmussal 

néztünk az elkövetkez�, újabb tíz év elé.

60. Sajnos, ez már olyan dátum, ami el�l nehéz lett volna „kitérni”. Ezt 

már komoly szervezkedés el�zte meg, a ceremónia lebonyolítására pedig a 

Szent István M�vel�dési Házban került sor 2002. február utolsó hétvégéjén. 

Vasy Géza köszönt�je, a Román Károly tudós tanár úr szerkesztette kis kötet 

(verseimb�l válogatás) megjelenése, pesti, veszprémi barátok felbukkanása, 

amire hirtelen emlékszem. (Mint ünnepelt, képtelen voltam koncentrálni, de 

a sok koccintás sem tett jót a memóriámnak.) Nagyszabású volt az ünnepség, 

számomra hihetetlen közönség el�tt zajlott az egész. (Azt is nehezen vettem 

tudomásul, mindez nekem van címezve, értem, miattam gy�lt itt össze ennyi 

ember.) S amire végképp nem gondoltam, egy év múlva – az egzisztenciális 

ellehetetlenülés árnyékában – költözünk Zalaegerszegre, ahol a Pannon Tükör 

szerkesztése vár rám…

65. A baráti fi gyelem ezer megnyilvánulása. A város és a megye köszöntése 

a Városi Hangversenyteremben. Az Énekmondó együttes megzenésített ver-

sei. A tékozló fi ú – vagy „eltékozolt fi ú” – hazatalált. Elégtétel és megnyugvás, 

a zaklatott évek után.

70. Zavaros (el�)érzetek. Két barátom nem érte meg a hetvenet… Kinek 

van (lenne) ilyenkor kedve a hetvenkedéshez? Próbálok azokra fi gyelni, akik 

még, hasonló korban, aktívak; azt szoktam mondani, amikor közérzetemr�l 

kérdeznek, hogy a munka a legjobb terápia az id� múlása ellen. Nagy tervek, 

szerény eredmények – ezt is gyakran idézgetem (magamtól) fi atal barátaimnak, 

munkatársaimnak. Talán ez a titok nyitja: fi atalok között (illúziók nélkül), fi ata-

losabbak marad(hat)unk.

Ja, igen! Az utókor. Nem érdekel!




