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Molnár Kálmán
grafikusm�vész (Budapest, 1943. április 10.)

A Képz�- és Iparm�vészeti Gimnáziumban 

érettségiztem. A  Magyar Képz�m�vészeti 

F�iskolán fest� szakon kezdtem tanulmá-

nyaimat, mesterem Fónyi Géza volt. Két 

év festészeti képzés után a tervez�grafi ka 

szakon Konecsni György mesternél folytat-

tam tanulmányaimat, akinél az akkori kul-

turális, oktatási és politikai viszonyokhoz 

képest szabadon, friss alkotói légkörben 

lehetett dolgozni. Konecsni György pél-

dát és mércét jelentett tanítványainak és 

kortársainak is. Konecsni György minden 

kísérletezést örömmel fogadott. 1967-ben 

szereztem diplomát. 1969-ben négy f�-

iskolai társammal, szintén Konecsni-növendékekkel (Bakos István, Pecsenke 

József, Schmal Károly és Simonyi Em�ke) Quintett néven mutatkoztunk be a 

budapesti Derkovits Teremben (TV Galéria). Ekkor készültek plakátjaim els� 

európai utazásom élményeib�l: Peter Fonda Easy Rider (Szelíd motorosok), 

Antonioni Barátn�k c. fi lmjéhez és a Hair párizsi színházi el�adásához.

Ezt a kiállítást számos közös megjelenés követte. Rendszeresen részt vet-

tem hazai és külföldi grafi kai kiállításokon, biennálékon: Varsó, Krakkó, Brno, 

Lahti, Mons, Colorado. Munkáimat publikálták szakmai kiadványok, és évköny-

vek, így a Graphis, a Modern Publicity, a Graphis Annual, a Japan Graphic De-

sign, a Projekt.

Az új grafi kai törekvéseinkkel összhangban kollégáimmal Perspektíva né-

ven csoportot alakítottunk közös kiállítási programok létrehozására. A csoport 

1976–81 között m�ködött, tagjai: Bakos István, Balla Margit, Bányai István, 

Felvidéki András, Helényi Tibor, Kemény György, Molnár Kálmán és Schmal 

Károly. Az alkalmazott grafi kát a klasszikus avantgárd hagyományok szellemé-

ben a festészettel és a szobrászattal egyenrangú m�fajnak tekintettük. Számos 

emlékezetes kiállítás jött létre itthon és külföldön. A színházi plakát életre kel-

tésére szerveztük a Plakátok szünetben kiállítást a Madách Színházban, melyet 

1977-ben Postheater címmel Berlinben, a Haus am Lützowplatzban, 1978-ban 

Tendencies in Hungarian Poster Design címmel Londonban, a The Concourse 

Galleryben is nagy sikerrel bemutattak.

A  Mokép felkérésére készítettem fi lmplakátokat, melyek szigorú szakmai 

és politikai sz�r�n mentek keresztül. A  sors fi ntora, hogy a legfrappánsabb 

ötletek nem kerülhettek az utcára, „csak” tervek maradtak, bár soknak intenzív 

visszhangja volt.

Kulturális, fi lm- és színházi plakátokkal elnyertem a M�vel�dési Miniszté-

rium Nívódíját többször is, pl. 1971-ben, Az év legjobb plakátja díját 1974-ben, 

Az év legjobb fi lmplakátja díját 1980-ban. A grafi ka különböz� m�fajait m�-

velem, önálló grafi kai lapok készítését�l plakátok, naptárak, könyvborítók, 
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könyvek, illusztrációk, lemezborítók, heraldikai jelek, emblémák, arculati rend-

szerek, irányító rendszerek, kiállítások tervezéséig.

A hetvenes években emlékezetes fi lmekhez készültek plakátjaim. A 22-es 

csapdája (1970), a Virágot Algernonnak (1972), Egy rend�rfelügyel� vallomá-

sai (1972), John és Mary (1971), a Romantika (1972) stb. több síkon is értel-

mezhet� munkák. Szívesen használtam a fi nom vonalrendszerekb�l építkez� 

formát, ilyen a Bernarda Alba háza (1976), a Jones császár (1976), a Petruska 

(1976) színháziplakát-grafi kája. A látványon túli asszociációs jelentésközvetítés 

foglalkoztatott, a mögöttes tartalom megjelenítési lehet�sége, egy-egy berög-

zült értelmezés átírása, aktuális tartalmakkal való felruházása. A technikai civi-

lizáció magunk csinálta bajaira, az ördögi emberre próbáltam a fi gyelmet fel-

hívni az 1978-ban készült Ragadozó madarak c. amerikai fi lm plakátjával. A Fal 

(1977) c. lengyel fi lmplakátom a diktatúra, az elnyomás bukását érzékelteti. 

A  fi lm tartalmának, mondanivalójának megjelenítéséhez az omló téglafalban 

az emberi arc is darabokra hullik szét. A téglák még egymásba kapcsolódnak 

ugyan, de ez már a zuhanás el�tti pillanat. A tégla motívuma visszatér a Vád 

(1977) c. lengyel fi lmplakáton is. A magasított íróasztal mögül egy monumen-

tális fi gura emelkedik ki, határozottan el�remutató kezével, mutatóujjával a 

„irányt” határozza meg.

Egyik kedvenc munkám, G. Büchner drámája alapján, Werner Herzog ren-

dezésében készült Woyzeck c. plakátja 1980-ban elnyerte Az év legjobb fi lm-

plakátja díjat. Ékírás (1984) c. önálló grafi kai sorozatommal a IV. Országos 

Tervez�grafi kai Biennále f�díját érdemeltem ki. A magyar nyelvemlékek soro-

zatom a Por és hamu (1986) c. egyedi rajzok. A fi gurák testét lepel fedi, arcukat 

álarc takarja a reménytelenség, az individuum tragédiája, a színház tere, a bal-

ladák világa áll össze szabadon értelmezhet� mondanivalóvá. 1988-ban ez a 

grafi kai sorozatom nyerte a VI. Tervez�grafi kai Biennále f�díját.

A  rendszerváltozás idején, az aktuális politikai, társadalmi eseményekre, 

a  B�s–Nagymaros Duna-szabályozási tervre reagálva készült a Vízilépcs�d 

(1989) cím� munka. A  fel- és lemerül� bet�k hajót imitálnak, mögöttük az 

Országház félig elmerült architektúrája hívja fel a fi gyelmet a várható termé-

szeti katasztrófára. Az Er�-m�-tét (1989) plakáttervvel együtt 1991-ben az 

A változás jelei cím� kiállításon mutatták be a Magyar Nemzeti Galériában. Az 

Er�-m�-tétben Rembrandt Tulp doktor anatómiaórája c. ismert képét idéztem 

alapmotívumként, éppen a Dunát boncolják az er�-m�-tét szóegyüttes több-

értelm� jelentését tolmácsolva.

A kiállítások tervezése közül példaként említek néhány önálló megjelenést: 

Hamburgi magyar hét (team) 1982, Stuttgart, Magyar napok 1981, kairói Ma-

gyar hét 1984, nápolyi Magyar hét 1987, hannoveri Magyar hét 1988, Hamburg, 

Közlekedés 1988, Szingapúr, Szöul 1989. Ezek közül is kiemelve a stuttgarti 

Magyar napok (1981) nagyszabású, Magyarország történelmét képekben be-

mutató kiállítás grafi kai tervezését és összeállítását (team), a nápolyi Magyar 

hét tervezését (1987) a Castell‘dell Ovo várban és a genovai hajózási világkiál-

lítás (1992) magyar részvételének tervezését.

A  jubileumi Ford-kiállítás (Közlekedési Múzeum, 2003) és a Közlekedési 

Múzeumban látható Tengerhajózás c. állandó kiállítás (2004) csak kiemelt 

darabjai a számtalan csodálatos lehet�ségnek, amit a múzeumnak köszönhe-
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tek. Ezt szinte megkoronázta a több múzeum együttes részvételével készített 

Reneszánsz kiállítás.

A komputer nyújtotta lehet�ségeket használom a X. békéscsabai tervez�-

grafi kai biennále (1995) és a szombathelyi textiltriennále plakát- és katalógus-

terveiben. A mozgás és a stabilitás ellentétét, a szövés ritmikus folyamatát.

1967-tól a M�vészeti Alap tagja vagyok. Vezet�je vagyok a Magyar Képz�-

m�vészek és Iparm�vészek Szövetsége tervez�grafi kai szakosztályának, szer-

vezem az országos tervez�grafi kai biennálékat és a szakma pályázatait, részt 

vettem az ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) 

kongresszusain és közgy�lésein.

1990-t�l tanítok a Magyar Képz�m�vészeti F�iskola (ma már egyetem) 

tervez�grafi ka tanszékén, 1991-t�l egyetemi tanárként, 1992-t�l tanszékveze-

t�ként. Mellette 12 évig rektorhelyettességet is vállaltam 1992-t�l.

Igyekeztem elméleti és gyakorlati tapasztalataimat megosztani diákjaim-

mal, szakmai és m�vészi igényesség elsajátítására biztatni �ket, saját világu-

kon belül segíteni továbblépésüket.

Részt vettem az ELIA (European League of Institutes of the Arts) kongresz-

szusain és közgy�lésein és a MERSZ (M�vészeti Egyetemek Rektori Széke) 

munkájában, a mesterképz� DLA oktatás szervezésében és a programban.

Munkáim megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galéria grafi kai gy�jteményé-

ben, az Országos Széchényi Könyvtár grafi kai gy�jteményében, a tervez�grafi -

kai biennále f�díjas munkáim a Munkácsy Mihály Múzeumban Békéscsabán és 

a Mahir plakátarchívumában.

Díjak:

M�vel�dési Minisztérium Nívódíja (többször is), 1971

Az év legjobb plakátja, 1974

Az év legjobb fi lmplakátja, 1980

IV. Tervez� Grafi kai Biennále f�díja, 1984

VI. Tervez� Grafi kai Biennále f�díja, 1988

Munkácsy Mihály-díj, 1990

Konecsni György-életm�díj, 2006

Arany Rajzszög életm�díj, 2009

Hungart életm�díj, 2009
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Gobby Fehér Gyula
író, újságíró (Bácsfeketehegy – ma: Szerbia, 1943. április 11.)

Véletlenül lettem hetvenéves. Tulajdonképpen 

véletlenségb�l születtem meg. Id�söd� édes-

anyám akkor tudta meg, hogy a magyar hadse-

reg felmenti a szolgálat alól azokat a férfi akat, 

akiknek három gyermekük van, amikor édes-

apámat bevonultatták. Ezért döntött úgy, hogy 

engem megtart, noha a faluban nem volt szokás, 

hogy ebben a korban szüljenek az asszonyok. 

Már lobogtak a zászlók, már játszott a fúvós-

zenekar, éppen a búcsúbeszédhez állt sorban 

az ezred, mikor a százados kiszólította apámat 

a vigyázzban álltak közül. „Magának fi a született 

– mondta neki. – Menjen haza. Várja a Gyula.” 

Apám gyalog indult haza Bácsfeketehegyre az 

újvidéki kaszárnyából. A  többieket a vasútállo-

másra vezényelték, indultak az orosz frontra. 

Apám állítólag sírt a pólyám fölött.

Az már nem a véletlen m�ve, hogy nem lett bel�lem pap. Anyám a terhes-

ség alatt mindennap úgy imádkozott, hogy ha szerencsésen megszül, ha apám 

nem kerül a frontra, akkor papot nevel bel�lem. Verbászon konfi rmáltam, 

ahol akkor még árvaházat tartott fenn a református egyház. Vasárnaponként 

a zsebpénzemb�l moziba vittem a fi úkat, mindig cowboyfi lmet néztünk. Meg-

tanítottam �ket, hogy arra a vezényszóra: „Lóra!”, mindnyájan ügetni kezdünk 

és rohamra indulunk. Mikor hittanórán már mindenki unta a sok szöveget, azt 

súgtam a padsorok között: „Lóra!” Erre minden kollégista felpattant és vadul 

száguldani kezdett az osztályban. Röhrig Gyula tiszteletes úr annyira megle-

p�dött, majd úgy elöntötte az indulat, hogy olyan kemény szavakat mondott, 

amelyekbe maga is elvörösödött. Másnap felkereste anyámat, és megbeszélte 

vele, jobb, ha engem nem állít az egyház szolgálatába.

A  mesterségemet annak köszönhettem, hogy szépen tudtam beszélni. 

Apám a kedvemért vállalt Újvidéken munkát, mert ott magyar nyelv� f�gimná-

zium m�ködött. Bejártam a rádióba, az ifjúsági m�sorokat vezettem. Június 

utolsó napján védtem meg az érettségi dolgozatomat, július elsejét�l már 

munkaviszonyban voltam. A dolgozatomat Fehér Ferenc és Ács Károly költésze-

tér�l írtam, akkor �k ragyogtak kett�s csillagként a vajdasági magyar költészet 

egén. Könyvbehozatal nem létezett, nem ismertük kell�képpen az anyaországi 

irodalmi termést. Szégyentelenül loptuk egymástól a könyveket. Egy évig Vé-

gel László és Maurits Ferenc lakott a szomszéd házban. Rendszeresen jártunk 

át egymáshoz, és a kabátunk alatt mindig új könyvvel tértünk haza. Ha valami 

hiányzott a polcról, tudtuk, hol kell keresni. Gyorsan meguntam, hogy mások 

szövegeit kell olvasnom, átmentem az Ifjúság cím� hetilaphoz dolgozni. De a 

rádióba a mai napig bejárok, ma is kevés újságírójuk van, rendszeresen mon-

dom a kommentárjaimat régi hallgatóimnak.
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1963 januárjában jelent meg az els� novellám az Ifjúságban. Akkor Bos-

nyák István szerkesztette az irodalmi rovatot. Egy év múlva Tomán László, 

a  Forum Kiadó szerkeszt�je elkérte a novellákat, és megszületett az els� 

kötetem, az Elrontott csodák. Egyszer a vezérigazgató titkárn�je betelefo-

nált a szerkeszt�ségbe, hogy azonnal menjek a klubba, mert magyarországi 

vendégem érkezett. Egy középmagas, barátságos férfi  ült a sarokasztalnál, 

és mikor bemutatkoztam neki, zavartan közölte velem, hogy � édesapámmal 

szeretett volna beszélni. L�rince Lajos, a nyelvész volt az. Az Elrontott csodák 

íróját kereste, és nem akarta elhinni, hogy én vagyok az. Meg volt gy�z�dve 

róla, hogy azt a könyvet egy bölcs öregember írta. Akármennyire is örültem a 

hízelg� szavaknak, nem tudtam dicséretnek tekinteni �ket. Kénytelen voltam 

elgondolkodni rajta, miket írok én, hogy egy ilyen okos ember öregnek képzel 

olvasván a szövegeimet.

Különben akkor éltem át a legnagyobb sikert, mikor mind kihúzták a szöve-

get, amit írtam. Ezt Vicsek Károly, gyerekkori jó barátom tette meg. A Szabad-

kai Népszínház felkérésére írtam egy musicalt, amelynek zenéjét Lengyel Gá-

bor szerezte, a rendezést pedig Vicsekre bízta az igazgató. Huszonkét songot 

írtam, és Gabi a kérésemre rockzenét szerzett hozzá. Vicsek unta a szöveget, 

szerinte a történetet eljátszhatják a színészek mozgással, tánccal is. Soha nem 

szóltam bele a rendez�k dolgába, így született meg az els� magyar rockopera. 

Hatalmas sikert aratott, Jugoszlávia-szerte hívták a magyar társulatot. A bemu-

tatón azt kérdezte t�lem Dormán László, az Ifjúság fotóriportere, aki lelkesen 

fényképezte a meztelenre vetk�z� színészeket: „Te írtad a darabot, de ki írta 

ezeket a gyönyör� verseket hozzá?” Nem válaszoltam neki, szótlanul nyeltem 

az örömmel az ürömöt is.

Jártam hasonlóképpen kés�bb is. A  múlt század végén Vicsek igazgató 

lett az Újvidéki Színházban. Szeretett volna zenés darabot játszani, de Lengyel 

Gábor nem volt hajlandó még egy rockoperát szerezni, ezért rábeszélt, hogy 

írjak egy darabot Ábrahám Pálról, az apatini születés� zeneszerz�r�l, abban fel-

használhatom Ábrahám zenéjét. A bombázások alatt írtam meg a darabot. Az 

égen zúgtak a repül�gépek, én meg egész nap hallgattam Ábrahám operettjeit. 

Az angyal álma cím� szöveget László Sándor, a  színház jelenlegi igazgatója 

rendezte. Egy ellenoperettet akartam alkotni, a zeneszerz� tragédiáját megírni 

saját zenéjével spékelve. Végül is a színpadon az operett gy�zött. A közönség 

tombolva ünnepelte a sokak által ismert dallamokat. Apatinban is bemutattuk 

az el�adást, rengeteg ember zsúfolódott a terembe. A taps után hozzám lépett 

Silling István, a tisztelt néprajzos, és megölelt. „Látod, Gyula – mondta –, ez az 

igazi, nem a novellákat kell folyton írnod.”

Nem is írhattam folyton �ket, mert id�m nagy részét lekötötte a televízió. 

1968-ban kezdtük a magyar nyelv� televíziózás megteremtését, évtizedekig 

csináltam, ma sokszor elgondolkodom rajta, megtettem-e minden t�lem tel-

het�t az itteni magyarság érdekében. Akkor úgy t�nt, rengeteget lendített a 

kulturális életünk kiteljesítésén a televízió. Az ilyen kis közösségekben, mint 

a mienk, szinte mindenki ismer mindenkit, és én, a televíziózás révén, embe-

rek sokaságát ismertem meg. Amíg a tévében dolgoztam, szinte minden írót, 

m�vészt, tudóst és dolgos embert bemutattam. Több mint ezer portréfi lmet, 

dokumentumm�sort, beszélgetést készítettem. Én szerkesztettem az els� 
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gyermekm�sorokat, indítottam a magyar drámák sorát, kezdeményeztem az 

együttm�ködést a Magyar Televízióval. Az épületet szétbombázták, a szerkesz-

t�ségeket a politika zilálta szét, a mai napig nem tudom, mások sem tudják, 

mi maradt meg az archívumból. Nemcsak az élet dics�sége múlik el. Sokszor 

a munkánk eredményeit sem vagyunk képesek meg�rizni.

Ne gyászoljatok, örömmel telve éltem, és még dolgozom. Csak attól félek, 

az író-olvasó találkozón megint megkérdezi egy kíváncsi gyerek, mint a Kátai-

tanyán, egy Kishegyesen szervezett táborban, hogy mi az élet értelme. Err�l a 

legtöbbet egykori osztályf�nököm, Elizek Zsuzsa biológia-tanárn� beszélt, aki 

ezt a kérdést rendszeresen feltette az óráin. Ilyenkor mélyen elgondolkodott, 

majd bús barna szemét ránk vetette, és megmagyarázta: „Az élet értelme az, 

hogy élni kell…” Ennél többet nem tudott kifejteni, de ezt gyakran elismételte. 

Nekem jobban tetszett Gál László, méltatlanul elfeledett költ�nk gondolata, aki 

öregember létére barátságot kötött velem, a gimnazistával, és rám tekintve azt 

állapította meg, hogy:

az ember mindig fi atal,

csak belehal.

Ekkor fogadtam meg, hogy én is írok egy mélyreható drámát, amelynek 

az lesz a címe, hogy Az ablakok fontossága a háztartásban. Az egész osztály 

röhögött ezen, de én megírtam, és a Kossuth Rádió bemutatta a monodrámát 

Sinkovits Imre el�adásában. A  híres színész küldött nekem egy képeslapot, 

amelyen a Lánchíd látható, és azt írta: „Végre ismét alkalmam volt kedvem 

szerint játszani. Kívánom Neked, hogy még sokat játszhass Te is.”

Megfogadtam a tanácsát. Igyekszem játszani.
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Jálics Kinga
rádiós újságíró (Budapest, 1943. április 16.)

Tudtam, a  reggeli órákban kell írnom valami-

féle „életvallomást”, magántörténelmet, mert 

mire leszáll az est, több lesz benne a fájdalom. 

Széls�ségesen gondolkodom ugyanis a világról, 

s benne magamról. Életem során nemegyszer a 

hozzám közel álló, engem szeret� emberekt�l 

tudtam meg, milyen is vagyok valójában. S hogy 

mit érek. E  vélemények mindig többre becsül-

tek, mint én saját magamat.

Ezért szüntelenül önvizsgálatra szorulok, 

s akkor rádöbbenek, milyen jó is nekem. Milyen 

szép az életem. S�t, sikeres is. Mi mindennek 

örülhetek.

A családom, a származásom határozott meg 

minden pozitív és minden negatív történést az 

életemben. Ez csak az utóbbi tíz-húsz évben 

fogalmazódott meg bennem. Egészen tragikomikusan kés�n ér� típus vagyok. 

Ennek legalább annyi el�nye, mint hátránya van.

A szép gyerekkor, élményekben gazdag ifjúság is igaznak mondható. Mi-

közben sorsom az id� tájt tényleg sok fájdalmas tapasztalattal gazdagított. 

Gazdagított is, bizony, nélkülözések közepette. Kiskoromban az „úri család”, az 

„úrigyerekség” mérhetetlen z�rzavart okozott a fejemben.

Amire vissza tudok emlékezni, az már a válás miatt apa nélküli, majd korai 

halála miatt már vasárnapi cukrászdás apaélmény nélkül is, mégis szeretetteljes 

családi otthon, aggódó nagyszül�kkel, áldozatkész, der�s, vagány természet�, 

lehetetlent nem ismer� anyám véd�szárnya alatt. Szép antik bútorokkal beren-

dezett bérlakás, de pénztelenség (ezt csak kés�bb tudtam meg), két albérl�, 

s a boldogság, hogy mozoghatok: a nagy hír� Nádasi mester balettiskolájának 

reményteli növendékeként. Két héttel az Erkel színházbeli vizsgaszereplés el�tt 

(s �szt�l várt az Állami Balettintézet!), 1951. május 24-e hajnalán két ávós hozza 

a kitelepítési végzést: 24 óránk van holmink összepakolására. Mi, n�véremmel, 

ölünkben kedvenc babánkkal, én a spicc-cip�mmel, várjuk a teherautót.

Igyekszem röviden: a Szolnok megyei tanyán eltöltött három év sok iskolai 

megaláztatást hozott. Abnormálisnak tartott érzékenységem, „mimózaságom” 

fokozódott. Éjszakai házkutatás, nyáron napi tíz óra kemény munka a földeken 

8, 9, 10 évesen, stb. És megint csak visszatekintve: életre szóló szép emlékek: 

megismerhettem tiszta fejjel gondolkodó, jószív� parasztembereket, akik szá-

mára „megtiszteltetés, hogy a méltóságos úrék a mi tisztaszobánkban laknak” 

(három ágyban öten). Izgalmas, kalandos kirándulások: anyánk a lakhelytila-

lom ellenére beszökik velünk a tanyáról a közeli Szolnokra strandra. S�t, fel-

szökik velünk Budapestre is két napra.

Újabb rövidítés: az osztályidegenség szinte a rendszerváltásig elkísér. Ál-

talános iskolásként szándékosan munkás-paraszt származású barátn�ket vá-
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lasztottam magamnak. Rosszul voltunk, ha anyánk azt mondta egy értelmes, 

amúgy helyes srácra, hogy „igazi úrifi ú”. Serdül�koromtól, a kitelepítést követ� 

leányfalusi életünkben, újra hasonsz�r� családok vettek körül. Azok a nyarak, 

nagy gyerekbandával a Duna-parton, életem, életünk meghatározó, gyönyö-

r�séges és minden szempontból értékes élményei. Tábortüzek, világmegváltó 

beszélgetések, Duna-átúszás, iszapcsata, komolyan megrendezett olimpia, 

lampionos kerti bulik, rock and roll! Akkortájt már tisztult a kép a fejemben: 

nemcsak szégyent és bajt hoz ránk a családi háttér. Ott óriási szellemi, erkölcsi 

értékek szolgálnak például. A barátok elismer� véleménye is meger�sített: ra-

jongtak m�velt és életer�s anyámért. Ráébredtem, büszke lehetek rá.

Érettségi után a továbbtanulás, elhelyezkedés szinte lehetetlen. Végül „elv-

társi” segítséggel a Tükör szerkeszt�ségében a fotóanyagok beszerzését bízták 

rám, majd jó szándékú, népi demokratikus ezredes f�szerkeszt�m elvbará-

tai protekciójának köszönhet�en harmadik próbálkozásra bejutok az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol esti tagozaton 

angol nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzek.

Újságíróvá válok közben úgy, hogy ez nem is volt eredend� szándékom. 

Szerkeszt�ségi kollégáim ugrasztanak be a mélyvízbe a Film Színház Muzsika 

cím� lapnál, ahol – megsz�néséig – 15 évet töltöttem el, közben rovatvezet�, 

kés�bb f�szerkeszt� is voltam. Mindig környezetem szeretetteljes er�szakának 

engedve lépdeltem el�re. Érdekes, nem? F�leg a korábbi, már természetes-

ként elfogadott ellenszél után. Gyermekkori félénkségemet nagy akarater�vel 

legy�zve, anyámtól örökölt vagánysággal (ugyanakkor remeg� gyomorral) ke-

restem meg egyb�l m�vészeti életünk „nagy vadjait”, s a jól sikerült interjúktól 

szárnyaim n�ttek. Ez már folyamatos sikertörténet.

A leányfalusi min�ségi gyerektársaság együtt n�tt fel, házasságok születtek. 

Akkor lettem férjem révén (nagyenyedi) Jeney Kingából Jálics Kinga.

A sajtóban aztán többfelé elkeveredtem. Hívtak, mentem, megsz�nt a lap, 

továbbléptem. Dolgoztam az Új Magyarország, az Európa, majd Képes Európa 

Magazinnál újságíró-szerkeszt�ként, az RTV Részletes cím� (a  Magyar Rádió 

m�sorújságja) lap f�szerkeszt�jeként. Írtam cikkeket az egykori Élet és Iroda-

lomba, a N�k Lapja, Fotóm�vészet, Jazz, Ez a divat, Zene, zene, tánc, Opera-

élet, Cash Flow, Sky Magazin cím� lapokba. Rendszerességgel a Táncm�vészet, 

Élet és mozdulat, A mi otthonunk, a Taps, valamint az Interpress Magazinba.

2000-t�l hetente jelenik meg m�vészinterjúm a Keresztény Élet cím� lapban.

2004-es indulásától szerkeszt�-m�sorvezet�-riporter munkatársa vagyok 

a Magyar Katolikus Rádiónak. Készítek interjút színésszel, muzsikussal, íróval, 

m�vészeti életünk legjelesebb alakjaival, akik alkotóként és magánemberként 

például szolgálnak mindnyájunknak.

A  Színészek csillagfényben cím� interjúkötetben tizenhárom népszer� 

magyar m�vésszel beszélgettem. A  Mensáros László életét és pályafutását 

összegz� könyvben olvasható a nagy színészr�l írt visszaemlékezésem. A Jel 

Kiadó és a Magyar Katolikus Rádió közös kiadásában jelent meg a rádióban 

elhangzott interjúim közül válogatás M�vész-világ címmel: 23 m�vésszel ké-

szített beszélgetés.

Férjem Jálics Gyula képz�m�vész (grafi kus, fest�, fafaragó), lányom Jálics 

Petra divattervez�, divatújságíró, s volt a Magyar Posta kommunikációs igazga-
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tóságának munkatársa. Fiam, Jálics Bencze antikbútor-restaurátor. Családom 

türelemmel viseli, olykor büszkén, hogy hivatásom gyakorlása szinte minden 

percemet kitölti. E túlhajszoltsággal egészen én sem értek egyet. De örömmel 

teszem a dolgom, amíg lehet. Energiát és harmóniát a környezetemt�l kapok. 

Az emberi környezett�l és az idilli természett�l, ami Budakeszi-Nagyszénászug-

ban, az erd�szélen körülvesz. 

Kovács J. Béla
m�fordító, irodalomtörténész (Jászárokszállás, 1943. április 25.)

Boldog gyermekko-

rom volt. Az „ember-

ségr�l formát” adó, 

felnevel� „tündérker-

tet” számomra Gya-

rokpart jelentette.

Anyai nagyapám, 

Kiss Alajos tanyá-

ja a legszéls� volt az 

árokszállási határban, 

a  csányi határ szögle-

tében, gyermekkorom 

tündérvilága. Nagy-

apám az ötéves szerb–

olasz–francia hadifogság utáni haza-

térés örömére építette fel tulajdon 

két kezével 1921-ben a Gyarokparti-

d�l�ben. Megvolt itt minden, ami egy 

tanyához illett: lakóház, istálló, ólak, 

fészer a kocsiknak, ekéknek, vet�-

gépnek. Akácfákkal volt körülültetve, 

a gémeskút mellett „világfaként” jege-

nye nyújtózkodott, a  tanya területén 

szerteszét gyümölcsfák, cseresznyék, 

meggyek, szilvák, diók. Az ablakok 

alatt konyha-, a  tornác el�tt virágos-

kert pompázott. A  tanya alatt még 

sz�l� is volt, málnással, egres- és 

ribizkebokrokkal. Nagyapámék diny-

nyekertészettel is foglalkoztak, vol-

tak esztend�k, amikor a kertészkedés 

tartotta el a családot. Sok-sok téli és 

nyári szünetet töltöt-

tem náluk gyermek-

koromban. Az ötvenes 

évek elején, a  hosszú 

szénszünetek korá-

ban, a  téli napokon 

csak ki kellett men-

nem a disznópiacra, 

ahonnan mindig akadt 

lovas szán, amely Gya-

rokpartra tartott. Né-

hány óra múlva már 

nagyapáméknál vol-

tam, a tanyán.

Nagyanyám mindig a kedvenc éte-

leimet készítette ebédre: bablevest, 

nagyhaluska-levest, krumplif�zeléket, 

vajaljás tésztát (�si jász eledel), rétest 

sütött. A  szoba ablakából a januári 

délutánokon nyomon követhettem a 

lemen� napot, a behavazott táj Pet�fi  

téli pusztáját idézte.

Este, a szokásos kukoricamorzso-

láskor, amikor a csutkákból tornyot 

építettem, nagyapám a hadifogságá-

ról meg a fekete és a fehér bika har-

cáról mesélt. A  fogságnak köszönhe-

t�en világlátott, poliglott ember volt, 

legalább hat nyelven káromkodott fo-

lyékonyan, mert ez volt a foglyokkal 

szemben leggyakrabban használatos 

társalgási tónus. A nyelvtudása ezen a 
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téren tökéletesebb volt bármely pro-

fesszorénál. Egyébként kívánt pótol-

nivalókat, azonban rám ösztönz�en 

hatott, amikor kés�bb egy-egy idegen 

nyelv tanulásába belefogtam.

A  tanya háta mögött, a Mátra irá-

nyában meredek lejt�vel esett alá 

a  felszín, tiszta id�ben odalátszott a 

behavazott hegyek rajzolata. A  szik-

rázó napsütésben fürd�, hóborította 

határban órák hosszat csavarogtam 

a Csöpi kutya társaságában, felverve a 

barázdákban megbúvó nyulakat.

Tavasszal orgona- és akácillatba 

burkolózott a tanya. Nyáron egészen 

Csányig és Jászágóig tágult kószá-

lásaimnak a világa. Felmászhattam 

cseresznyézni a terebélyes fák tete-

jébe, júliusban és augusztusban meg 

görögdinnyét hordtam a föld szélére a 

kocsihoz. �sszel, a gyarokparti búcsú-

kor, amikor összejött a nagy család: 

nagyszül�k, gyermekeik, menyeik, 

vejeik meg az unokáik, segítettem a 

dióverésben. Unokatestvéreimmel kó-

száltunk, kilestük, néha meg is dézs-

máltuk a madarak fészkeit. Gyakran 

megesett, hogy Jászágóra kellett el-

mennünk 10 deka éleszt�ért, ecetért, 

vagy Csányra a kovácshoz vinni az 

ekekapa élesítend� vasait. Mennyei 

utazásnak számított, amikor nagy-

apám befogott a hintóba, s  elvittünk 

egy-egy zsák uborkát, f�z�tököt, pa-

radicsomot a Mez�ker átvev�helyeire.

Furcsa fogat volt ez, a  hintó elé 

egyetlen muraközi ló befogva. A  há-

ború elvitte nagyapám lovait, az oro-

szok távozása után két muraközit 

sikerült szerezni. A  Rákosi-rendszer 

elején egyikük, a  Tündér elpusztult, 

s csak a Remény maradt meg egészen 

1956-ig. Mint az életben is, a remény 

marad meg utoljára. A magyar törté-

nelem egy egész szakasza lovak ne-

veibe foglalva. Meg a jászok sorsa is: 

tragédiák, a leépülések utáni újrakez-

dések, amikor a remény az éltet� er�. 

Talpon maradni, bízni az Istenben, 

jobb sorsunkban, er�nkben, tehet-

ségünkben, akarásunkban, szorgal-

munkban, mert „nincs veszve bármi 

sors alatt, ki el nem csüggedett”.

1953 után a parasztság ismét 

lélegzethez jutott, nagyapám gazda-

sága pedig egy nóniusszal egészült 

ki. Szépen festettek egymás mellett 

a muraközivel. Úgy tetszett, ismét 

talpra áll majd az egykor szebb id�-

ket látott gazdaság, a nóniusznak új 

társa is került. Akkorra azonban a 

gondtalan gyermekkori kószálások, 

kalandozások örökre véget értek szá-

momra.

A  marokszedés mesterségét kel-

lett el�ször kitanulnom, majd a ka-

pálás tudományát elsajátítanom, ti-

zenhárom éves koromtól pedig nya-

ranként édesapám mellett az építke-

zéseken segédmunkásként szorgos-

kodtam. Sokszor könnyes szemmel 

bámultam a munkából hazatér�ben, 

hogyan rúgják a labdát iskolatársaim 

az állomás melletti zöld gyepen. Szí-

vesen örültem volna én is közöttük 

egy-egy gólnak, de az ilyen örömök 

számomra már véget értek, nagyobb 

érdemmé vált egy cementeszsák felvi-

tele az épül� ház harmadik emeletére 

a vállamon, apám munkatársainak el-

ismerése – „ez emberes, ez igen, er�s 

fi ad van” –, mint egy remekbe szabott 

mesterlövés a libalegel�n a kabátok-

ból rakott kapuba.

1965-ben kerültem vissza a Jász-

ságba tanárnak. Árokszállásról ingáz-

tam naponta, az autóbuszból gyönyör-

ködhettem az ebéd utáni szeptembe-

ri napsütésben fürd� tanyákban, az 

ultramarin égben, az utat szegélyez� 

fasor lombjának �szbe forduló arany-

özönében. De a tanyavilág már meg-

változott, bekövetkezett a haldoklás 

id�szaka. 1959/60-ban „beverték” a 
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népet a szövetkezetekbe, a  tanyákat 

bontani kezdték.

Pedig a tanyai világban rengeteg 

érték volt. Helytállás a többnyire mos-

toha körülmények között is, kitartás, 

a  szorgalom, a  tapasztalat, a  tudás, 

az adott szó, a h�ség tisztelete, meg-

becsülése, a  tízparancsolat követelte 

normák maradéktalan betartása, a ki-

tartó, kemény munkával történ� érték-

teremtés, amelyekben, sajnos, valljuk 

be �szintén, igen gyakran híjával talál-

tatunk manapság. Nem hiszem, hogy 

csak a „vállamon” zsákként cipelt hét 

évtized mondatja ezt velem – de majd 

újabb hetven esztend� múltán meg-

beszéljük a dolgot.

Bálint András
színm�vész (Pécs, 1943. április 26.)

Mi, akik 1943-ban (vagy el�tte-utána egy-két 

évvel) születtünk, az aranykorban szolgáltunk, az 

aranykort szolgáltuk. Ki Kaposváron, ki Szolno-

kon, vagy a Pet�fi  Sándor utcában, vagy a Kör-

úton. Volt, aki Miskolcon, volt, aki a Nagymez� 

utcában vagy a Hevesi téren, volt, aki Pécsett, 

vagy itt, a Gerlóczyban.

Harcoltunk a lágyuló diktatúrával, ostoba vagy 

derék, jó szándékú vagy tudatlan párttitkárok-

kal, tanácsi vezet�ket gy�ztünk meg, söröztünk 

fi atal elvtársakkal a pártközpontból, kávét ittunk 

kerületi kulturális elvtársn�kkel. Ügyesek, talán 

egy kicsit ravaszak is voltunk. Volt, aki belépett a 

pártba, volt, aki pártonkívüliként szolgált.

Függetlenek voltunk, hajlékonyak, szorgal-

masak.

És fontosak.

Az 1989-es év nem ért váratlanul bennünket, megkerülhetetlenek voltunk. 

A rendszerváltó pártok megkerestek minket, szükségük volt hiteles személyi-

ségünkre, az arcunkat kölcsönöztük a kampánynak.

A változás éveiben átmentettük a magyar színházm�vészetet, az aranykor 

nem ért véget. A kilencvenes évek elején valahány m�vészeti szakmai szövetség 

széthullott – a fi lmesek egymás torkának estek, egymással marakodó részekre 

hullott a m�vészeti közélet. A színház egyben maradt, állami támogatása nem 

csökkent lényegesen, színházat nem zártak be. A színészek kontra színházigaz-

gatók, azaz munkavállalók kontra munkaadók fölösleges vitája elcsitult, egy 

táborba álltunk, Színházm�vészeti Szövetség, majd Színházi Társaság tábla 

Bálint András, a Radnóti Színház igazgatójának felszólalása 2007. április 19-én a Merlin Színház-

ban, az Elképzelések a színházi struktúráról konferencia második felvonásában.
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alatt együttm�ködtek k�színházak 

és szabadtér, gyerekszínház és al-

ternatív mozgalom, tervez�k és szí-

nészek, kritikusok és dramaturgok.

„Egyetlen bástyát sem adunk fel, 

mert akkor elesik a város, színházat 

pedig nem zárnak be” – adtuk ki a 

jelszót. Ellenkez�leg: színházak nyíl-

tak, f�leg stúdiószínházak. Vidéken 

és Pesten: Tivoli, Kamra és Shure, 

Pince, Fészek és Raktár, Sufni és 

Aluljáró, pincék és padlások a Paulay 

utcában és a Nagykörúton, a  Rum-

bachban, Révayban és a Rádayban. 

Vidéki nagyvárosokban tizenegy új 

önálló bábtársulat jött létre, Pesten megalakult a Trafó és a Bárka, az IBS és Mu, 

Piccolo és Merlin, Gózon Gyula és Ruttkai Éva, és nem utolsósorban a Krétakör.

És ez volt a színházfelújítások kora: Pécs és Eger, Miskolc és Kaposvár, 

Sopron és Szolnok, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Székesfehérvár. A f�városban: 

Víg, Thália és Operett-, Új Színház és Madách. Vidéken új intézmények kerültek 

be a k�színházi körbe: Sopron és Tatabánya, Szekszárd, Székesfehérvár, Duna-

újváros, Budaörs.

Ez volt az Aranykor. Aranykor volt ez.

Úr és kutya 

(Radnóti Miklós Színház, partnere: Bajusz)

Szelényi Károly
fotóm�vész (Budapest, 1943. április 26.)

Többen mondják, „te 

boldog ember vagy, 

mert a hobbidból meg 

tudsz élni”. S  ebben 

valahol igazuk van. 

Els� munkahelyemen, 

a  Corvina Kiadónál, 

21 évesen, hamar be-

lekerültem a „mély 

vízbe”, neves szer-

z�k, m�vészettörténé-

szek tanácsait követve 

fényképeztem freskó-

kat, m�tárgyakat, né-

pi motívumokat. Fiatal 

fotósként varázslatos volt számomra 

a múzeumok, vidéki gy�jtemények, 

parókiák, a  határöve-

zetben alig megköze-

líthet� kis templomok 

világa. A  közrem�kö-

d�k – múltjuktól és 

politikai hovatartozás-

tól függetlenül – meg-

ható módon képvi-

selték azt az ügyet, 

amelyet felvállaltak. 

A  magyar m�vészeti 

könyvkiadás ebben a 

m�helyben emelke-

dett európai rangra.

1978-ban a Bala-

ton – táj változó fényben cím� önálló 

fotóalbumom nyitotta meg az utat a 

A korona fényképezése közben
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magyar tájakat, városokat bemuta-

tó könyvek felé. A  Balaton-könyvhöz 

maga Keresztury Dezs� írt verseket, 

melyek német és angol nyelven is 

az olvasó elé kerültek. A  elmúlt két 

évtized „termése” a Herendi Porcelán-

manufaktúra legszebb termékeit, az 

MTA gy�jteményét és épületeit, a Le-

véltár épületének pompás freskóit 

bemutató kötet, de elzarándokoltam 

a kertváros-építészet, építészeti emlé-

kek, népi hagyományok, borászat irá-

nyába is. Moszkváról, Chicagóról, New 

Yorkról is megjelent egy-egy album. 

Megtiszteltetés számomra, hogy szá-

mos kortárs m�vész barátom engem 

bízott meg kötetének illusztrálásával.

Szakmai pályám kiemelked� 

ajándékának tekinthetem az Ameri-

kából hazatért koronázási jelvények 

lefényképezésére kapott megbízást 

1978-ban. Felemel� érzés volt a kuta-

tók körében a Szent Korona, a koro-

názási palást, a  jogar, az országalma 

és a kard közelébe kerülni és teljes 

szépségüket feltárni, megörökíteni.

Legnagyobb kitüntetésem a Köz-

társasági Érdemrend lovagkeresztje, 

de büszke vagyok Veszprém, Eger, 

Székesfehérvár, Veszprém megye be-

fogadó díjaira és Budapest f�város 

Budapestért díjára is. Érdekes módon 

szakmai elismerésben még nem ré-

szesültem – lehet, hogy mégis van va-

lami probléma fotográfusi kvalitásaim 

területén.

Lassan ötvenéves pályám legna-

gyobb nyereségét jelenti számomra 

azon személyiségekkel kötött isme-

retségem, akikkel utamon találkoz-

tam. Kezdve a szakmai alapokat átadó 

mérnökökt�l, az egyes megbízások 

szakemberein, a  szerz�kön, tudomá-

nyos munkatársakon, m�vészeken, 

m�vészettörténészeken, polgármes-

tereken keresztül a m�tárgyak keze-

l�iig, a  helytörténészekig, egy-egy 

település jeles személyiségeiig, borá-

szokig, mindenki az adott téma sze-

retetét sugallta, bevezetett a szakma 

rejtelmeibe, s  rajtuk keresztül kerül-

tem én is közelebb a tárgyak lelkéhez. 

Nincs nagyobb elismerés egy fotográ-

fusnak, mint az, hogy felvételében a 

megrendel� igazolva látja saját érzé-

seit és elképzeléseit.

A mi generációnknak még ismer-

nie és használnia kellett a színes 

fotótechnika laboratóriumi módsze-

reit. Észrevettem, hogy a technika 

fejl�désével nem tart lépést a képi 

megjelenítés min�sége és esztétikai 

tartalma. Beleástam magam a színtan 

kutatásának történetébe, hogy ma-

gyarázatot találjak erre az ellentmon-

dásra. Így akadtam Johann Wolfgang 

von Goethe (a költ�!) Színtanára, me-

lyet 1810-ben hozott nyilvánosság-

ra. S  egyre inkább bebizonyosodott 

el�ttem, milyen jelent�s szerepe volt 

a színek kutatásában. Húszéves mun-

ka eredményeként 2012-ben elké-

szítettem egy tanulmányt magyar és 

német nyelven Színek – A  fény tet-

tei és szenvedései címmel. A  kapott 

ajándékokért cserébe ez a könyv az 

én ajándékom a tudatos látás iránt 

érdekl�d�, a  színek varázsát kutató 

fi atalok számára.
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Benke László
író, költ� (Újvárfalva, 1943. április 28.)

Becsületességre való hajlamom els�sorban föld-

m�ves apámtól és anyámtól örököltem és a 

jó könyvekb�l tanultam. Költ�i-írói forrásom 

ott ered szeretett Somogy megyei szül�földem 

erd�s, mez�s, tavas tájain, bujkáló patakom 

lehetetlen körülmények között, tizenhat-tizen-

hét éves koromban próbált el�ször utat törni 

magának. 1959-ben, mikor elindultam Pestre 

– a hóhérokon és az áldozatokon kívül ki tudta 

akkor, hogy Pesten még akasztanak is! –, anyám 

azt mondta: „Fiam, jó légy!” Azt hiszem, a körül-

ményeim nem is engedték meg, hogy nagyon 

rossz legyek. Segédmunkás lettem el�bb az 

angyalföldi Kapagyárban, majd 1962-t�l köszö-

r�s a Csepeli Szerszámgépgyárban. Dolgoztam 

egy-kett�-három m�szakban Csepelen, meghatározó tíz évig. Munkatársaim-

tól, barátaimtól a gyárban és az Olvasó Munkás Klubban több jót és fontosat 

tanultam, mint az általános iskolában, a f�iskolán meg az újságíró-iskolában.

Az író sorsa az írás, az olvasóé az olvasás. Az író sorsának könyvében meg 

van írva, hogy írni muszáj. Az olvasó sorsának könyvében nincs megírva, hogy 

olvasni muszáj, de ha az ember nem olvasna, „meggörbülne a világ gyémánt-

tengelye”. Fiatalon, a csepeli Olvasó Munkás Klubban a munkások m�vel�dését 

önmagunk és kis közösségünk szellemi-erkölcsi érdekeinek megfelel�en alap-

vet� fontosságúnak tekintettük. Eljött a klubba például Kassák Lajos és Veres 

Péter is. �k az egyéniségükkel, m�veikkel és magatartásukkal hitelesítették 

számunkra a bennünk mocorgó sejtelmeket, az általunk elképzelt jöv�t, azt 

a közösségi társadalmat, amely egyáltalán nem hasonlított a létez� szocializ-

mushoz. Úgy formálódtunk, formáltuk egymást, hogy tudatába kerüljünk hiá-

nyosságainknak. Vezet�nk a Piros a vér a pesti utcán költ�je, az irodalomból 

1956-os versei miatt Csepelre szám�zött, a saját hazájában bels� emigrációba 

kényszerített Tamási Lajos volt, 1962-t�l 1983-ig. A város peremén József At-

tila-szelleme volt a leger�sebb. Lelkünk mélyén hittük, hogy „Papok, katonák, 

polgárok után” – ha nem ma, akkor majd holnap, holnapután! – mi leszünk 

„h� meghallói a törvényeknek; / minden emberi m� / értelme ezért búg miben-

nünk, / mint a mélyheged�”. Hinni akartuk, hogy mi vagyunk „a másfajta raj, / 

másként ejtjük a szót, / fejünkön másként tapad a haj”.

Kassák Lajos levelet írt a csepelieknek: „Nagyon fontosnak tartom, hogy 

az ipari munkásság a kultúra területén is jelent�s tevékenységet fejtsen ki… 

Tudom, hogy a múltban milyen szép eredményeket értek el, modern m�vé-

szetünk éppen az ipari munkásságban fogott el�ször gyökeret. Ezt a hajtást 

ápolják tovább az ország népének szellemi gazdagodásáért.”

A  klubban aztán megrendít� érzés volt szembenéznünk az igazsággal, 

azzal, hogy a mai munkásság már nem befogadója, hordozója és ápolója a 
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modern m�vészetnek. Elnémult a József Attila-i mélyheged�. Veres Péter, aki 

valóban lángelme volt, a  „nemzet pátriárkája”, ahogy Illyés Gyula nevezte �t, 

a munkásm�vel�désr�l 1969-ben tartott csepeli vitán felhívta a fi gyelmünket 

arra, hogy Keleten és Nyugaton „a munkás néma az irodalomban”.

Sok üzemi lapnál dolgoztam közel húsz évig, az újságírást a kilencvenes 

évek elején hagytam abba, az Új Magyarországnál, majd a Ringnél. Verseim a 

hatvanas-hetvenes években hébe-hóba közölték irodalmi folyóiratok s néhány 

antológia, költ�i pályámon kés�n indulhattam el. Els� kötetem, a  Csordítok 

nyírvizet 35 éves koromban, 1978-ban jelent meg. Mondanivalóimmal a cen-

zoroknak el�bb 1970-ben a Pinceszínházban, azután egy napig a Gyorskocsi 

utcában, majd az Alföld folyóirat 1983-es irodalmi tanácskozásán és 1985-ben 

a Szépirodalmi Könyvkiadónál akadt dolguk. A nyolcvanas években részt vet-

tem ellenzéki mozgalmakban, meghívottként ott voltam Lakitelek híres sáto-

rában, pártolókat gy�jtöttem a Bethlen Gábor Alapítvány részére, emiatt a ha-

talom besúgókat küldött ránk, részt vettem az MDF-mozgalom szervezésében 

Pestszentl�rincen és Csepelen, sokszor tüntettem a rendszer ellen, és kiálltam 

magunkért a H�sök terén 1989. június 16-án, most pedig milliókkal együtt a 

rendszerváltás vesztese vagyok.

Eddig 14 könyvet írtam, ezeket a Móra, a Szépirodalmi, a Gondolat és a Hét 

Krajcár adta ki.

Legjobb barátom, Tamási Lajos halála 1992-ben életemnek újabb dönt� 

fordulatot adott. Mondhatom, értem is meghalt; Hazatérés cím� kötete indította 

útjára a Hét Krajcár Könyvkiadót, melynek botcsinálta igazgatója lettem. Név-

adónk, Móricz Zsigmond kötetét, a Hét krajcár hasonmását szoktuk els� helyen 

emlegetni, indokolt tisztelettel, noha � a második. Újabb barátomat és tanító-

mat, Varga Domokost is Tamási Lajostól kaptam, kiadónk f�szerkeszt�jeként 

egészen a haláláig � is mellettem állt és dolgozott. Dönt�en az � m�vei, els�-

sorban a Kutyafül�ek, az Édesanyám sok szép szava és a Ritkaszép magyar 

népmesék tartják életben kis kiadónkat, mi pedig életben tartjuk �t is. Nyilván-

való, hogy igen szerencsés vagyok azért is, mert a Móricz Kör több tagja iránt 

ma is szeretetet, tiszteletet és barátságot érezek, így Kuczka Péter, Csanádi Im-

re, Molnár Zoltán, Cseres Tibor, Jobbágy Károly, Gergely Mihály, Szeberényi Le-

hel, Simonffy András, Tatay Sándor és mások iránt. Az él�k közül G. Komoróczy 

Em�ke nevét említhetem. Több mint ötven író adta össze egy-kétezer forintját 

1991-ben, éppen húsz éve, hogy létrehozhassuk a Móricz Zsigmond Alapítványt 

és a Hét Krajcár Kiadót, amely azóta körülbelül kétszáz kötetet adott ki.

Bár a barátaimmal vagyok, mégis egyedül vagyok; csapatunkból sokan 

meghaltak. De úgy is mondhatom: szinte egyedül maradtam, mégsem vagyok 

magam. Varga Domokos könyvei kiadójának lenni rendkívül jó dolog. A Ke-

serves fáklya szerkeszt�jeként els�k között tudni azt, hogy Tamási Lajos nagy 

költ�, akkor is valami, ha szomorú temet� ez a magyar világ. Életrajzi adatként 

tartom számon mint nem akármilyen kitüntetést azt is, hogy a legnagyobb ma-

gyar író születésének 130. évfordulója alkalmából Móricz Zsigmond novelláit 

kötetbe válogathattam, Szegény emberek címmel. Válogatott verseim kötete 

Hová lett aranytrombitád? címmel, jöv�re jelenik meg. Verseimmel igyekszem 

csillapítani örökös nyughatatlanságomat, a  valóság mindent elsötétít� mély 

fájdalmát. A megbékélést keresem, de nem azzal a valósággal akarom meg-
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Eifert instruál (Fotó: Tószegi Zsuzsanna)

békíteni magunkat, amelyben élnünk kell, hanem a költészet valóságával, az e 

világi valóságnál egy magasabb, tökéletesebb valósággal.

Nálam senki sem tudja jobban, hogy mi miért és hogyan történt az életemben 

úgy, ahogy történt, s miért épp Tamási Lajossal hozott össze a sorsom, még su-

hancként, 1962-ben Csepelen, s aztán miért Varga Domokoshoz rendelt az élet, 

jóval kés�bb, a nyolcvanas évek végén, történetesen Tamási által, s hogy miféle 

véletlenek vannak, amelyekr�l rendre kiderül: egyáltalán nem véletlenek. Nélkü-

lük íróként, költ�ként, kis könyvkiadóként nyilván nem is léteznék, csavarváloga-

tó maradtam volna az angyalföldi Kapagyárban, esetleg köször�s Csepelen.

Valamivel több mint hatvan éve, amióta írni és olvasni tanulok, úgy érzem, 

egy porszemmel mindig jobb, becsületesebb, igazságszeret�bb, magamhoz 

és embertársaimhoz méltóbb, végeredményben gazdagabb, értékesebb em-

ber lettem, mint amilyen voltam, mint amilyen olvasás nélkül lettem volna. Ha 

írástudatlan maradok, azt se tudnám, mit vesztettem. A tudatlan ember nem 

tudja felmérni tudatlanságának kárát, jelent�ségét. Engem élni, gondolkodni, 

az életet megérteni, megszeretni és megtartani segítettek a könyvek, rajtam 

tehát kipróbálták, s  ahogy lehetett, be is teljesítették sorsukat az írók, akik-

nek a könyveit elolvastam. Én nem születtem sem írónak, sem költ�nek, sem 

olvasónak, sem könyvkiadónak, hanem e szörny� id�kben azzá lettem, amivé 

lehettem, lenni tudtam. Tudom, hogy könyvek nélkül az ember hordában élne, 

makogna, foggal és körömmel tépné és falná a húst, a „félig embert, félig álla-

tot, az istenarcú lényt”. Engem a könyvek szabadabb emberré tettek.

Régen, gyerekkoromban, amikor elolvastam Móricz Zsigmond Hét krajcár-

ját, anyánk mellett úgy éreztem, nem lehetek rossz, jónak kell lennem. Az író 

is velem van, ugyanazt akarja, amit az édesanyám, aki azzal engedett utamra, 

hogy: – Fiam, jó légy!


