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Fülöp Attila
operaénekes (Szombathely, 1942. július 2.)

Mi mindenen mentek át szüleink, akik két világhá-

borút is átéltek! De min mentünk át mi, az én kor-

osztályom? Erre a kérdésre szeretnék választ adni, 

amikor életemet tízéves lépésenként tekintem át.

1952. Tizedik évembe lépek. A  büki volt 

evangélikus iskola negyedik osztályos tanulója 

vagyok. A padok ugyanazok, mint évtizedek óta, 

hosszú, zöld, három gyerek egymás mellett, be-

épített tintatartók. 1948-ig apám mint a falu lel-

késze volt az iskola igazgatója is.

„Boldog” Rákosi-korszak! A téeszbe minden-

ki bekényszerítve, padlások leseperve. De! Már 

Sztálin elvtárs haldoklik, és én készülök a Sztá-

lin-gyászbélyegekkel díszített faliújsággal, melyet 

az osztályunkban – talán – a volt feszület helyébe 

teszek ki. Jön Nagy Imre, a parasztok széthordják 

a téeszt, újra felzúgnak a csépl�gépek falunkban. Sztálin-faliújságom el�ször a 

f�részporos kamrába kerül, majd egy hideg téli este begyújtok vele.

1962. Huszadik életévembe lépek… Nagy változás, hogy pár éve pesti 

lakos lettem. Az Árpád Gimnáziumban szerzett kit�n� érettségi után szár-

mazásom miatt csak el�felvett lehetek a Budapesti M�szaki Egyetemen. Egy 

évig segédmunkásként dolgozom egy óbudai gyárban. Megismerkedem Tát-

rai Zsuzsikával, boldog szerelemben élünk, készülünk a házasságra. Egy év 

segédmunkásság hamar elrepül, és így végül egyetemista leszek. A m�szaki 

tanulmányok mellett magánúton énekelni tanulok.

1972. Harmincadik életévembe lépek. Közben Zsuzsival összeházasod-

tunk, már megszületett kis Zsuzsikánk és kis Attilánk is. Készül a Kiscelli utcai 

öröklakásunk. Pár évi tévétorony- és hanglemezgyári mérnökösködés után az 

Operaház magánénekese lettem.

Közben konszolidálódik a Kádár-korszak, épül a „gulyáskommunizmus”: 

mi is megvesszük els� autónkat és a testvér-hegyi telket, amelyet teleültetünk 

gyümölcsfákkal. Zsuzsi diplomázik, és a néprajzi kutatócsoport munkatársa lesz.

1982. Negyvenedik életévembe lépek. Talán most kezd�dik életünk leg-

nyugodtabb korszaka. Megszületik harmadik gyermekünk, Juditkánk. Az ope-

rai fellépések mellett sok oratórium- és dalesten közrem�ködöm. A genfi  és 

a lipcsei énekverseny után külföldre is kezdenek hívogatni. Sokat vagyunk a 

testvér-hegyi kertünkben, vidáman élünk, fi atalon, reményekkel telve.

1992. Ötvenedik életévembe lépek… Óriási változás életünkben: meg-

történik a rendszerváltás. MDF-kormány, az orosz csapatok elhagyják Magyar-

országot, Antall, majd Boross a miniszterelnök.

Taxisblokád… Már beöltözöm Taminónak az Erkel Színházban, mikor Üt� 

Bandi, az általunk választott igazgató lemondja az el�adást. Lesminkelek, és 

metróval megyek haza, mert az összes híd le van zárva.
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Szakszervezeti bizalminak, majd f�-

bizalminak választanak, kés�bb az Opera-

ház szakszervezeti vezet�je leszek, nem-

sokára megpályázom az igazgatóságot is.

Közben lakáscserével sikerül a Rózsa-

dombra költöznünk, szép, tágas, elegáns 

lakásba, igazi burzsujok lettünk!

2002. Hatvanadik életévembe lépek. 

Zsuzsi lányunk és Attila fi unk már háza-

sok, megszületnek unokáink: Anna és Má-

té. Az Operában f�titkár, majd ügyvezet� 

igazgató leszek, emiatt 44 elénekelt ope-

raszerep után abbahagyom az éneklést.

Lassan jelentkeznek az öregedés prob-

lémái: �szülni kezd a halántékom, magas 

a vérnyomásom, szemem romlik, szív-

problémáim vannak. Fogpótlás alul, fog-

pótlás felül… Kardiológus unokahúgom 

megjósolja szívm�tétemet.

2011. Idén hetvenedik életévembe lé-

pek… Mi történt itt körülöttem? Azonnali 

hatállyal nyugdíjaznak az Operából. Hogy 

is lesz tovább? A megjósolt szívm�tétre is sor kerül. Aztán hirtelen sorban hal-

nak meg körülöttünk, el�bb feleségem szülei, majd anyám, és az én korosztá-

lyom is kezd sorra kerülni, meghal Gregor Jóska, Polgár Laci….

HÉ, KASZÁS! ÁLLJ MEG AZ AJTÓNK EL�TT! IDE MÉG NE LÉPJÉL BE… Én 

még akarom a családommal együtt élvezni az életet, a Balatont. Én még sok 

üveg lekvárt szeretnék bef�zni, sok uborkát savanyítani. Szeretném unokáim-

nak megmutatni az élet szépségeit, szeretnék Annával és Mátéval sokat tanul-

ni. A  kés�bb született Dórikának és Zorkának én szeretném megtanítani az 

egyszeregyet, és szeretném még Juditka lányom születend� babáit ringatni!

Most hajnal van, a kel� nap besüt hálószobánkba, a teraszról a petúniák 

bódító illata árad. Megyek reggelit adni a kis cinkénknek a konyhaablakba kitett 

madáretet�be… Hát nem szép az élet?

Mozart: Varázsfuvola (Tamino szerepében)

Mezey Béla felvételei
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Kecskeméti Kálmán
fest�m�vész, fotós, szerkeszt� (Budapest, 1942. július 7.)

Nehéz gyerekkorom volt – a múlt szá-

zad els� felében születtem.

Nehéz ifjúkorom volt – ezt jobbára 

magamnak nehezítettem (ma is ebb�l 

élek).

Nehéz feln�ttkorom van – hála Is-

tennek, nem unatkozom.

S ma már sejtem, hogy az eddigi 

nehézségek eltörpülnek az öregkor 

terhei mellett, amik még várnak rám 

(ha ugyan).

De, hogy az elején kezdjem: Bó-

ka László hadnagy úr 1942-ben nem 

méltányolta világrajövetelem történel-

mi jelent�ségét, úgy ítélte, születé-

semnek nincs halasztó hatálya apám 

SAS-behívójára, s ezért a Don-kanyar-

ba irányította. Ott apám egy ideig Ho-

léczy Ákossal, a kit�n� jazzmuzsikus-

sal és bajtársaival varjakra vadászott, 

hogy szerény kincstári konyhájukat 

feljavítsák, közben mint alkalmi kör-

orvos gyógyította a környékbeli falvak 

orosz lakóit.

Id�r�l id�re rosszul felszerelt tábori 

kórházukba sebesültek érkeztek a kö-

zeli frontvonalról, majd rövidesen a 

front maga is megérkezett, s az egész 

kórházat beszorították az oroszok a 

pinszki mocsarakba. Innen egy vissza-

vonuló német alakulat szabadította ki 

�ket: orvosok és a még mozgásképes 

sebesültek Lengyelországon (Brest) 

keresztül igyekeztek haza. Így történt, 

hogy apámat csak hároméves korom-

ban ismerhettem meg.

Addig nagyanyám, aki zenetano-

dát végzett, Verdi- és Puccini-opera-

áriákkal szórakoztatott. A  pincének, 

ahol a bombázások alatt meghúzód-

tunk kit�n� akusztikája volt. Ezért 

gyakran fellépett ott Medek Anna 

barátn�je is, miközben anyám a bab 

elkészítésének ezerféle módját kísér-

letezte ki.

Apámnak, akit a német szabadí-

tási akció miatt nem igazoltak, majd 

B-listáztak, rossz sejtelmei támadtak 

hazaérkezvén.

Rosszkedvét kétségtelenül moti-

válta, hogy budai lakásunkat távollété-

ben porig bombázták a felszabadítók, 

akik el�l addig menekült. Súlyosbí-

totta a helyzetünket, hogy anyám és 

nagyanyám német származásúak vol-

tak, s fokozta még a bajt, hogy anyai 

nagyapámnak rézm�árugyára volt Bu-

dapesten. („Szerencsére” ez a gyár 

még a gazdasági világválság hatására 

tönkrement, s nagypapa f�be l�tte 

magát. Ennek a tragédiának a kés�b-

biek során lesz jelent�sége: amikor �t 

a kapitalizmus áldozataként feltüntet-

ve megússzuk a kitelepítést.)

Apám rossz sejtelmeit azonban a 

családfenntartás napi problémái fe-

ledtették. Nagynéném – akinek férje 

korábban hunyt el, ludovikás katona 

fi a „valahol Oroszországban” halt h�si 

halált, leányával (keresztanyám, böl-

csészdoktor) az ostrom utolsó napján 

végzett egy eltévedt gránát a Szerb 

utca sarkán – befogadott bennünket 

a Baross utcai ötszobás, üresen ma-
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radt lakásába. A  legutóbbi évekig ott 

laktam.

Iskoláim történelmi sorsfordulók-

hoz köt�dnek. Az általános iskolát a 

fordulat évében, 1948-ban kezdtem. 

Két házzal arrébb, a Vasas székház-

ban zajlott a Rajk-per. Heteken át 

ÁVH-s kísért iskolába és vissza.

Abban a szerencsében volt ré-

szem, hogy általános iskolai tanáraim 

mind egyetemet végzett, kit�n� szel-

lemek voltak (Szabó Magda, Lukin 

László, Hints Tivadar, Várhelyi Fe-

renc s rajztanárom, akinek olyan so-

kat köszönhetek, a nagyszer� fest�, 

Vaszary- tanítvány: Magyarász Imre).

A  fordulat éve azt jelentette szá-

munkra, hogy év elején imádkoztunk, 

a Himnuszt énekeltük, s az 1-es volt 

a legjobb osztályzat – félévkor már 

nem volt kötelez� imádkozni (de még 

lehetett – bár azt már nem vették jó 

néven), a legjobb osztályzat a 7-es 

volt. Év végén már kötelez� volt (föl)

jelenteni, aki templomba jár, az Inter-

nacionálét kellett énekelni, és a leg-

jobb jegy az 5-ös lett.

Persze Lukin László Kodályt taní-

tott, Szabó Magda Eötvös Károly Ba-

laton-könyvéb�l olvasott fel nekünk, 

s Várhelyi Ferenc a „pedagógusnapra” 

kapott virágokat leküldte a hetessel a 

józsefvárosi plébániatemplom oltárá-

ra. A nyolc év alatt tudomásom szerint 

egyetlen feljelentésnek volt következ-

ménye.

A másik sorsfordító év: 1956. szep-

temberben kezdtem a gimnáziumot.

Október 23-ától az utcákat róttuk 

osztálytársaimmal és barátaimmal. 

A  forradalom centrumában laktunk. 

A  Kilián-laktanya felkel�i, miután az 

oroszok elfoglalták a laktanyát, a há-

zunkban találták meg azt az ideális 

objektumot, amelyr�l úgy gondolták, 

érdemes az utolsó csepp vérükig vé-

delmezni.

Ennek az lett a következménye, 

hogy lakásunk ismét elpusztult, s a 

csalódott forradalmárokat a Rajk-per 

idején ásott alagúton sikerült kime-

nekíteniük a ház együtt érz� lakóinak.

Közben verseket írtam, festettem, 

fotóztam, s a gimnáziumi éveim alatt 

sikertelen kísérleteket tettem szüleim-

mel, hogy rend�rségi priuszomat s 

tanulmányi eredményeimet függetle-

nítsem egymástól.

Ezek után várható volt, hogy nem 

vesznek fel a f�iskolára. Sem úttör� 

nem voltam, sem KISZ-tag. Sem mun-

kás, sem paraszt (persze gróf sem 

voltam). Osztályidegen. (S  valóban 

idegennek éreztem magam!) Plusz 

pontszámok helyett csak mínuszok. 

Nem is vettek fel – nem is kísérletez-

gettem többet.

Ugyanakkor a polgárságot is ide-

gennek éreztem. Tehát teljesen elide-

genedtem! Ez akkor éppen divat volt. 

Mindenki el volt idegenedve, csak a 

valóban idegenek érezték jól magukat 

– ideiglenesen.

A proletárdiktatúrát megvetettem, 

a prolig�göt, mint minden más g�göt 

is, kártékonynak tartom. Azt gondo-

lom, hogy ez a hamis lumpenproletár 

gondolkozásmód megfert�zte az új 

értelmiséget is, és a hagyományok 

semmibevétele, a küls�-bels� (anya-

gi és szellemi) igénytelenség, ciniz-

mus a mai napig rákfenéje társadal-

munknak.

Nyomdásznak álltam, kitanultam 

a bet�szed�-mesterséget. Ez a mes-

terség azóta megsz�nt. Az er�sen 

szociáldemokrata nyomdászokat a 

rendszer az els� számú közellenség-

nek tartotta, ezért igyekezett ezt a 

szakmát is felszámolni (azonban ez 

csak a computerizációnak sikerült). 

Egyáltalán, mindenki gyanús volt, aki 

értett valamihez – az ugyanis nem hit-
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te el a szovjet maszlagot. Látta, hogy 

nem Keletr�l jön a fény.

Hála a tanulmányi szabadság 

rendszerének, hogy minél több id�m 

maradjon festeni, a legkülönböz�bb 

fels�fokú iskolákat végeztem el. Ment-

ségemre szóljon, hogy soha nem dol-

goztam olyan munkahelyen, ahol eze-

ket a képesítéseimet hasznosíthattam 

volna. Ez is a rendszer különös bájá-

hoz tartozott.

A m�vészetben mestereimet rész-

ben magam kerestem meg, részben 

�k találtak rám.

Kassák Lajos igyekezett lebeszélni 

a többféle m�fajról, mondván: ebben 

a hazában ezt megvetéssel honorál-

ják; s saját példáját hozta fel okulásul. 

Nem okultam.

Martyn Ferenc mester arra intett: 

nulla dies sine linea. Nem okultam, 

nagy kihagyásokkal dolgozok.

Bene Géza a lassú építkezésre ok-

tatott. Nem okultam, kapkodok ma is 

ide-oda.

A  fák arra tanítottak, hogy fölfelé 

nézzek, anyám arra, hogy a lábam elé.

TAVASZI TEMET�

A  temet� k�kerítése forgalmas útra 

néz, s mintha egy bábszínház para-

vánja volna, tetején k�angyalok szár-

nya rebben, ül� alakok hátukat mu-

tatják pagodák, obeliszkek díszletei 

között.

Közel lakom, s mivel a város kö-

zepén ez a legnagyobb összefügg� 

zöld terület, tavasszal az els� utam 

ide vezet.

Van ebben valami különösen iz-

gató: a természet újjászületését az 

elmúlás emlékm�vei között szemlélni. 

Még nincsenek levelek, a fák ágai raj-

zok csupán, vázlatok – látni engedik a 

teljes teret, amit majd a lombkorona 

betölt. Látni az eget és látni a lóver-

senypálya istállóit, a ravatalozókat, az 

emlékm�veket.

A  kemény súroló fény élesen kö-

rülrajzolja a szobrokat és néha gúnyo-

san leplezi le esetlenségeiket.

Bet�zöm a neveket, furcsa k�-

be vésett telefonkönyv. Számok tól-ig 

– egy élet. Egy kövön az egész csa-

lád, egy k�re békültek halálukban. 

Nincs bennem semmi megrendülés, 

csak gyermekes kíváncsiság, mint aki 

egyedül marad egy idegen lakásban.

„Biz a könnyek nem jönnek könnyen

S az odaadás sem halálos

S megvakulhatsz a fényözönben.”

Itt mindent szabad. Szabad már-

ványangyalt csomagolópapírba kö-

tözni cukorspárgával, szabad éktelen 

rossz verseket k�be vésni, szabad a 

szerelmet világgá kürtölni, érzelmet, 

gügyög� gyengédséget nem szégyell-

ni. Napvilágra kerülnek a kínosan rej-

tett titkok: a rokonházasságok, a kor- 

és rangkülönbségek, a sznobizmus, 

a talmiság, a pénz.

Kisszer�ségünk emlékm�vei kö-

zött járunk. Nagyon emberi – kicsinyes 

és mégis felemel�. Ahogy a kövek 

pusztulnak, ahogy a stílus változik. 

Vanity fair. Hol van ett�l a régi falusi 

temet�k korhadó fakeresztje, amely 

kiméri az emlékezés határát. Itt a 

percember is öröklétre vágyik. Örök 

szerelemre.

A  sírokon bomlott hajú, félmez-

telen hajadonok, buja, odaadó özve-

gyek, bimbózó leánykák, nagy kebl� 

szeret�k. Ett�l olyan erotikus ez a 

temet�.
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Adamikné Jászó Anna
nyelvész (Budapest, 1942. július 14.)

Napok óta töprengek, hogy fontos volt-e az éle-

tem, s lassanként rájövök, hogy nem sok het-

venkednivalóm van. A gyerekeimen (négyet ne-

veltünk fel férjemmel és szüleimmel közösen) és 

az unokáimon (van bel�lük tizenegy) kívül – de 

a gyerekekkel nem tanácsos dicsekedni, hát-

ha a sors megirigyli. Marad a szakma, amelyet 

még mindig lelkesen �zök, bár néha egy kicsit 

fáradtan.

Sokat foglalkoztam az olvasás tanításával 

(A magyar olvasástanítás története, Csak az em-

ber olvas és Az olvasás múltja és jelene c. köny-

vek is tanúskodhatnak err�l), de jómagam nem 

emlékszem, hogyan tanultam meg olvasni. Volt 

egy süket nagymamám, akivel sok id�t töltöttem 

el, s aki rettenetesen hangosan olvasott fel az 

Új id�k lexikonából és a millenniumi Szalay–Ba-

róti-féle történelemb�l; nekem pedig le kellett írnom, ha valami bonyolultabb 

kívánságomat akartam vele közölni. Így aztán els� osztályba menvén tudtam 

olvasni és valamennyire írni. Szerencsére, mert minden elképzelhet� gyermek-

betegséget elkaptam, sokat hiányoztam, mégis le tudtak osztályozni.

Szerettem iskolába járni, és szerettem a tanáraimat. Végig kit�n� tanuló 

voltam – azután jött az els� sokk. Hárman voltunk az osztályban kit�n� tanu-

lók, s egyikünket sem javasolt a továbbtanulási bizottság – melyben osztály-

f�nököm volt az egyetlen pedagógus – egyetemre: engem azért, mert apám 

kirúgott tanár volt, a barátn�met azért, mert az apja kirúgott jegyz� volt, a har-

madik szerencsétlen pedig 1956-ban jelentkezett hittanra (akkor voltunk els�s 

gimnazisták), s ezt a ballépését számon tartották. Engem azután el�felvétellel 

felvettek magyar–orosz szakra, egy évet kellett egy gyárban fi zikai munkával 

eltöltenem (persze csak papíron voltam fi zikai állományban: az utókalkuláción 

tekertem a számológépet). Megjegyzem, barátn�m híres radiológus f�orvos, 

a harmadik hajdan eltanácsolt kit�n�ség pedig kiváló matematikatanár (volt).

Az ELTE bölcsészkarára az irodalom szeretete vitt. Szüleimt�l megkaptam 

Babits és Szerb Antal irodalomtörténetét, és ezeket követve rengeteget olvas-

tam. Az irodalmi el�adások lehangolóak voltak, szerencsére nagyon élveztem a 

nyelvészetet, különösen Lakó György professzor fi nnugrisztikai óráit. Harmad-

éves koromban jelentkeztem fi nnugor szakra, s fel is vett. Ha megkérdeznek, 

ki volt a professzorom, máig azt felelem: Lakó György.

1966-ban végeztem mint magyar–orosz szakos tanár és fi nnugor szakos 

el�adó. Abban a gimnáziumban kaptam állást, ahol tanultam: ez a XV. kerü-

leti, azaz rákospalotai Dózsa György Gimnázium. Nagyszer� kollégáim voltak, 

s máig azt mondom, hogy a legnagyobb öröm és kihívás gimnazistákat taní-

tani, különösen az utolsó két évben. Közben doktoráltam egy a középiskolától 
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igencsak távol álló témából, a disszertáció címe ez volt: Az igeragozás az oszt-

ják nyelv szigvai nyelvjárásában.

Akkoriban eléggé nehéz volt gimnáziumban tanítani: szombaton is voltak 

órák, politechnikai gyakorlatra kellett egy gyárba kísérni a gyerekeket, kötelez� 

volt a családlátogatás, s gyakran vittem színházba az osztályomat – heti 27 óra 

mellett. Rendesen és rendszeresen kellett javítani, mert az igazgató beszedte a 

benti dolgozatokat s olykor megnézte a gyerekek füzeteit is, és minden évben 

jött a szakfelügyel� is. (Mindezt csak azoknak írom ide, akik morognak a mos-

tani megterhelés miatt.)

1975-ben állást kínáltak a budai tanítóképz�ben, s elfogadtam. Mondanom 

sem kell, hogy egy új szakmát kellett megtanulnom, mert a tanítóság külön 

világ. 1978-ban vezették be a szóképes olvasást, s akkor azt mondtam, hogy 

ez tönkre fogja tenni a gyerekek helyesírását a kézírásukkal együtt. Ezért ve-

tettem bele magam az ábécék, vagyis a kezdeti olvasástanítás történetének 

tanulmányozásába, a hazai grammatikák történetéb�l kandidáltam. 1985-ben 

szerkesztettem egy nyelvészeti jegyzetet a budapesti program szerint: ez azt je-

lentette, hogy nem követtük a divatot, nem indultunk ki a szövegtanból, hanem 

a kis nyelvi egységekt�l haladtunk a nagyobbak felé. Ebb�l a jegyzetb�l fejl�-

dött ki 1991-ben A magyar nyelv könyve c. sikeres f�iskolai tankönyv, mely 

hetedik kiadásánál tart. S  elkezdtem látogatni a nemzetközi neveléstörténeti 

konferenciákat.

A wolfenbütteli konferencián összebarátkoztam egy amerikai egyetemi ta-

nárral, Susan Pentlinnel, aki 1985-ben egy levélben megkérdezte, hogy ha 

felterjesztene Fulbright professzori ösztöndíjra, kimennék-e az egyetemére, 

a  Central Missouri State Universityre tanítani. Megbeszéltem a f�nökömmel, 

elküldtem a kért életrajzot, publikációs jegyzéket, munkatervet (az olvasás-

ról), s 1986 januárjában elfogadták. Ez akkoriban rendkívüli dolog volt, az 

egész képz� lelkesen örült. S ekkor jött a második sokk… A minisztériumban 

nem örültek, s�t jól letoltak, mondván, hogy a hátuk mögött szervezkedtem. 

Elkezd�dött egy huzavona, egy lélektani hadviselés, mindig találtak valami 

ürügyet a halogatásra. Nem tudtam id�ben, azaz augusztusban kimenni. Vé-

gül október vége felé telefonáltak, két nap múlva repüljek, a tisztvisel� váltott 

egy repül�jegyet New Yorkig (holott Kansas Citybe kellett repülnöm), s hivata-

los útlevéllel vihettem magammal tíz dollárt. Kétségbeesetten telefonáltam a 

követségre, s az ottani kulturális attasé megnyugtatott: valaki fog a Kennedyn 

várni a Fulbright irodától. S valóban ott állt egy kedves fi ckó a kijárati folyo-

sónál, kezében egy táblával: „Mrs. Adamik from Hungary”. El tudják képzelni, 

mennyire megkönnyebbültem? Azután minden simán ment, bár azon az egye-

temen, s�t az egész környéken egyetlen magyar sem volt. 1987 áprilisában 

volt egy Fulbright-konferencia Washingtonban. A nyitó fogadáson odamentem 

egy tisztvisel�höz, s bemutatkoztam. Felkiáltott, megölelt, odahívta az összes 

többi tisztvisel�t, s boldogan nyugtázták, hogy kiengedtek, itt vagyok. Egy nagy 

ebéden pedig Fulbright szenátor mellé ültettek.

Meg lehettek velem elégedve, mert a dékánom visszahívott egy évre 

1990-ben, férjemmel együtt, s utána több meghívást is kaptam különféle kon-

ferenciákra. Mondanom sem kell, hogy szakmai szempontból milyen fontosak 

voltak ezek az utak.
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Els� amerikai tartózkodásomról visszaj�ve Benk� Loránd professzor rám 

bízta az igeneveket a magyar történeti grammatikában. Erre büszke vagyok, 

s azóta az igenév a kedvenc szófajom (mi nyelvészek már csak ilyenek vagyunk: 

Klemm Antal a köt�szókat szerette, Bartha Kati néni a képz�ket és így tovább).

1991 óta szerkesztem a Magyartanítás cím� módszertani folyóiratot. 1995 

és 2000 között szerkesztettem s részben írtam az Édes anyanyelvünk 1–8. 

tankönyvsorozatot. Az ábécéskönyvben visszavezettük a nyelvfejleszt� el�ké-

szítést, a hangoztató-elemz�-összetev� módszert, a hangoztatást, a sok képet, 

a játékosságot. A  vizsgálatok kimutatták, hogy a problematikus gyerekek is 

megtanulnak vele olvasni.

1998-ban Grétsy László nyugdíjba ment, s meghívott a Kazinczy utcai 

tanárképz� f�iskola magyar nyelvészeti tanszékére tanszékvezet�nek. Az � 

munkakörét vettem át: általános nyelvészeti bevezet�t, szociolingvisztikát, 

pszicholingvisztikát, retorikát. Hát az itteni évek nem voltak nyugodtak a sok 

bizonytalanság miatt, amelyeket az integráció, vagyis a f�iskola megszüntetése 

okozott. Költöztettek, raktak minket ide-oda, most meg azt hallom, visszaállít-

ják a f�iskolai képzést.

Azért ezek az évek nem voltak haszontalanok: habilitáltam, az MTA dok-

tora lettem, kineveztek egyetemi tanárnak, ezért taníthatok még, jelenleg a 

mai magyar nyelvi tanszéken és az alkalmazott nyelvészeti doktori iskolában 

retorikát. 1999-t�l évente mindig novemberben rendezzük meg a Kossuth- 

szónokversenyt és retorikai konferenciát, anyagát minden évben kiadjuk, ez a 

Régi-új retorika sorozat. Szerkeszt�je voltam egy újszer� kollektív munkának, 

ez a Retorikai lexikon! A retorika hatalmasat fejl�dött a XX. sz. második felében 

a nyugati államokban, ehhez kellene felzárkóznunk, de meg�rizve hagyomá-

nyainkat (ez az elv érvényes a tanítás minden ágára, a nyelvtanra, az olvasásra 

és valószín�leg a többire is).

Mit fogok csinálni nyugdíjasként? Valószín�leg el�veszem félbehagyott dol-

gaimat, van bel�lük b�ven. Mindig az adott helyen kellett teljesítenem – jó szív-

vel és kedvvel tettem –, de most már jó volna saját kedvemet töltenem. Csak 

egészség legyen! Gondolom, ezzel minden hetvenked� hetvenes egyetért.
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Kósa László
etnográfus, történész (Cegléd, 1942. július 17.)

Kéthetes koromtól már Gyulán éltem. 

Édesapám különféle beosztásokban 

ott volt református lelkész, édesanyám 

pedig elemi iskolai tanítón�. Négyen 

vagyunk testvérek. Én vagyok a leg-

id�sebb. Nagyobbik öcsém nyugdíja-

zásáig Gyulán, a környezetvédelmi ha-

tóságnál dolgozott osztályvezet�ként, 

utóbb a helyi lapnál újságírói mun-

kát vállalt. Húgom hosszabb ideig ve-

zette, ugyancsak Gyulán, a m�emlék 

Százéves Cukrászdát, ott rendszeresen 

kulturális programokat is szervezett. 

Kisebbik öcsém a vácrátóti botanikus 

kert vezet�je, ahol csaknem egész 

szakmai pályafutását töltötte. Mind-

ezt annak illusztrálásául részleteztem, 

hogy a szüleink a kulturális és a termé-

szeti értékek megbecsülésére neveltek 

bennünket, ami foglalkozásunk meg-

választásában is gyümölcsözött.

Ahogyan kissé elhasznált kifejezés-

sel mondani szokták (de nem tudok 

ennél pontosabbat), a barátságtalan 

1950-es években meleg családi lég-

körben n�ttünk föl. A gyermekkorban 

kapott hitnél és világnézetnél mind-

nyájan máig kitartottunk. Az els� ti-

zennyolc év, mint sokakat, engem is 

meghatározóan formált. Gyulán végez-

tem el az általános iskolát és a gimná-

ziumot. Történetkutatói vonzalmamat 

dönt�en édesanyámnak köszönhetem, 

aki nemcsak szerette a történelmet, 

hanem azt átörökítve, kiskamasz ko-

romtól rákapatott a parókián �rzött 

XIX. századi egyházi iratok böngészé-

sére is. Akkor még nem tudatosul-

hatott, hogy ezek a jóval kés�bb fon-

tos kutatási területemmé lett minden-

napi élet múltjának értékes forrásai 

is. Másik tudományszakom, a néprajz 

iránt gimnáziumi szakköri foglalko-

zások keltették föl érdekl�désemet. 

Bölcsészhajlamomtól ösztönözve az 

ELTE-re jelentkeztem, történelem–

néprajz szakra. A néprajz családi dön-

tés értelmében mint nem tanári szak 

kapott hangsúlyt, hogy felvételemnek 

lehet�leg ne legyen „ideológiai” akadá-

lya. Az aggodalom beigazolódott, mert 

a gimnázium, „vallásos világnézet”-tel 

indokolva, nem javasolt továbbtanu-

lásra, és dacára a kit�n� érettséginek, 

helyhiányra hivatkozva az egyetemen 

elutasítottak (1960). Félhivatalosan tu-

domásomra hozták, hogy társadalmi 

származásomat lehet�leg fi zikai mun-

kát végezve tudnám „feledtetni”.

Akkoriban nem volt egyszer� szak-

képzetlenül általam vállalható mun-

kát találni, mert tele volt az ország a 

téeszesítés el�l az iparba menekül� 

parasztokkal. Ötödik munkahelyemen, 

a budapesti Kábel- és M�anyaggyár-

ban betanított segédmunkásként végül 

másfél évig kitartottam, és pártfogói 

tanácsra magyar–orosz szakra jelent-

kezve bejutottam az ELTE-re. Az orosz 

szakot sikerült néprajzra cserélnem, 

a kedvenc történelmet azonban nem 

vehettem föl, ezért meg kellett elé-

gednem történelem szakos órák ta-

nulmányi renden kívüli látogatásával. 
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A  tanulmányaimat megszakító két év 

tagadhatatlan haszna volt a társadalom 

számomra addig ismeretlen terüle-

tein megszerzett élettapasztalat, és az, 

hogy keresetemb�l a legszükségeseb-

bekkel megalapoztam önállóságomat 

(szüleim kés�bb sem tudtak tanulmá-

nyaim idején támogatni), ám a legjobb 

szakmai el�menetel ellenére sem tud-

tam teljesen eltüntetni azt a hátrányt, 

ami ezzel a töréssel keletkezett. Itt 

jegyzem meg, hogy sokat köszönhetek 

annak a sok oldalról, rokonok, bará-

tok, ismer�sök és ismeretlenek részé-

r�l megnyilvánuló segít�készségnek, 

amely ezekben az id�kben gyakran 

megnyilvánult gondjaim megoldásá-

ban, s amelyet máig „polgári szolidari-

tás”-ként tartok számon.

A  család után az egyetemi évek 

formáltak leginkább. Igyekeztem ki-

használni az id�t és alkalmat ismere-

teim gyarapítására, f�leg olvasással 

és utazással. Párhuzamosan sokat je-

lentett az a négy év, amíg az Eötvös 

Collegiumban laktam. Habár a régi „le-

gendás” intézmény már nem létezett, 

annak könyvtárát legnagyobb élmé-

nyeim között tartom számon most is. 

A szavakkal nehezen visszaadható lég-

körnek és a hasonló beállítottságú, tö-

rekvés� diáktársaknak köszönhetem, 

hogy baráti köröm részben ma is volt 

kollégistákból került ki. Professzoraim 

támogatásával diplomázás után az MTA 

akkor alakuló néprajzi kutatócsoportjá-

ba kerültem, melynek 14 évig voltam a 

tudományos munkatársa. Sok fontos 

és érdekes feladattal bíztak meg, ek-

kor „szereztem nevet” a tudományos 

életben, megvédtem kandidátusi érte-

kezésemet. Meghívással élve, jó em-

lékekkel távoztam onnan 1981-ben 

az ELTE akkor tudományközi jelleggel 

újonnan szervezett m�vel�déstörténe-

ti tanszékére docensnek, hogy tanít-

hassak. 1987-ben kaptam megbízást 

a tanszék vezetésére, húsz éven át 

töltöttem be a posztot. 1988-ban tu-

dományok doktora címet szereztem, 

1990-ben vehettem át az egyetemi 

tanári kinevezést, munkásságom elis-

meréséül a Magyar Tudományos Aka-

démia 1998-ban levelez�, 2007-ben 

rendes tagjává választott. 1994 óta 

vezetem az ELTE Történelemtudomá-

nyi Doktori Iskola m�vel�déstörténeti 

programját. Az egyetemi oktatást ha-

mar megkedveltem, és igyekeztem a 

kutatást sem elhanyagolni. A  népraj-

zi kutatóhelyen kezdetben gazdasági 

néprajzzal, majd a kultúra táji tagoló-

dásával és tudománytörténettel foglal-

koztam, az egyetemen a XIX–XX. szá-

zadi életmód- és mentalitástörténet, a 

természettörténet, az egyháztörténet 

és a kulturális intézmények története 

került érdekl�désem el�terébe.

Alighanem el�bb kellett volna em-

lítenem, hogy egyetemi éveimben n�-

sültem. Feleségem matematika–fi zika 

szakos középiskolai tanárn�. Szüleink 

közeli barátok voltak, a gimnáziumban 

néhány évig azonos osztályba jártunk. 

Három gyermekünk és négy unokánk 

van. Nagyobbik lányunk angol–törté-

nelem–magyar szakos tanárn� és pszi-

chológus (szupervizori szakon), kiseb-

bik lányunk ruhaipari üzemmérnöknek 

tanult, a fi unk a közgazdasági egyete-

men végzett. A családot és a barátsá-

got egyaránt fontos értéknek tartom. 

Kedvelt szabadid�s elfoglaltságaim a 

szépirodalom olvasása, a komolyzene 

hallgatása, a múzeumlátogatás, a kul-

turális, történelmi és természetrajzi 

ismeretek gyarapítását célzó utazás 

és kirándulás, a családi fényképezés, 

amíg mód volt rá, a diázás és a családi 

fi lmezés, utóbb videózás.
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Lagzi István
történész (Békés, 1942. július 17.)

Hetven életévet, hetven sorban (tömörít-

ve) összefogni nem kis feladat. A  sz�k-

szavúság és a „túlírás” egyaránt kísérti 

az embert. A  második világháború kel-

l�s közepén születtem – t�sgyökeres 

parasztcsaládból – Békés községben. 

Évszázadokra visszamen�leg nem volt 

abban semmi különös, aki parasztcsa-

ládban született, az parasztként is halá-

lozott el. A  családból való kiemelkedés, 

ne adj’ isten, értelmiséggé válás ritkább 

volt, mint a fehér holló.

Nagy szerencsémre volt egy csodálatos, „felvilágosult” apai nagymamán, 

„a” Sára mama. � volt az, aki a rokonság, a szomszédok nagy-nagy megrökö-

nyödésére ötévesen „beíratott” az ún. ibrányi óvodába. Ez volt az értelmiséggé 

válásom els� lépcs�foka. Az óvodában kaptam ízelít�t abból, hogy én is tudok 

úgy szerepelni, verset mondani, mint a községi orvos/gyógyszerész fi a. Kés�b-

bi elmondásokból tudom, nagymamám a rokonságnak gyakran mondogatta: 

„Az unokámból nem paraszt, hanem doktor lesz.”

Az általános iskola 8. osztály második félévéig a famíliában lév� gyere-

kekhez képest igen jó tanuló voltam. Így felvet�dhetett volna a továbbtanulás 

lehet�sége. Anyám viszont ebbéli igyekezetemet mereven elutasította, mond-

ván: „Itt a föld, valakinek meg kell m�velni. Itthon maradsz!” Dacolva a szül�i 

akarattal mégis beiratkoztam a békési gimnázium esti tagozatára. Két évvel 

kés�bb vájártanuló lettem Oroszlányban, s egyidej�leg folytattam gimnáziumi 

tanulmányaimat a tatabányai gimnázium esti tagozatán. Mindenáron tanulni 

akartam, el�rejutni. 1962 nyarán négy hét alatt d�lt el a jöv�m, a reménybeli 

karrierem. Egy hónapon belül érettségiztem és vájár szakmunkásvizsgát tettem 

(én voltam az els� vájár, aki gimnáziumi érettségi bizonyítvány birtokában ült le 

szakmunkás-vizsgabizottság elé). Két héttel kés�bb felvételt nyertem a Debre-

ceni Egyetem Bölcsészettudományi Karára, történelem–földrajz szakos hallgató 

lettem. Álmom teljesült.

(Mondjuk ki nyíltan: azokban a sokat, álságosan bírált „átkos” hatvanas-het-

venes években a továbbtanulás minden stációja, valóságos esélyegyenl�séget 

biztosítva, ingyenes volt. Ha az én id�mben fi zetni kellett volna a menzáért 

–  reggeli, ebéd, vacsora –, lett volna tandíj/kollégiumi díj, a maihoz hasonló 

tankönyvár stb., akkor én az egyetem kapujáig sem jutottam volna el.)

Világéletemben új ismeretekre vágytam, az átlagosnál nagyobb volt ben-

nem a tudásvágy. Az egyetemen is nem kevés zavart okoztam: bölcsészhallgató 

létemre, külön engedéllyel a Természettudományi Kar Ásvány- és Földtani In-

tézetében írtam szakdolgozatot (1967).

Kés�bb újabb ismeretlen téma került a látókörömbe. A budapesti Lengyel 

Intézet igazgatója felhívta a fi gyelmemet arra, hogy 1939 �szén a Lengyelor-
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szágot ért német és szovjet támadás következtében több tízezer lengyel kere-

sett menedéket hazánkban. Tájékoztató irodalmat kértem t�le (1969). A válasz 

lakonikus volt: egy vékony brosúra kivételével nincs.

A  legkülönböz�bb f�városi és vidéki levéltárakban végzett hároméves ki-

tartó munka eredményeképpen summa cum laude min�sítéssel bölcsészdok-

tor lettem. A diploma átvételekor (1972) arra gondoltam: Sára mama, az én 

drága nagymamám álma is teljesült. De ekkor már nem volt megállás. Kovács 

Endre, Ránki György, Niederhauser Emil, Balogh Sándor professzorok emberi 

és szakmai segítségével, ugyancsak lengyel témában, megvédtem az MTA tu-

dományos min�sít� bizottságához benyújtott disszertációmat, és elnyertem a 

történelemtudományok kandidátusa címet (1982). 1976-tól az MTA történész 

vegyesbizottság tagjává, majd alelnökévé választottak.

Kenyérkeres� munkahelyeimmel szerencsém volt. A varsói Magyar Kulturális 

Intézetben titkár (1973), majd igazgatóhelyettes (1974–1978) beosztásban mó-

domban volt érdemi tudományos kutatómunkát végezni. Varsóból hazatérve a 

JATE BTK új- és legújabb kori egyetemes történeti tanszék tudományos f�mun-

katársaként el�adásokat, szemináriumokat tartottam különféle, ám egymással 

összefügg� témakörökben (az els� és második világháború f�bb katonai és 

diplomáciai eseményei, a második világháború éveiben kibontakozott ellenállás-

történet f�bb kérdései, továbbá a menekültügy Magyarországon, 1939–1945).

Varsó azonban nem engedett el magától: 1984–1988 között nagykövet-

ségi tanácsosi rangban a Magyar Kulturális Intézet igazgatója lettem. Csalá-

dommal együtt újra szép, hasznos éveket töltöttem Lengyelhonban. A hivatali 

feladatok mellett egy monográfi a és két szerkesztett könyv volt munkásságom 

„mellékterméke”. Varsói misszióm végeztével ismét a JATE BTK új- és legújabb 

kori egyetemes történeti tanszékén dolgoztam, önálló tudományos f�munka-

társként. Egy biztos, diplomataként jól tudtam hasznosítani a magyar–lengyel 

kapcsolatok terén szerzett korábbi szakismereteimet. Szaktörténészként pedig 

hasznosíthattam a diplomatatevékenységemmel kapcsolatos tapasztalataimat.

Könyveim, tanulmányaim többségében a második világháború éveiben Ma-

gyarországra menekült lengyelek, franciák stb. élet- és munkakörülményeinek, 

a hatóságokkal, a lakossággal kialakított kapcsolatainak vizsgálatával foglal-

kozom (Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején; 

Lengyelek és franciák Heves megyében). A Somogy Megyei Levéltár számos 

évkönyvében egy kötetnyi anyagot – kényszer�ségb�l – csak folytatásokban 

lehetett publikálni. Értekeztem egyetemi történelmi actákban (Szeged, Łodz), 

múzeumi, levéltári évkönyvekben (Kaposvár, Miskolc, Eger, Szombathely, 

 Przemyśl). Írásaim – többek között – a Hadtörténelmi Közlemények, a Száza-

dok, a Tiszatáj, a Somogy, a Hévíz, az Új Forrás, a Valóság, az Életünk, az Al-

föld, a Délmagyarország, a Napjaink, a Vasi Szemle, a Soproni Szemle, az Élet 

és Tudomány hasábjain láttak napvilágot. Lengyelországban a Kierunki, Źycie 

Warszawy, Odra, továbbá a Wojskowy Przegląd Historyczny közölte írásaimat.

✱

Terjedelmes, eddig kiadatlan, vaskos dokumentumkötetet állítottam össze 

a németországi hadifogolytáborokból Magyarországra menekült, illetve nálunk 

tartózkodó (1942–1945) francia „évadék” (menekültek) élet- és munkaviszo-
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nyairól. Ugyancsak kiadatlan a Kiáltás a Délvidékr�l (a délvidéki illet�ség�, ma-

gyar vonatkozású volt jugoszláv királyi hadseregbeli hadifoglyok hazahozatala 

Németországból 1941–1944) dokumentumkötet kézirata is. A Magunk tükré-

ben (Lengyelek Magyarországon, 1939–1945) cím�, 40 nyomdai ív terjedelm� 

monográfi ám anyagi/eladhatósági okok miatt még mindig a fi ókomban várja 

a reménybeli kiadást. Az említetteket szakmai kudarcként éltem/élem meg.

✱

A mintegy kilenc évet kitev� varsói külügyi szolgálatom alatt módomban 

volt két alapvet� monográfi át publikálni a magyarországi lengyel menekül-

tekr�l (az Uchodźcy Polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej 

1982-ben, a Droga źołnierza przez węgierską granicę w latach 1939–1941 

cím� munkám pedig 1987-ben jelent meg). Az említett munkák dönt�en le-

véltári források felhasználásával íródtak, de újdonságként felhasználtam a sa-

ját magam gy�jtött több tucat visszaemlékezést, korabeli naplót is. (Quelques 

aspects du sejour des refugies polonais et français en Hongrie 1939–1945.) 

A  varsói Wojskowy Przegląd Historycznych/Hadtörténelmi Közleményekben 

(1980, 104–161. old.) megjelent terjedelmes tanulmányom: Ewakuacja pols-

kich uchodźców cywilnych i wojskowych z Węgier 1939/1940. a lengyel 

hadtörténészeknek is alapvet�en új ismeretekkel szolgált. Magyar részr�l 

hasonló kuriózum volt az 1939 szeptemberében a német–szovjet támadás 

következtében vereséget szenvedett lengyel hadsereg f�vezére, Rydz-Śmigły 

marsall Magyarországra menekítésének (1940. december 17.) és tíz hóna-

pos nálunk tartózkodásának (bújtatatásának) feldolgozása: A  magyar–ro-

mán zöldhatáron át kísértünk sok lengyelt. „A  lengyel hadsereg f�vezére, 

Rydz-Śmigły marsall Magyarországon van” (2009). A történetr�l Töredékek 

egy f�vezérr�l – Edward Rydz-Śmigły marsall címen a Duna Tv fi lmet készí-

tett (r.: Pörös Géza, 2011, 45’).

Voltak jelentéktelen szakmai kudarcaim is. Két alkalommal a magyar, egy-

szer a lengyel cenzúra kötött belém. Az említettekért b�ven kárpótolt, hogy ér-

demi, m�köd� szakmai kapcsolatokat alakíthattam ki a Lengyel Tudományos 

Akadémia Történettudományi Intézete, a varsói Hadtörténelmi Intézet, a (bu-

dapesti) Hadtörténelmi Intézet, a Przemyśli Nemzeti Múzeum, a Varsói Egyetem 

Történelmi Intézete és a magyar tanszék munkatársaival, továbbá a krakkói Ja-

gelló Egyetem néhány professzorával. Itthon Balogh Sándor professzor és Izsák 

Lajos (az id� tájt) egyetemi docens támogatásában bízhattam.

Külügyi szolgálatom két nevezetes eseményér�l feltétlenül szólnom kell. 

(A szervez�munkát mindkét esetben rám bízták.) Az egyik: a II. Rákóczi Ferenc 

születésének 300. évfordulója alkalmából, 1976-ban rendezett lengyelországi 

megemlékezések. Több hónapos el�készít� munka után öt helyen: Varsóban, 

Krakkóban, Toruńban, Jarosławban és Gdańskban tudományos ülésszakkal 

egybekötött irodalmi/felolvasó megemlékezések voltak. Magyar részr�l el�-

adást tartott – többek között – Köpeczi Béla m�vel�dési miniszter és Pach 

Zsigmond Pál akadémikus. A varsói Magyar Kulturális Intézetben Váradi Hédi, 

Benk� Gyula, Keres Emil és Sinkó László a kuruc kor legszebb verseit tolmá-

csolták. A lengyelre fordított mintegy 35, a kuruc kort idéz� versb�l a magya-

rokhoz hasonló kvalitású lengyel színm�vészek adtak ízelít�t. A kuruc dalokat, 
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XVII–XVIII. századi énekeket Béres Ferenc és Dévai Nagy Kamilla szólaltatták 

meg. A Magyar Rádió által felvett m�sor felejthetetlen élmény maradt.

A másik rendhagyó rendezvényt Gyóni Géza születésének 100. évfordulója 

alkalmából Przemyślben és Jarosławban, 1984-ben szerveztem meg. A  szer-

kesztésemben megjelen� emlékkötetben (Węgrzy w twierzdy przemyskiej w 

latach 1914–1915) öt tanulmány, valamint Gyóni Géza hét, Przemyślben írt, 

erre az alkalomra lengyelre fordított (a przemyśli poklok poklát idéz�) verse 

kapott helyet. A sors iróniája, hogy a legrangosabb Gyóni-megemlékezésekre 

nem itthon, hanem Lengyelországban került sor.

Az én hetven évem négy politikai kurzusban telt el. Az elmúlt jó néhány 

év kivételével szakmailag megnyugtatóan sikeres volt: publikációim száma 

250, ennek mintegy fele idegen nyelven látott napvilágot. Az említett munkáim 

utólagos olvasásakor jóles� érzés arra gondolnom, hogy azok minden sorát, 

megállapításait mintegy negven év távlatából, hetvenévesen is maradéktalanul 

vállalni tudom. Els� publikációm 1971-ben jelent meg, akkor vettem egy kö-

pönyeget, azóta is azt hordom! Az elmúlt két évtizedben számos kvázi kolléga 

viszont több köpönyeget váltott. Milyen igaza van Somogyi Tóth Sándornak: 

„Az igazság nem piaci áru, amit hazugságon lehet megvenni. Sok itt a szatócs, 

[elv]barátaim, sose alkudozzatok.”

Ma is örömmel gondolok arra, hogy Varsóban és itthon (néhány gáncsos-

kodó ellenére) jelent�s mértékben hozzájárulhattam a XX. századi magyar–len-

gyel történelmi kapcsolatok „fehér foltjainak” csökkentéséhez.

✱

Ha valaki eléri/megéli a hetven évet, még nem biztos, hogy „csomagolni” 

kell. A hét X viszont engem arra intett, hogy visszafelé nézve elkészítsem sze-

mélyes szakmai/morális leltáromat. A jöv�t illet�en pedig megvalósítható célt 

t�zzek magam elé. (Szeretném, ha a kéziratban lév� anyagaim megjelenné-

nek.) Pórfi úként elértem – szinte – mindent: akadémiai tudományos fokozat, 

egyetemi tanár szint� tudományos kutató, mintegy kilenc év külügyi szolgálat, 

négy monográfi a, nyolc szerkesztett könyv, a fentebb említett 250 publikáció, 

egy kiskert. S ami a legfontosabb: van két tehetséges, a tudományok iránt el-

kötelezett, szakterületükön új megoldásokat keres�, sokat publikáló gyerekem 

(István László [1973] m�egyetemi docens, Gábor Zoltán [1974] egyetemi ad-

junktus). Mindketten PhD tudományos fokozattal rendelkeznek.

Végezetül néhai apósomat, Dunai Istvánt idézem, az életben sok dolog 

mellékes: csak egészség legyen!
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B. Révész László
film- és tévérendez� (Jakobshof, Horvátország, 1942. július 22.)

Megismerve a Napútba évente bekerült 

„jövend� hetvenesek” névsorát, meg-

tiszteltetésnek veszem a felkérést.

De – ne várja senki, hogy most 

megírjam saját nekrológomat!

Már a bemutatkozás minden ele-

me magyarázatra szorul.

Rapcsák László néven láttam meg 

a napvilágot egy forró júliusi éjsza-

kán a Vukovártól nem messze fekv� 

grófi  birtok pusztáján, egy cselédla-

kásban, bábai segédlettel. Jakobshof 

(Jakab-udvar) ma már nincs, Jakobo-

vacnak hívják, és már nincsenek meg 

azok a cselédlakások sem, ahol négy 

szobára (minden szobában egy csa-

lád!) jutott egy közös konyha. Édes-

apám, Rapcsák Károly kocsis volt 

az uradalomban, édesanyám, Hajdu 

Mária kitanult varrón�, ekkor ház-

tartásbeli.

Apámat születésem után nem 

sokkal hívták be nyolcadszor ka-

tonának, akkor már az Ante Pave-

lić-féle horvát hadseregbe mint „do-

mobran”-t (honvéd). Az usztasa pa-

rancsnokok az els� vonalba küldték 

az általuk cigánynak tartott magyar 

nemzetiség� domobranokat. Partizá-

nok fogságába estek, végül a partizá-

nok jóságosak voltak (talán sajnálták 

rájuk a golyót), és ingben-gatyában, 

mezítláb elengedték �ket február-

ban. Mire apám hazagyalogolt Bosz-

niából (most a részleteket mell�z-

nöm kell), arra az elhatározásra ju-

tott, hogy átszökik Magyarországra, 

mivel mindig is magyarnak érezte és 

vallotta is magát.

Vukovárnál akkor a Duna volt a 

határ, embercsempésszel sikerült is 

átjutnia, és pár hónap múlva egy csil-

lagtalan éjszakán minket is átvittek 

anyámmal (egy tehén áráért), egy 

bödön zsír és egy varrógép társasá-

gában.

Kés�bb kis baranyai falvakban 

laktunk, elég nagy szegénységben 

(közben két húgom is született), és 

1954-ben költöztünk be Pécsre, ros-

szabb körülmények közé, csak azért, 

hogy mi, gyerekek tanulhassunk.

A  pécsi Széchenyi István Gimná-

zium elvégzése után sikeresen fel-

vételiztem az ELTE bölcsészkar ma-

gyar–latin szakára (els�sorban azért 

erre, mert a latin volt az a nyelv, amit 

a gimnáziumban végig tanultam egy 

kit�n� tanártól). Ekkoriban szere-

pelt a Rádiókabaréban a „kis Kabos” 

mint „Ramcsák Otóka”, az id�nként 

el�forduló csúfolódások miatt (Ram-

csák–Rapcsák) – magyarosítottunk 

Révészre. (Mai fejjel lebeszélném er-

r�l magunkat. Az identitás nem ezen 

múlik.)

Pécs sem volt kis város, de azért 

ehhez képest Budapest f�be kólintóan 

nagy élmény volt. Például két héten 

belül láttam két olyan fi lmet, mint a 

Hamu és gyémánt és a Szerelmem, 

Hiroshima. Az Egyetemi Színpadon 

pezsg� kulturális élet folyt: kísérleti 

színházi el�adások, vitaestek, új fi lm-

Révész Balázs felvétele
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m�vészeti és irodalmi alkotások be-

mutatói stb.

A rám zuhogó élmények hatására 

bennem els� év végére megért az el-

határozás, hogy az audiovizualitással 

fogok foglalkozni.

Miközben nem hagytam abba az 

egyetemre járást sem (és diplomáztam 

is magyarból és latinból 1965-ben), 

módszeresen kezdtem készülni válasz-

tott hivatásomra. Filmesztétikai spe-

ciálkollégium, rengeteg fi lm nézése, 

megvitatása, és emellett 1962-ben Rá-

day Mihállyal és Perényi Endrével meg-

alapítottuk az ELTE Amat�rfi lm-klubot, 

az Egyetemi Színpad eleinte szerény, 

majd kés�bb b�vül� támogatásával és 

egyre b�vül� tagsággal.

Minden hónapban készítettünk 

egy egyetemi fi lmhíradót, amely az 

Egyetemi Színpad Horizont cím� havi 

m�sorában került vetítésre. És emel-

lett elkezdtük megvalósítani saját 

fi lmterveinket is. Az akkori nyolcas 

és tizenhat milliméteres fekete-fehér 

fi lmtechnika adottságai mellett ter-

mészetesen els�sorban nem fi kciós 

anyagokat, hanem dokumentum- és 

kísérleti kisfi lmeket készítettünk.

Így nekem 1965-re, mire elvégez-

tem az egyetemet, már két amat�r-

fi lm-fesztiválon díjazott (dokumentum 

jelleg�) fi lmem is volt. (A  fi lmográ-

fi ámban vállaltan ma is szerepelnek!) 

Már ekkor használtam nevem el�tt a 

B. megkülönböztet� toldalékot, mert 

ekkoriban a Magyar Rádió zenei osz-

tályának vezet�je és a Munkás�rség 

kórusának karnagya volt egy bizonyos 

Révész László, és nem akartam, hogy 

összetévesszenek vele.

Miel�tt még rátérnék a Magyar Te-

levízióban eltöltött évekre, feltétlenül 

meg kell említenem az Eötvös-kollé-

giumot (ma már újra Eötvös József 

Collegium), amely 1956 után kezdett 

hagyományaihoz híven újra a min�sé-

gi képzés otthonává válni. Szakkollé-

gista csak 4,5-ös átlag fölött lehetett 

valaki, különórákat, külön szeminá-

riumokat kellett vállalni. De nem is 

a formális része volt a legfontosabb, 

hanem azok a beszélgetések, viták, 

amelyek az Esztétikai Körben vagy a 

Filozófi ai Körben lezajlottak. Igazán 

inspiráló, pezsdít�, gondolatébreszt� 

és formáló alkalmak voltak ezek, és 

sokszor a szobában is folytatódtak 

éjszakába nyúlóan. (Pedig nem is sze-

repeltek az indexben!)

Az els� nekifutás a Filmm�vé-

szeti F�iskolára helyhiány miatt nem 

sikerült. Protekció nélkül, az utcá-

ról bementem a Magyar Televízió-

ba, felvettek segéd-felvételvezet�nek, 

de hamarosan rendez�asszisztenssé 

avanzsáltam a Századunk c. történel-

mi-ismeretterjeszt� sorozatnál. Az ott 

töltött négy év Bokor Péter szárnyai 

alatt volt az én igazi szakmai iskolám. 

Itt szerettem bele az archív anyagok-

kal való foglalatoskodásba is. És a 

munka mellett, most már televíziós al-

kalmazottként, elvégeztem a Színház- 

és Filmm�vészeti F�iskola adásrende-

z� szakát, és az ELTE-n a szociológia 

kiegészít� szakot. (Ez utóbbiból nincs 

meg a diplomám, de amit ott szemlé-

letben, módszertanban megtanultam 

kit�n� tanároktól, azt máig is haszno-

sítom dokumentumfi lmjeim készítése 

közben.)

Televíziós munkámban el lehet 

választani a „kötelez� igavonó felada-

tokat” a dokumentumfi lmekt�l. F�nö-

keim, mindenekel�tt Sylvester And-

rás f�szerkeszt�, hamar észrevették 

érdekl�désemet a társadalmi prob-

lémák iránt, és ha becsülettel telje-

sítettem a kirótt feladatokat (els�sor-

ban ismeretterjeszt� és tudományos 

magazinok rendezése), lehet�séget 

kaptam egy-egy dokumentumfi lm el-

készítésére is.
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Talán szerénytelenség nélkül 

mondhatom, hogy Hanák Gáborral az 

els�k között kezdtük el a folyamatkö-

vet� szociográfi ai fi lmezést 1970-ben 

a Baranya megyei Pogány községben, 

melyet aztán három évtizeden keresz-

tül folytattunk, Nádudvaron pedig két 

évtizeden keresztül egy másik csapat-

tal „írtuk a krónikát”.

Egyedi fi lmjeimben történelmi té-

mák és portréfi lmek mellett els�sor-

ban az identitás kérdései (kik is va-

gyunk valójában?) és a társadalom 

perifériájára szorultak sorsa izgattak.

A  rendszerváltás (-változás? -vál-

toztatás?) nekem szakmailag egy-

általán nem okozott gondot, mert 

meggy�z�désem szerint dokumen-

tumfi lmet csak egyféleképpen lehet 

készíteni.

Törekedni kell az igazmondásra, a 

„nagybet�s” valóság minél teljesebb, 

minél sokrét�bb bemutatására, nem 

eltagadva a problémákat, konfl iktuso-

kat sem. Mindezt egyfajta „történetírói 

felel�sséggel” kell tenni, „sine ira et 

studio” (Tacitus), hogy ha anyagaink 

fennmaradnak, az akkori néz� hiteles 

képet kapjon arról a korról, jelenség-

r�l, amit bemutatunk. (A napi híradók 

0:40-es anyagai és a magazinok kis-

riportjai nem alkalmasak a folyamatok 

elemzésére.)

Sok fi lmemnek volt elég nagy kö-

zönség- és szakmai visszhangja is, és 

legutóbb a Kamera Hungária tévéfesz-

tivál dokumentum kategória díja is 

2010-ben, úgy t�nik, igazolja fenti tö-

rekvéseimet (Az id� sodrában – Nád-

udvari krónika, 1998–2008).

Ez a legutóbbi befejezett m�vem. 

Csak reménykedem, hogy nem a leg-

utolsó, mert a tavaly tavaszi fordulat 

óta bekövetkezett változások befa-

gyasztották a mozgóképszakma lehe-

t�ségeit, és egyel�re nem igazán látni 

az olvadás jeleit.

Összefoglalva: nincs okom panasz-

kodásra, mert egész pályámon azzal 

foglalkozhattam, amihez igazán ked-

vem volt, minden m�fajban kipróbál-

hattam magam, élvezhettem az él� 

adások megismételhetetlen izgalmát, 

munkám jóvoltából nagyon sok érde-

kes és értékes emberrel ismerkedhet-

tem meg, viszonylag sokat utazhattam 

is, középvezet�ként toleránsan és nem 

cenzorként igyekeztem kezelni a rám 

bízott témákat, és foglalkozhattam az 

utánunk jöv� nemzedékekkel is.

(Részletesebb – de korántsem tel-

jes – fi lmográfi ám megtalálható a Ki 

kicsodában.)

A  fesztiváldíjakon túl kaptam fon-

tos szakmai elismeréseket: Balázs Bé-

la-díj (1987), Az Év Rendez�je (1993), 

MÚOSZ Aranytoll (2010).

Családi életemr�l hosszasan írhat-

nék, de már így is túlléptem a kerete-

ket: negyvenegyedik éve tart házas-

ságunk második feleségemmel, két 

feln�tt gyermekünk van. És augusztus 

5-én megszületett els� unokánk!

Ahogy elnézem, neki sem lesz 

könnyebb!

Emiatt (is) harcos pesszimizmus-

sal tekintek a jöv�be.
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Sz�ke István
rendez� (Vedresábrány – ma: Románia –, 1942. július 23.)

Azzá válik vagy születik az ember ren-

dez�nek?

Úgy gondolom: is, is.

„Úgy gondolom” – 1973 óta foglal-

kozom színházzal –, ez mindössze egy 

(vagy  két) „gondolommal” összegezhet�.

Hogy kell-e rendez� vagy sem, 

amint azt az elkövetkez� rövid id�szak 

jelzi vagy nem jelzi: vagy megtudja a 

portás is, hogy ki rendezi a darabot, 

vagy sem! El�bbi a siker, utóbbi a bu-

kás csalhatatlan el�jele.

Kire kell, mire kell, mikor kell a rendez�?

– Villámhárítónak! – hogy a feszültséget kicsapja. 

Id�húzásra, mely az agyonírt 

„megbeszéléseket” újratermeli.

A passzív semmittevést tudatosít-

ja, tartósítja és bátorítja a premierig. 

És premier után? Nincs más iro-

dalom, ha siker, azért, ha bukás, ak-

kor meg azért.

Az egy Ascher Tamás kivételével. 

Szakmában, morálban, próbafázisok-

ban, tehetségben, oktatásban.

Hát milyen a rendez�?

Mindenkié és senkié.

Az asszisztensnek csak mondja, 

mondja – adja, veszi, visszavonja.

Ki hát a rendez�?

Rendez� az, aki minden próbájára vagy el�adására úgy megy be, mintha 

ezt utolsó alkalommal tenné!

Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij: Erd� – 

próba. (Balról) Sz�ke István, Koltai Róbert, 

Vajda László (1976. október, 

Kaposvári Csiky Gergely Színház)
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Vass István Zoltán
újságíró (Debrecen, 1942. július. 25.)

Csak a szomszéd-

nak volt rádiója, tán 

az egész faluban, ahol 

akkor, tízéves fej-

jel el�ször hallottam 

a rádióban sportköz-

vetítést. Akkor, az öt-

venes években, s ott, 

a szomszéd f�szeres 

készüléke mellett szü-

letik a gyermekes el-

határozás: sportripor-

ter leszek. Apám, a re-

formátus lelkész nem 

mert biztatni, hiszen 

a fi a tervei oly távol 

estek a realitástól, mint falunk Buda-

pestt�l. Számomra a karcagi (koráb-

ban veretes református) gimnázium is 

alig elérhet�nek látszott.

El�ször a gimnáziumban éreztem 

magam az osztály teljes jogú tagjá-

nak, korábban, a falusi általános is-

kolában gúny és kirekesztettség volt 

az osztályrészem, mert a politika ke-

gyetlenné tette a velem serdül� fi ú-

kat, akik az osztályidegen pap fi ába 

büntetlenül beletörölhették a lábukat. 

(Kés�bb megdöbbenve tapasztaltam, 

másként is lehet, s�t, máshol, má-

sokkal azért nem bánt így a sors.) 

Itt ért ’56!

Röpcédulákat szórtunk, terjesztet-

tük a forradalmi kiadványokat, elfor-

gattuk az útjelz� táblákat, s a szovjet 

tankok rossz irányba mentek. Jött a 

megtorlás. Osztályunkat megtizedel-

te a „munkáshatalom”. (Sz�kebb és 

tágabb értelemben egyaránt, hiszen 

a forradalom után osztályf�nökünket 

bebörtönözték, néhány társamat ki-

csapták, s az egész társaságra „el-

lenforradalmi bandaként” tekintettek. 

Igen, ma már hihetet-

len, tizenéves gyere-

keket néztek gyana-

kodva, pedig sosem 

volt fegyver a kezünk-

ben. Igaz, nem rajtunk 

múlt… S  ekkor már 

javában tartott, s�t ki-

teljesedett a magyar 

középosztály ellehe-

tetlenítése.)

A  komikum hatá-

rát súroló módon vet-

tek föl az egyetemre. 

Aránylag jól röplab-

dáztam, az egyetemi 

csapatnak pedig szüksége volt játé-

kosra. Még mindig nem tettem le a 

gyermekkori vágyálomról, s már egy 

fokkal feljebb hágtam: volt bölcsész-

diplomám. Megint csak a véletlen 

(vagy a jó Isten) segített. Egy vetél-

ked�nek köszönhet�en kerültem a 

szakmába.

Innen már – nem önteltség tán 

mondani – országos nyilvánosság el�tt 

zajlott az életem. Felt�nt a monitoron 

egy sportkommentátor, aki szinte tel-

jesen mindegy, mit mondott, a heti 

rendszerességgel számított felt�né-

sével besorolódott az ismer�s arcok 

közé. És ez sokkal többet számított, 

mint a Magyar Rádióban párhuzamo-

san elöltött esztend�k hangbeli (eset-

leges) ismertsége. Hiszen akkoriban 

az esti tévém�sorok néz�közönsége 

akár hárommilliónál is többet szám-

lálhatott. Mégsem mondhatom, hogy 

különösebben büszke lennék erre a 

meg nem szolgált ismertségre.

De utazhattam a nagy sportesemé-

nyekre, jártam a világot, s szélesedett 

a látóköröm. És mert a magyar színe-
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kért hivatásszer�en szorítottam, fel-

fedeztem: hiszen én magyar vagyok, 

minden porcikám ehhez az országhoz 

köt�dik. A  magyarságom tudata iga-

zában a rendszerváltás idején ébredt 

bennem. Amikor már voltam annyira 

érett, hogy felismerjem: hosszú-hos-

szú évek után el�ször van esélyünk az 

ország sorsáról magunknak dönteni. 

De ezzel egyidej�leg kétségbeesetten 

vettem észre: ezt nem mindenki akar-

ja, s még kevéssé akarja mindenki 

saját érdekcsoportjától függetlenül is. 

Rádöbbentem: a pártatlanság fény-

�zéssé lett! Oda kell, oda kellett állni 

valamelyik oldalra. S  nem tagadom, 

kár is lenne: magam a jobboldalon ál-

lok. Mert úgy éreztem, s érzem máig: 

a jobboldal a jobbik oldal. Korántsem 

állítom, hogy tévedhetetlen lennék. 

S�t, kétlem, hogy a másik oldalon ál-

lók valamennyien közömbösek lenné-

nek az ország, a nemzet sorsa iránt. 

Csak éppen – egyel�re – nem találni 

közös nyelvet.

Most, amikor maholnap már he-

tessel kezd�dik életéveim száma, 

akarva-akaratlan visszanézek. S  ha 

nagy ív�nek, sikeresnek nem is tekin-

tem pályafutásomat, nincs magamnak 

miért szemrehányást tennem. S  bi-

zonnyal apám meg a f�szeres sem 

mondaná azt: kisfi am, elfecsérelted 

az életedet! Siker, dics�ség, elisme-

rés? Ugyan már! Hiszem, mert hinni 

akarom: SOLI DEO GLORIA! Ez talán 

fennkölten hangzik, de ha egyszer így 

gondolom, miért is mondanék vagy ír-

nék mást? Ez lennék, ez vagyok. Het-

venen innen s túl.

Jahoda Maja
bels�építész, építész (Tesöld – ma: Románia –, 1942. július 30.)

Annyi mindent kaptam az élett�l és annyi min-

dent elvett t�lem az élet – mi ebb�l az, ami bár-

mit mond másoknak, ki tudja?

Talán azt kell mindenekel�tt mondjam, hogy 

a szerencse fi a (lánya) voltam. Egész életem-

ben azt csináltam, amit szerettem, szeretetteljes 

család vett körül, kaptam az Istent�l egy képes-

séget, hogy lássam az engem körülvev� világ 

csodáit, hogy boldoggá tegyen a Nap, a Hold, a 

szél, a tenger zúgása, hogy rá tudjak csodálkozni 

egy égbe nyúló fa gyönyör�ségére.

Egy ma már nem létez� kis faluban szület-

tem, Temesvár mellett. Az emlékeimben szelíd 

szavú, szász nagyanyám, szigorú székely nagy-

apám, virágos rét és a villanyoszlopokra tapasz-

tott fülembe zúgó zene él. A gyerekkorom a sze-

génység ellenére gyönyör� volt. A  f�tetlen szo-

bában esténként Édesanyám Móra Ferenc-meséket olvasott nekünk, öcsémmel 

alig vártuk, hogy este legyen. Védettségben, szeretetben n�ttünk. Apámat 
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(Kolozsvárott végzett ügyvéd volt) a román hadseregt�l szökött katonaként el-

fogták, a statáriális bíróság aradi várbörtönéb�l egy mit sem tudó ügyész vitte 

ki – így úszta meg a halálbüntetést éjjel Magyarországra szökve. Édesanyám-

mal egy év múlva tudtunk utánajönni. Nekem itt van a hazám, az otthonom, 

de még ma is néha azt mondom, hogy hazamegyek Temesvárra, pedig ez már 

nem az a Temesvár. A szüleim soha nem tudtak itt igazán gyökeret ereszteni, 

annak ellenére, hogy itt élték le az életüket.

Meghatározó stációi az életemnek: 1956, amit 14 éves gyerekként, de 

kényszer�en feln�tt fejjel éltem meg; 1962, amikor felvettek az Iparm�vészeti 

F�iskola bels�építész szakára, amelynek öt évét egy legendás évfolyamban, 

nagyszer� tanárok keze alatt éltem végig; 1968–69, amikor Stockholmban él-

tem és dolgoztam, ami egész szakmai és emberi életemre meghatározó volt; 

és 1975, amikor megszületett Julis lányom és három évig a Vértesben, Vértes-

kozmán, egy kis eldugott faluban éltünk. Talán ez volt életem legboldogabb 

id�szaka. Aztán Gy�r, ahol ma is élek. Szeretem ezt a várost. Itthon vagyok. 

Ismerem az embereket, a zajokat, a folyóit, szeretem a fényeit, titkokat �rz� 

kapuit és házait.

Rengeteget dolgoztam, nem kaptam semmit könnyen, de szerettem a 

munkámat, nagyszer� embereket ismertem meg, csodálatos állatok vettek kö-

rül, és a kudarcaimból rengeteget tanultam.

2008-ban meghalt az Édesanyám, rá pár hónapra, 2009-ben a férjem (Jur-

csik Károly építész), rá öt hónapra leforráztam magam három liter forró zsírral, 

és akkor megváltozott az életem. A férjem ápolásának nyolc éve alatt kiestem 

a szakmából, a kapcsolatokból, és szilánkokra tört az énem. Elt�nt körülöt-

tem a biztonság, és nagyon lassan másztam ki a gödörb�l. Ma már újra tudok 

örülni a lányomnak, az unokáimnak, a napsütésnek, lassan építem újra ma-

gam, vannak körülöttem emberek és állatok. A forrázás után hónapokig tartó 

gyógyulás alatt kitaláltam magamnak egy m�fajt, ami örömet ad, talán jöv�re 

kiállítással tudok el�rukkolni. Tanítok Gy�rben az egyetemen, jó a fi atalok kö-

zött lenni, sokat tanulok az egészen más lényeglátásukból és elkeseredek a 

m�veletlenségükön. Sokszor az az érzésem, hogy a kinyílt világgal nem tudnak 

mit kezdeni, és számukra a sok kapott dologgal elveszett valami, ami sokkal 

lényegesebb. Ez már egy más világ, nem igazán az enyém, és csak drukkolni 

tudok, hogy jó legyen nekik.

Esténként, amikor elcsendesedik a világ, kiülök a kertbe, ahol a menta és 

a borostyán vette át a hatalmat, nézem a csillagokat, és arra gondolok, hogy 

mennyi szépet kaptam az élett�l, és az is eszembe jut, amit már nem kaphatok 

meg, és hogy mennyi mindent szeretnék még csinálni és látni. Vajon mennyire 

kapok még id�t? Hihetetlen, hogy hetvenéves leszek.




