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Kositzky Attila
nyugállományú vadászpilóta (Kazincbarcika, 1943. szeptember 4.)

Gyermekkoromat Bánszálláson és Diósgy�rött 

töltöttem, ahol a Bükk közelsége, családom 

és tanáraim kialakították bennem a természet 

szeretetét. Amikor 1959-ben a Miskolci Repü-

l�klub növendékeként leveg�be emelkedtem, 

új perspektívaként kitárult el�ttem a láthatár. 

Családom zöme mint bányászok a föld alatt ke-

resték kenyerüket, engem viszont a fellegek kö-

zött elegánsan suhanó vitorlázó repül�gépek és 

a dörg� motorú m�repül�gépek csábítottak az 

ég kékje felé. 1961-ben, az érettségit követ�en 

négy évig vadászpilóta-kiképzésen vettem részt, 

majd 1965-ben hadnaggyá avattak, beosztott 

vadászpilóta lettem, 1999-ben háromcsillagos 

tábornokként mint a magyar légier� vezérkari 

f�nöke mentem nyugdíjba. 43 évig repültem, 

ebb�l 38 évig a vadászpilóták kenyerét ettem, 

6665 felszállást hajtottam végre és 3369 órát töltöttem a leveg�ben, zöm-

mel a kétszeres hangsebességgel repül�, brutális túlterheléssel man�verez� 

vadászgépekkel, melyek katapultülésében egy személyben pilóták, navigáto-

rok, fedélzeti mérnökök, rádiósok, lövészek, t�zvezet�-bombacélzó-felderít� 

tisztek voltunk. A  világot bejárva, külföldi gépek kipróbálásakor, mindenhol 

nagy tudású kollégákkal találkoztam, de a m�vészvilág is beengedett néhány 

zárt területére, és nagyszer� barátokra leltem közöttük. Tizenegy alkalommal 

költözködtem családommal, amely mindezt megsínylette, de mindig biztos 

hátországot teremtett számomra e kegyetlen, de szép szakma gyakorlásához.

Életutam során az új élmények, a tér-id� gyakorlati problémája, a repülés 

szépsége, veszélye és méltósága, a bajtársiasság követelménye, a vakvégzettel 

szembenéz� állhatatosság és a feszültségekkel teli helyzetek tökéletesen ki-

egészítették gyermekkori természetszeretetemet.

1962-ben kezdtem fotózni. A leveg�ben átélt élményeket képi formában sze-

rettem volna lehozni és megosztani családommal, ismer�seimmel. A vadászgép 

sz�k kabinjában, a sisak és a légz�készülék miatt képeimet nem komponálhat-

tam, a pillanat határozta meg, mit fogok megörökíteni, így a kontroll maga a KÉP!

Központi témám a leveg�ben lév� ember drámai másodpercei, a repülési 

feladatok, kaland, a magány szépsége, a táj és a bens�séges emberi együttlét 

ábrázolása. Számomra a repül�gép barát volt, „aki” újabb és újabb csodákhoz 

segített! Közben megörökítettem az EMBER földjét, kicsinységét és kicsinyes-

ségét, végül eljutottam a költ�vel való perlekedésig: nékem nem térkép e táj! 

Fotókiállításommal tíz évig jártam az országot, hogy mostanra elektronikusan 

feldolgozva, szakmai és ismeretterjeszt� el�adásaim diaképeivé szelídüljenek. 

A képeim és el�adásaim megtekintésekor felmerül� kérdésekre, a pilóta agyá-

ban kavargó gondolatokra válaszul döntöttem úgy: egyszer�bb, ha valamikor 
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életrajzi regényben válaszolok ezekre. Képeimet a Fotóm�vészet 1999/1–2. 

számában mutatták be.

Vadászpilótaként megtanultam a gyors döntéshozatalt, egy-egy probléma 

megoldására esetenként csak szívdobbanásnyi id� állt rendelkezésemre. Ennek 

nagy hasznát láttam a különböz� beosztások ellátása során, mert a harcállás-

pontokon 30-40 másodperc alatt elhatározásra kellett jutnom, nem lehetett 

másnapra halasztani az adott szituáció megoldását, nem lehetett még jobb ta-

nácsokat kérni – bízni kellett munkatársaimban, beosztottaimban, de a döntés 

felel�sségét nem oszthattam meg senkivel sem! Ez nem az a szakma, ahol a 

f�nök elmeséli fehér asztal mellett vagy a reggeli megbeszélésen, hogyan kellett 

volna az adott feladatot megoldani. Megtanultam, hogy ha hosszú élet� pilótá-

kat akarunk nevelni, akkor a hibájukat meg kell mondani azonnal, ott, amikor 

a leveg�ben, kétüléses vadászgépben ellen�rzöm �ket, és ilyenkor könnyen 

megkaphatta az ember: „Tessék már megmutatni, hogyan kell jól csinálni?!”

Kemény, felel�sségteljes be-

osztásokat láttam el, de amikor a 

napi gondokkal a vállamon lecsu-

kódott a kabintet�, lent hagytam 

problémáimat, egyedül marad-

tam, szívtam az oxigént, teljes er�-

bedobással igyekeztem megolda-

ni az adott feladatot, leszállás után 

izzadtan, feltölt�dve, megtisztul-

va, könnyebbé válva, felfrissülve, 

idegileg megnyugodva szálltam 

ki a kabinból. 1960-tól kezdve 

szembesültem azzal a látvánnyal, 

hogy a felettünk lév� leveg� egyre 

koszosabb, majd megtapasztaltam a nehézipar összeomlását követ� évek szem-

mel látható légkörtisztító hatásával; amely tízezrek munkájának elvesztésével járt.

Szakdolgozataim és szakmai tárgyú cikkeim az évtizedek során lassan 

arra késztettek, hogy az átélt szép és keser�, vidám és tragikus, keveseknek 

megadatott élményeket és bátorságomat összeszedve írni kezdjek, amihez a 

végs� lökést egy váratlan fordulat hozta meg. A kilencvenes évek elején kórházi 

ellen�rzésre kellett befeküdnöm, ahol felmerült, hogy esetleg nem engednek 

tovább repülni, ami életem tragikus pillanatát jelentette volna. A  számomra 

félelmetes környezet és a betegtársak rutinos mondatai inspiráltak arra, hogy 

elkezdjem az emlékek gy�jtögetését, szelektálását, formázását. Szerencsémre 

még kilenc évig koptattam a katapultülés hevederjeit, így az írást odébb tettem, 

majd nyugállományba helyezésem el�tt rémisztgettem családomat és pilótatár-

saimat életutam megéneklésével. A veszprémi Új Horizont 2000/4. számában 

emberi sorsokat, jellemeket bemutató sorozatban írtam el�ször a nyilvános-

ságnak. Ekkor már izzott a számítógépem, hogy 2000-ben megjelenhessen az 

Önpörgés c. életrajzi regényem, amelyben egyes szám harmadik személyben 

– egy pilóta földbe csapódása pillanatában végigfutó életút fi lmszer� emléke-

ként – saját sorsom egy részét tettem közkinccsé. 2008-ban a Deltaszárnytól a 

Fekete Hölgyig c. könyvemmel kiegészítettem életutam morzsáit.

H�séges kísér�m
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Balatonfüredi lakásomban egy repüléstörténeti minikiállítás tárgyi emlékei 

között írom az Égbolt pilóta nélkül? c. harmadik könyvemet, amelyet 2014-ben 

tervezek kiadatni, Antoine de Saint Exupéry elt�nésének 70. évfordulója alkal-

mából. Az els� fejezetben korabeli adatok, jegyz�könyvek, radarinformációk, 

visszaemlékezések alapján rekonstruálom az író utolsó repülésének történését, 

és arra a kérdésre, hogy miért 200 kilométerre a kijelölt útvonalától nyugatra 

lelték meg a karperecét és gépének roncsait a Földközi-tenger vizében – no-

vellában válaszolok, a Kígyó kérdezgeti az Írót, hogy mit, miért csinál. További 

történeteim a magyar és a nemzetközi katonai repülés izgalmas, rejtélyes ese-

teibe avatják be a leend� olvasókat.

Kiállításom magyar és külföldi látogatói, az iskolás gyerekekt�l a 90 éves 

volt pilóta és ejt�erny�sig, kérdéseikkel frissítik élményeimet, rátapintanak 

pilótasorsom nagyszer� pillanataira. Közben járom az országot vetített képes 

el�adásaimmal, amelyek között a szakmai ismereteken túl bemutatom az 

A vadászpilóta magánya és a „Nékem nem térkép e táj!” cím� hitvallásomat, 

azonosulva azzal a régi pilótamondással: „Az égbolt, pilóta nélkül, csak leveg�!”

Csorba-Simon László
fest�m�vész, grafikus (Budapest, 1943. szeptember 6.)

Dokumentumok 

édesanyám fotó-

albumából (1943–

1992). Édesanyám 

bejegyzése 1943. ja-

nuár 1-jén elmagya-

rázza, hogy ezen a 

napon katona édes-

apám civil kalappal 

a fején miért fújja az 

orrát, fehér zsebken-

d�be, a  havas Gel-

lért-hegyen.

Nagy gonddal 

összerakott fotóalbu-

mot hagyott rám édesanyám, ezért 

joggal feltételezem, hogy minden ké-

pének jelent�sége van.

Kilenc hónappal apám orrfújós ké-

pe után a rólam készült fotók is beke-

rültek az albumba.

1945-ben hadiárvaságra jutunk kis-

húgommal. Az albumban ezután mind-

ketten szerepelünk. 

Édesanyánk bemu-

tatja szüleit, testvére-

it, rokonait, a  csalá-

di házat, ahol szü-

letett, az idilli falusi 

tájat, Somogyország 

h�n szeretett világát 

és a Balatont. Kö-

zös családi fotók so-

ra hármunkról. Nyír-

egyházán is éltünk, 

melynek repterén 

szállt fel apám gépe, 

valamikor 1944-ben. 

Még számos családi fotó készült rólunk. 

Majd visszatértünk nagyszüleim vidéki 

házába, ahol boldogan játszottam kato-

násdit Gergye bácsi esztergált fabábui-

val, kicsi faragott szekereivel, amelyeket 

egy spárgán húztam magam után.

Látom apámat, Tamás és Zoltán 

bácsikám társaságában, katonaruhá-
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ban. Mennek a háborúba. Édesapám 

1945. január 11-én h�si halállal tá-

vozik, Tamás bácsi egyik lába t�b�l 

odavész. Zoltán bácsi a túlél�, a  ke-

resztapa. 1945-ben Mária húgom ha-

diárvaként jött a világra. Édesapánk-

kal sosem találkozhatott.

1945 z�rös év lehetett édesanyám 

számára az album tanúsága szerint, 

melybe csak szeptembert�l kerültek 

újra képek. Édesanyánkkal hármas-

ban, nagyszüleinkkel, rokonainkkal. 

Egy fonott karosszékben, mintha tró-

nuson ülne, úgy pózol Marika. A jobb-

ján állok, fenyeget� tartásban, bun-

kósbottal a kezemben.

Ismét balatoni képek 1946 nyarán. 

1947-ben együtt vitorlázunk édes-

anyánkkal a Balatonon, majd a habos-

babos piros pöttyös fürd�ruhában bú-

csúzik t�lünk édesanyánk fotóalbuma, 

melyet a beírás szerint 1984-ig Mária 

húgom �rzött.

Kés�bb saját fotókat ragasztok az 

albumba, rendszertelenül. Megjelenik 

nagy családom, örökbe fogadó apám-

mal, édesanyánkkal, négy húgommal. 

Felt�nik feleségem és gyermekeim 

képe. Látom a futóstartot Moszkvá-

ba 1991. augusztus 20-án. Vannak 

m�vészportrék rólam festés közben 

és futóportrék maratoni versenyekr�l. 

1989 decemberében a kanadai Toron-

tóban futok hazám szabadságáért 48 

km-t. Rajzok Párizsból. Jön Szentpé-

tervár és Moszkva. Futóm�vészeti ex-

pedíció 1991-ben. Kiállítás a Magyar 

Nemzeti Galériában, 1991 augusztu-

sában. Úti képek sora Moszkvából. Ne-

vel�apám és nevel�anyám fényképei 

1992-b�l. Pista keresztapával és Jut-

kával az Udvarházban. Mana lányom 

és Embervárta cím� egyalakos képem 

egymás mellé kerül. A másik oldalon 

Helsinkiben vagyok Nurmi szobránál, 

és Moszkvában, a  Vörös téren, Vitalij 

társaságában. Lóháton az orosz tél-

ben fagyoskodom. Itthon nagyméret� 

festményem mellett pózolok, amely 

a futók emlékére készült, és néhány 

m�termi jelenet festés közben.

M�termemet 2010 �szén dózer-

rel megsemmisítette a városrendezés. 

Azóta nehezen találok magamra. Szü-

neteltetem a futást, és alkotómunkám 

is válságba került. Hiányos a fotóal-

bum, melyben utolsó saját bejegyzé-

sem így néz ki: „Az emberhegyen, ke-

let és nyugat között, 1991.” Szerettem 

volna 86 nap alatt földrajzot készíteni 

három földkörön. Mindezt nem valósí-

tottam meg. Sok mindent félbehagy-

tam. A  lefutott maratoni távok talán 

életem egyetlen megvalósított tervei.

Mit lehet 70 sorba tömöríteni?

Érdekesek azok a lépcs�fokok, 

melyeken fokról fokra lépve megszá-

molhatom életem eseményeit. Ezek 

most édesanyám félbehagyott fotóal-

bumából kiragadott képeken jelennek 

meg. Édesanyám 1980-ban hunyt el. 

Nevel�anyám 2011-ben. Nevel�apám 

idén ünnepelte századik születésnap-

ját. Mária, Katalin, Virginia, Éva húga-

im egészségesek. László, Mana, Ist-

ván, Flóra, Csaba gyermekeim szintén 

jól vannak. Els� feleségem, Ágnes saj-

nos már nem él. Második feleségem, 

Magdolna, hála isten’, egészséges. 

Harmadik feleségemmel, Judittal há-

rom közös gyermeket nevelünk.

M�vészi karrieremet nem kívánom 

részletezni. Hacsak meg nem említem 

a Rajzolt fi lozófi a cím� írásos alkotá-

somat, melyet évtizedeken át raktam 

össze, sort sorra építve, akárha lép-

cs�r�l lépcs�re haladnék a kit�zött 

cél felé. Egykori m�termemmel együtt 

odaveszett az egész, kiraboltak még 

a dózerolás el�tt. A  Napkút Kiadó 

megjelentette hasonló cím alatt egy-

begy�jtött írásaimat 2009-ben, Prágai 

Tamás szerkesztésében. 2010-ben 

Aknai Tamás monográfi áját adta ki a 
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Magyar Képek Kiadó Veszprémben, 

a kötet címe: CSORBA.

Gyakran írtam önéletrajzot a leg-

változatosabb pályázatokhoz csatolva. 

Ezt a tömörített szám- és évsort vala-

miféle lábjegyzetnek tekintem, az el-

veszett m�terem margójára, talán. Fe-

ledhetetlen volt a szerkeszt� „Tamá-

sok” döbbenete, amikor megmaradt 

írásaim kupacai láttán kibogarászták 

a publikálásra alkalmas oldalakat. Va-

ló igaz, mintha maratonit futnék, oly 

szorgalmasan futott a kezem is lap-

ról lapra. Majd váratlanul megállásra 

kényszerültem.

Most inspirációt remélek abból az 

igyekezetnek látszó tevékenységb�l, 

mely az írásos visszaemlékezés �sere-

jéb�l fakadhat fel…

Fodor István
régész, muzeológus (Zenta – ma: Szerbia, 1943. szeptember 9.)

Képzettségemre és foglalkozásomra nézve 

történész és régész vagyok, s ha jól meggon-

dolom, a  történelem már szerepet kapott a 

megszületésemben is. Miután ugyanis 1941 

tavaszán a Bácska visszakerült Magyarország-

hoz, édesapámat – aki rend�r volt – Zentára 

helyezték át. Szüleim itt ismerkedtek meg, 

anyai nagyszüleim a városhoz közeli Fels�-

hegy lakói voltak. Így történt aztán, hogy 1943. 

szeptember 9-én a Tisza-parti, máig egyik leg-

magyarabb délvidéki városunkban láttam meg 

a napvilágot, amely az 1697-es, a török fölött 

aratott gy�ztes csatáról nevezetes. A  történe-

lem ezután is kézen fogva bandukolt velem, 

ami abból is látszik, hogy az öntudatlan cse-

csem�kor után egészen 1957-ig – anyai nagyapám haláláig – nem pillanthattam 

meg szül�városomat, hiszen a „láncos kutya” országába tilos volt az átjárás.

Gyermekkorom nagy részét a Szolnok megyei Kengyel határában lév� ta-

nyán töltöttem, hét évig innen gyalogoltam télen-nyáron a több kilométerre 

lév� falusi iskolába. A  paraszti munka minden csínját-bínját elsajátítottam a 

tehénlegeltetést�l a kaszálásig meg a szántás-vetésig. Nem mondhatnám, 

hogy nagy örömömet leltem benne. Azokat a „szép” Rákosi-féle éveket éltük, 

a  szegénység, a  téli gyatra ruházat, a  végrehajtók és a határban is élénken 

vizslató fegyveres rend�rök világát. Akkor még nem tudtam, hogy közben a 

hagyományos paraszti kultúra kihalás el�tti végnapjainak szemtanúja voltam. 

Kés�bb nagy hasznát vettem ezeknek az emlékeknek, amikor már diákjaimnak 

mondhattam el e közösségek messzi múltba visszanyúló életét. Szüleim sokat 

olvasó emberek voltak, s a bet�vetés elsajátítása után én is hamar rákaptam az 

olvasásra. Megszerettem az irodalmat – különösen a költészetet –, a történelmi 
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tárgyú könyveket, fi llérjeimb�l összegy�jtögettem a kiváló néprajztudós, Sz�cs 

Sándor karcagi múzeumigazgató Szolnokon megjelent füzeteinek az árát.

Közben Törökszentmiklósra, édesapám szül�városába költöztünk, ponto-

sabban nem magába a városba, hanem az alatkai határrészben lév� tanyára. 

Amikor elvégeztem a nyolcadik osztályt, édesanyám az itteni gimnáziumba 

íratott be, méghozzá a reál tagozatra. Szokolai Gyurka bácsi, a kollégiumigaz-

gató és matematikatanár ugyanis – miután megnézte iskolai bizonyítványomat, 

s  látta, hogy ötödikben oroszból kettesem volt – ezt javasolta neki, mondván 

hogy ez a gyerek soha nem fog semmilyen idegen nyelvet megtanulni. Így az-

tán négy évig végigunatkoztam a matek- és fi zikaórákat, rájöttem a nyelvtanu-

lás ízére és fortélyára, így aztán jelesen érettségiztem, s azt terveztem, Szeged-

re fölvételizek magyar–orosz–német szakra. Jött azonban egy minisztériumi 

körlevél, hogy lehet jelentkezni külföldi egyetemekre. Gondoltam, megpróbá-

lom. Jelentkeztem is fi nnugor–néprajz szakra a Szovjetunióba. (Ma is elfog a 

nevetés, ha arra gondolok, hogy milyen naiv voltam. Azt hittem ugyanis, hogy 

én majd állandóan utazgatni fogok a fi nnugor rokon népekhez. De hát honnan 

tudhattam volna, hogy az észteket kivéve egyetlen fi nnugor nép lakóterületére 

sem tehetem be a lábamat, mivel azokat a helyeket külföldiek nem látogathat-

ják, és az ottani belügy engedélye nélkül még Moszkvát sem hagyhatom el!) 

Ugyan nem néprajzra, hanem régészetre vettek fel, ám úgy véltem, ez is jó lesz, 

hiszen �seink valahonnét onnan jöttek, s én majd megismerem ottani régészeti 

nyomaikat. Ebben nem is csalódtam, az egyik legjobb egyetemen, a moszk-

vai Lomonoszovon tanultam történelmet, régészetet, egy ideig turkológiát és 

idegen nyelveket. Közben szerencsém is volt, bejárhattam a nagy birodalom 

jelent�s részét, de ennek máig nem értem a végére, mostanában is kimegyek 

évente kétszer-háromszor, egyetemeken el�adásokat tartani, konferenciákra, 

ásatásra vagy könyvtári, múzeumi kutatásra.

1967-ben jeles eredménnyel végeztem, hazajöttem, néhány hónapig nem 

kaptam állást, addig a fi lmgyárban dolgoztam, majd a Nemzeti Múzeum lett a 

munkahelyem – 45 esztend�re. Itt én portáson kívül minden voltam: ideiglenes 

segédmuzeológus, tudományos munkatárs, tudományos titkár, a  középkori 

osztály vezet�je, f�igazgató, majd címzetes f�igazgató. Évr�l évre nyaranként 

ásatásokat végeztem népvándorlás kori, honfoglalás kori és középkori lel�-

helyeken (jöv�re lesz 50 éve, hogy régiségek után a földet forgatom itthon és 

külföldön). Az említett korok és a magyar �störténet az a szakterület, amely 

érdekl�désem középpontjában áll, és amelyet máig kutatok. Nem vagyok szor-

galmas ember, mégis magam is meglep�döm, ha áttekintem nyomtatásban 

megjelent írásaim számát: 11 könyv és mintegy 600 dolgozat, amelyek itthon 

és több mint egy tucat országban jelentek meg, ha jól emlékszem, 12 nyelven. 

Mennyi lenne, ha még szorgalmas is lettem volna!?

A múzeum azonban nemcsak a tudományos munka színhelye, itt kiállításo-

kat is kell rendezni a hazai és a külföldi közönség számára. Ha jól számolom, 

alig van európai ország, ahol nem vettem rész kiállítás rendezésében. (Továbbá 

az Egyesült Államokban.) Az itthoni tárlatok közül különösen emlékezetes szá-

momra az 1988-ban bemutatott kínai agyaghadsereg, amely még ma is néz�-

rekorddal büszkélkedhet. A honfoglalókról a kollégáimmal rendezett 1996-os 

kiállítást hat külföldi múzeumban is bemutattuk, nagy sikerrel. Testes, szép 
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tudományos katalógusa is hat nyelven látott napvilágot. Múzeumi tevékeny-

ségemmel kapcsolatos, hogy hat évig restitúciós miniszteri biztos voltam, az 

egykori Szovjetunióba elhurcolt magyar m�kincseket igyekeztünk kint felderí-

teni és hazahozni – ez utóbbi (els�sorban politikusaink „jóvoltából”) nem sok 

eredménnyel járt.

1974-t�l munkásságom másik f� területe az oktatás volt. Ekkor kezdtem el 

tanítani a Szegedi Egyetemen és az ELTE-n. Az el�bbin régészetet, az utóbbi 

fi nnugor tanszékén fi nnugor �störténetet (utóbb tanítottam itt magyar �störté-

netet is, jelenleg pedig középkori historiográfi át). Most a Miskolci Egyetemen 

oktatok még régészetet. Nagy sikerként éltem meg, hogy 1989-ben sikerült 

újra létrehoznunk Szegeden a régészeti tanszéket, amely Trianon után az 

egyetemmel együtt Kolozsvárról költözött ide, s amelyet az ötvenes évek elején 

Ger�né Fazekas Erzsébet záratott be. E tanszéknek 11 évig – nyugdíjazásomig 

– voltam a vezet�je. Mindig jóles� megelégedettséget érzek, amikor egykori 

tanítványaimmal találkozom, akik közül száznál többen dolgoznak tanult szak-

májukban, s  jó nevet szereztek maguknak. Ugyanezt mondhatom azokról is, 

akiket máshová vetett a sors. És ami különösen lényeges: túlnyomó többségük 

emberségb�l is jelesre vizsgázott az életben. Nagy dolog ez, hiszen meggy�z�-

désem szerint a múltunkkal sáfárkodó kutató nem lehet igazán jó szakember, 

ha a becsülettel hadilábon áll.

Mindig fontosnak tartottam, hogy a népünk múltjával kapcsolatos mondan-

dómat lehet�leg úgy fogalmazzam meg, hogy az ne csak a vájt fül� szakember 

számára legyen érthet�, hanem az alapm�veltséggel rendelkez� érdekl�d�knek 

is. Ebben a tekintetben is sokat tanultam a magyar régészet tanítómesterét�l, 

László Gyulától, aki a tudományos széppróza legjobb hazai m�vel�je volt. Mivel 

könyveim eladott példányszámával nem lehetek elégedetlen, talán joggal vélem 

úgy, hogy törekvésem nem volt eredménytelen. Igen sok el�adást tartottam a 

legkülönböz�bb hallgatóság el�tt itthon és a határon túli magyar területeken, 

ahol megtapasztalhattam, hogy az általam m�velt szakterület nem érdekte-

len, száraz ismeretanyag, hiszen a nehéz történelmi sorsot megért magyarság 

élénken érdekl�dik múltja iránt. Mostanában ezért keserít el gyakran, hogy ezt 

az érdekl�dést tudatlan csep�rágók, félm�velt kóklerek és számító sarlatánok 

használják ki ostoba rögeszméik és dilettáns hazugságaik terjesztésére. Sajnos, 

a szellemi környezetszennyezést nem bünteti törvény, s�t, az álságos népbutítást 

a tömegkommunikáció szenzációnak tünteti fel, a politikai hatalom pedig pénz-

zel is támogatja. Meggy�z�désem, hogy ez ellen minden lelkiismeretes kutató-

nak fel kell emelnie a szavát, aki népe történelmének igazságát keresi.

Pályámat – mint a legtöbb emberét – sikerek és balsikerek követték. Az 

utóbbiakon kár keseregni, az el�bbiekkel meg nem illik dicsekedni. Igaz, má-

sok fi gyelme, elismerése munkára, küzdelemre serkenti az embert. Ez azonban 

nem csupán a hivatalos kitüntetéseket jelenti, bár ilyenekben is részesültem, 

különösen jólesett, amikor nemrég az egyik külföldi tudományos akadémia 

tagjai sorába választott.

Van tehát feladat még most is b�ven, nem messze a hetedik X-t�l, csak 

egészséget adjon hozzá a Teremt�.
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Hefter László
üvegm�vész, restaurátor (Budapest, 1943. szeptember 15.)

„Több száz sárga színt 

ismerek. Kedvenceim 

az aranyes�sárgák. 

Még sohasem láttam 

két egyforma szín� 

aranyes�bokrot és 

egy ágon két ugyan-

olyan szín� aranyes�-

virágot.”

Gyermekkoromban sze-

rettem rajzolni, festeni 

és különböz� anya-

gokból valamit készí-

teni. Ez játék volt szá-

momra, amit mindig 

szívesen csináltam. Amikor bekerül-

tem egy budai képz�m�vészeti körbe, 

a  játék komolyodott, a  m�vészetek 

iránt érdekl�d�, múzeumokba, kiállí-

tásokra járó diák lettem.

A hatvanas években, egy apatikus 

állapotú országban a m�vészpálya vá-

lasztása kitörési lehet�ség volt az ön-

megvalósításra. Megvolt a kockázata, 

de éreztem esélyt, hogy ez nekem 

sikerülhet, és ez inspirált. Érettségi 

után megismerkedtem az üvegm�-

vességgel; rátaláltam az üvegre mint 

anyagra, és mindenfélét próbáltam 

bel�le csinálni. Képeket, plasztikákat, 

csiszolva, ragasztva, hidegen, mele-

gen alakítva. Kés�bb az Iparm�vészeti 

Egyetemet végeztem el üveg szakon.

Az 1970-es évek közepén egy kul-

turális pályázat nyerteseként Gy�rben 

m�teremlakást kaptam. Azóta szabad-

foglalkozású m�vészként dolgozom.

Az üvegm�vészeten belül a bels� 

terek atmoszférájára ható, építészet-

hez kapcsolódó „üvegablak” az a terü-

let, amit a mai napig gy�zök érdekl�-

déssel és amelyhez köt�d� felada tok 

megoldásában jól ér-

zem magam.

A  régi üvegabla-

kok restaurálásán, 

illetve új m�vek lét-

rehozásán dolgozom 

azóta is m�vészként, 

tanárként, mesterként. 

A  restaurálás, ugyan-

úgy, mint egy aktuá-

lis m�vészeti munka 

létrehozása, mindig 

kihívás. Egyszerre kell 

reagálni a múltra, a jö-

v�re és hangsúlyozot-

tan a jelenre.

A  2003-as katalógusomban ezt 

írtam err�l:

„Továbbküldeni a jöv�be a régi 

m�vészek szellemét, a  régi kultúrák 

örök üzeneteit mindenki tulajdoná-

ba. �rizni mindazt, amit az el�ttünk 

járók létrehoztak, életük értelmeként 

és értékeként ránk hagytak – ez szá-

momra egy szeretetre méltó munka.”

„Meg kell tanulni a régi mesterek 

alapelveit és alapfogásait, azokat ana-

lizálni kell. Az új m�veinkben azonban 

támaszkodjunk saját élményeinkre, 

gondolatainkra, ösztöneinkre és higy-

gyünk teremt� er�nkben.”

Munkásságomról nehezen tudok 

beszélni, ezért idézném az Üvegm�-

vészet az építészetben cím� könyvb�l 

a rám vonatkozó részt.

„Hefter László egész munkássá-

gát egyetemi éveit�l napjainkig az 

építészeti üveg iránti töretlen elkö-

telezettség és példamutató m�vészi 

kvalitás jellemzi. »Az én munkáim az 

építészethez kapcsolódva ablakokba 

kerülnek, küls� és bels� terek közé. 

Színes, ólomhálóba sz�tt fényfüggö-
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nyök, szuverén képek. Képek, me-

lyeket a fény éltet, ablakok, amelyek 

a képzeletre nyílnak« – vallja Hefter 

László, aki m�veivel bizonyította, hogy 

az építészeti üveg Magyarországon 

is egy autonóm, független kifejezési 

forma, túl az építészetben kijelölt sze-

repén. Murális üvegben való komp-

lex, szintetizáló gondolkodása széles 

spektrumú, határtalan térben, id�ben 

és korban. Reprezentálják mindezt 

nagyszámú restaurálási és rekonst-

rukciós munkái, templomokban, köz- 

és magánépületekben elhelyezett új 

üvegm�vészeti alkotásai, lírai kabinet 

üvegfestményei egyaránt.

»Legyünk mindig nagylelk�ek tu-

dásunk átadásában, vegyük fi gye-

lembe, hogy utánunk is vannak« – és 

hogy ez Hefter Lászlónak nem csak 

egy nemes gondolata maradt, azt az 

általa életre keltett gy�ri Üvegm�-

ves Készít� és Üvegfest� Iskola m�-

ködése bizonyítja. Alkotói és tanári 

tevékenysége mellett elképzelte és 

létrehozta Pannonhalmán a nevével 

jelzett kortárs üvegm�vészeti galériát, 

amelyben saját munkái mellett pálya-

társai számára is helyet adott állandó 

bemutatkozásra.

Hefter László nagy ív� alkotói pá-

lyáját számos megvalósult m� gazda-

gítja. Ízelít�ül néhány a restaurálási 

feladatok sorából: a pannonhalmi F�-

apátság valamennyi színes, ólmozott 

üvegablaka (1994–1977), a  budavári 

Mátyás-templom szentélyének üveg-

ablakai (1995), Magyar Néprajzi Mú-

zeum (2002), Magyar Nemzeti Bank 

(1999–2002) üvegablaksorai.

Kortárs üvegm�vészeti munkái 

közül: Fénytornyok, Sopron (1984), 

Alfa-Omega üvegablak, terézvárosi 

templom (1994), Oltárfények, Gy�r, 

Szent Anna otthon (2005), Justitia, 

Gy�ri Ítél�tábla (2007) és számos ki-

állításon bemutatott kabinet üvegfest-

ményei.” (Balogh Eleonóra)

Tisztelet, intimitás és kölcsönha-

tás. Ezzel a három szóval tudnám 

jellemezni a viszonyomat az üveghez, 

színekhez, fényekhez, és mindazok-

hoz a kollégáimhoz, akik az üveget 

választották alkotótársuknak. Ez az in-

díttatás késztetett arra, hogy 2007-ben 

feleségemmel, Skultéty Mártával Pan-

nonhalmán a kortárs üvegm�vésze-

tet bemutató galériát és múzeumot 

hozzunk létre, amelyet azóta is m�-

ködtetünk. Múzeumunk az egyetlen 

nemzetközi kortárs üvegm�vészeti 

galéria ma Magyarországon, váltako-

zó kiállításaival egy kulturális bázis, 

amely az üvegm�vészeten keresztül 

szól a hitr�l, az öröm irányította kéz 

és a teremt� gondolat teljesítményei-

r�l, a  közösségért vállalt felel�sség 

fontosságáról.
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Körtvélyessy Klára
m�fordító, szerkeszt� (Eperjes – ma: Szlovákia, 1943. szeptember 19.)

Kisiskolás koromban szül�városomban 

nem volt magyar iskola. Írni-olvasni 

szlovákul tanultam, s  mihelyt össze 

tudtam rakni a bet�ket, rávetettem 

magam a könyvekre. Amikor kiderült, 

hogy a világirodalomhoz inkább cseh 

fordításban lehet hozzáférni, csehül is 

olvasni kezdtem. A  kötelez� orosz ta-

nulása sem ment veszend�be: Tur-

genyevet, Csehovot, s�t Dosztojevszkijt 

is eredetiben olvastam. Ebb�l a szláv 

nyelvi alapból merítettem a bátorságot, hogy kés�bb, már aktív fordítóként, 

a lengyel és a szlovén nyelvet is hozzátanuljam. Végül négy nemzet – a cseh, 

a szlovák, a lengyel és a szlovén – irodalmából fordítottam és fordítok ma is.

Kisiskolás koromban szül�városomban, Eperjesen magyar könyvet sem 

árultak. Apám felkutatott egy háború el�tti népkönyvtárost, aki a padlására 

menekítette a pusztulásra ítélt magyar nyelv� köteteket. Minden karácsonykor 

ett�l az úrtól vett nekünk, gyerekeknek egy-egy torony könyvet. Öten vagyunk 

testvérek, el�ször mindenki a maga tornyát olvasta végig, utána cserélgettünk. 

Volt ott minden: peng�s regények, XIX. századi illemkódexek, hazafi as törté-

netek, Pósa Lajos, Lutsek Anna, Kosáryné Réz Lola, a Magyar Lányok bekötött 

füzetei, Jósika, Mikszáth, Jókai, a Szent István Társulat ifjúsági kiadványai. Min-

dent elolvastam, és ezek a nyelvileg nagyon változatos szövegek belém ivódtak. 

Ennek köszönhetem, hogy – bár magyar nyelv� iskolába sohasem jártam  – 

miután Budapestre kerültem, és szó szerint az utcáról bementem az Európa 

Könyvkiadóba, hogy szívesen fordítanék, a próbafordítás után nem zavartak el.

Fordíthattam Hrabalt, Škvoreckýt, Kunderát, Mrożeket, Bruno Schultzot, 

Kovičot, Herling-Grudzińskit, Feldeket és egy sor másik szerz�t. Amikor nekilá-

tok fordítani egy jó könyvet, mint a sportoló, aki neves versenyz�vel kerül egy 

futamba, tartok is t�le, de hasonló eredményt is szeretnék elérni. Az örömöt, 

amit egy-egy jó megoldás szerez, ritkán oszthatom meg, hiszen csak az értheti, 

aki a fordított nyelvben is otthonos. Egyszemélyes, magányos munka ez, de 

állandó kísér�i a csendes ujjongások.
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Lukáts János
író, szerkeszt� (Budapest, 1943. szeptember 23.)

Születésemkor hi-

básan írták fölém a 

nevemet, és elvétet-

ték világra lépésem 

dátumát. Lehet, hogy 

egy idegen személy 

írja most itt ezt az 

életrajzot?

Budapesten szü-

lettem, számomra a 

nagyváros a létezés 

egyetlen lehetséges 

helyszíne: ismeretlen 

homokszemként el-

vegyülni más ismeretlen homoksze-

mek között. Szüleim egyetlen, kései 

gyermeke vagyok, sose ismertem �ket 

fi atalnak. Apámtól az olvasás, anyám-

tól a természet szeretetét kaptam, 

ez az én életen át tartó örökségem. 

Apám törvényszéki bíró volt, a  „fur-

csa években” Kelet-Magyarországra 

szám�zték; én tizenhárom évesen 

anyámmal éltem át 1956 feledhetet-

len napjait.

A  Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

érettségiztem, volt néhány kiváló ta-

nárom és néhány ördögfajzat osztály-

társam. Máig emlékszem a latin és az 

orosz ragozás alapjaira – semmire, 

ami matematika vagy kémia, a  torna 

és az ének terra incognita maradt 

számomra. Az ifjúsági mozgalommal 

kölcsönösen nem szíveltük egymást, 

ezért aztán négy évig a segédmunkás-

osztály tagja voltam. Az egyetemen 

magyar–könyvtár szakon szereztem 

diplomát, 1970-ben. Utána kerek húsz 

éven keresztül építgettem egy kuta-

tóintézet könyvtárát, 16 ezer kötetet 

állítva rendbe.

Közben két tanéven át a berlini 

Humboldt Egyetem magyar lektora 

voltam – soha Ma-

gyarországon nem 

becsülték meg úgy 

a munkámat, mint 

ebben a két évben, 

az elátkozott hír� 

NDK-ban. 1990 után 

néhány évig az Or-

szágos Idegennyelv� 

Könyvtár német re-

ferense lettem, s�t 

egy ideig cigány re-

ferense is, mindkét 

területen jó baráto-

kat és számos tapasztalatot gy�jtöt-

tem. Országos díszhivatal kishivatal-

nokaként zártam dolgozói pályámat, 

60. születésnapom után egy hónappal 

nyugdíjba küldtek. Azóta dolgozha-

tom nyugodtan, nincs f�nököm és 

nincs határid�m.

✱ ✱ ✱

Tízéves koromban már tudtam, 

hogy író leszek, írtam is egy fantaszti-

kus regényt (a Szaturnusz gy�r�jér�l), 

egy történelmi eposzt (a  tatárjárás-

ról), egy szonettkoszorút (nem áru-

lom el, kihez) és kilenc drámát, aztán 

érettségiztem. Még segédmunkásként 

álmodtam papírra egy görög típusú 

drámát (Ariadné), amelyhez az egye-

temi antik ügyekben illetékes taner� 

52 (azaz: ötvenkét) észrevételt tett, és 

ugyanannyi könyv elolvasását javasol-

ta. Nem olvastam el az ötvenkett�t, 

Ariadnét harminc évre a fi ókba zár-

tam. Huszonöt éves koromra ígéretes 

életm�vet körmöltem össze, aztán 

megharagudtam a világra, és az írás-

tevékenységet szüneteltettem.

Ötvenévesen a tükörbe néztem, 

éreztem, ez így nem mehet tovább 
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– és újra írásba fogtam. Legalulról 

kezdtem, a  legkisebbeknek, mese-

regénnyel: Fidibusz, a templom egere 

– a rajzok szebbek benne, mint a szö-

veg (a  rajzokat nem én készítettem). 

Meséimet a Dörmög� Dömötör c. 

világlap közölte, és én nagyon büszke 

voltam rájuk. Meseirodalmi tevékeny-

ségem csúcsa kétségkívül A négylábú 

kapitány volt, ez a néhány soros új-

ságcikken alapuló ifjúsági regény az 

elveszett és meglelt kutyáról, a jólelk� 

csempészkapitányról és az emberi se-

gít�készségr�l.

A  rendszerforduló hevületében ír-

tam két kisregényt – mondjuk így: 

a  világ színét és visszáját. Egyikben 

sincs ugyan szó politikáról, de nem 

kell politikáról szólni ahhoz, hogy egy 

gondolkodó f� (ez én volnék) letegye 

valahová a garast.

Hajdanvolt drámaírói kedvem 

mintha feltámadt volna, nem kisebb 

szándék vezette tollamat, mint hogy 

egy Shakespeare-drámát írjak. Az 

öreg Will Shakespeare életének utol-

só heteir�l szól. Akkor éppen ötvenkét 

éves voltam, mint �, úgy gondoltam, 

minden ötvenkét éves nevében kel-

lene rendet tenni az életben – a nagy 

brit köpenyébe bújva.

Aztán kiderült a magam számára: 

els�sorban novellaíró vagyok, a  no-

vella a legszebb és a leghálátlanabb 

m�faj, és a legnehezebb. Négy-öt 

oldalban hiteles varázst teremteni, 

aztán vége, másik novella következik. 

Elhatároztam, száz novellát fogok írni 

életemben – a száz persze inkább 

nagy számot jelent, most nyolcvan 

körül tartok, vagyis be kell osztani az 

id�met meg az írnivalót. Varietas de-

lectat: bibliai és mitológiai apokrifok, 

történelmi pillanatképek, iskolai és 

familiáris emlékébresztések, újabban 

rémnovellák, de állat-, s�t növényno-

vellák, ahol az állatok és a növények 

emberebbek az embernél. Egy biztos: 

sci-fi nek, neorealizmusnak, hát még 

posztmodernségnek nyoma sincs kö-

zöttük.

A  rövid m�fajokat kedvelem, 

a hosszabb lélegzet is legföljebb kisre-

gényt jelent, A szigetember valójában 

történelmi parabola, Marcus Aurelius 

római császárról vall, aki Esztergom 

környékén táborozott, és – ha minden 

igaz – Pannóniában is halt meg (az 

osztrákok szerint persze Bécsben). 

�  a szigetember, aki hátat fordít az 

uralkodás boszorkánykonyhájának. 

Derék ember volt.

A regényírás gejzírje egyszer buz-

gott fel bennem, 2011-ben Rákóczi-

emlékév esett, megírtam Mikes Török-

országi levelekjének a párdarabját, P. 

E. grófné életét és episztoláit Kelemen 

öccséhez. N�i b�rbe bújtam, XVIII. 

századi nyelvet öltöttem magamra és 

Konstantinápolyba költöztem.

Az ember örömmel forgácsolja 

széjjel magát, vagy talán: örömmel 

néz szembe kedvére való kihívások-

kal. Én a XX. századi magyar regé-

nyekr�l töprengtem el� a véleménye-

met, huszonhatról. Éppen tíz év alatt 

készült el a huszonhat írás. Diák a 

vizsgák el�tt nem sokra megy velük 

(mondják bölcs taner�k), de töpreng� 

olvasó talán igen.

Magam vállaltam, magam vise-

lem: három éve új munkába fogtam, 

magyar kisvárosokról írok össze egy 

csokorra valót. Az írói mellett históriai 

és geográfi ai rokonszenvemet is kiél-

hetem a kisvárosokban (ezekb�l nem 

akarok százat írni).

✱ ✱ ✱

Sosem dolgoztam szerkeszt�ség-

ben, sem kiadóban, Magyarországon 

nem is tanítottam. Az írást többnyi-

re munka mellett végeztem (néha 

munka helyett – f�nöki rosszallástól 
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kísérve). Nem vagyok grafomán alkat, 

szorgalmas is csak rohamszer�en. 

De azért belekontárkodtam tankönyv-

történetbe, olvasásszociológiába, új 

könyvekr�l is írtam kritikát – gyak-

ran jobb kritikát, mint amit a könyv 

megérdemelt. (Pedig csúf dolog a 

hízelgés!)

Két szenvedélyem: az olvasás és a 

gyaloglás. Külön van esti és napköz-

beni könyvem, utazáshoz való, megír-

ni való és letagadni való. A gyaloglás 

jelent könny� sétát és sokmérföldes 

hegymászást. A Börzsöny meredélyén 

vagy a Bükk-fennsíkon csodálatos té-

mák formázódnak ki az erd�járó fe-

jében. A sportok közül a szurkolás áll 

hozzám legközelebb; a Balatont azért 

id�nként átúszom.

Többnyire reggel dolgozom. Go-

lyós- vagy fi lctollal írok, olyan papírra, 

amelynek a másik oldalát már össze-

fi rkálták (papírt pazarolni b�n). Hogy 

a szöveg hibátlan legyen, és a stílus 

hiteles, a  kész szöveget magamnak 

hangosan felolvasom.

A magam kis világával igyekszem 

békében élni, a  „nagyvilágot” egy-

re távolabb érzem az általam elkép-

zelt ideálistól. Negyven évig vágytunk 

Euró pa után – ez az Európa nem az, 

amit épesz� közép-európai kívánhat, 

Európa földrajzi fogalom lett, térkép-

lap. Kultúra helyett civilizáció, tudás 

helyett jólinformáltság, adott szó he-

lyett benyújtott számla. Jöv� helyett 

pillanat… Zavart és bizonytalanságot 

látok nemzet- és nyelvtársaim visel-

kedésében is, helyüket azok találják 

meg jobban, akiket nem köt emlék, 

hagyomány, érték, akik kétévenként 

váltanak nyelvet, hazát, szakmát.

Pártnak, szervezetnek sose voltam 

tagja (még az írószövetségnek sem): 

a  párt a latin pars-ból alakult, ami 

részt jelent – én az egészhez akarok 

szólni. A  szórakoztatás egyre alanta-

sabb és agresszívabb, a  média egy-

re felszínesebb és lélekmérgez�bb. 

A hatalom, a rang és a pénz soha nem 

vonzott. Kitüntetést sose kaptam, két 

jeligés irodalmi pályázaton nyertem, 

egyetlen könyvem kiadásához kaptam 

támogatást.

Jó sorsom elsegített Európa né-

hány szép országába és feledhetetlen 

városába, néhány napfényes napot 

töltöttem Párizsban, Madridban és a 

sevillai világkiállításon, Velencében, 

a  Mosel-völgyben, Máltán. Két évig 

Kelet-Berlin egyik lakótelepén éltem. 

Örömmel röpültem (egy id�ben sokat) 

– de legjobban szeretek egy válltáská-

val magyar kisvárosokban barangolni, 

a táskában egy könyvvel, almával, egy 

üveg vízzel. Meg egy tollal.

Két feln�tt leányom van, Eszter 

és Melinda, kapcsolatunk – úgy ér-

zem – harmonikus, bizalmas, �szinte. 

A nevemet nem, de az emlékemet �k 

viszik tovább, egy ideig legalább.

Isten Úrral mindenhol tudok és 

mindig szoktam párbeszédet folytatni; 

ritkán kérek t�le bármit, gyakrabban 

köszönök meg neki mindent.

Be kell fejezni, ne hetvenkedjék 

az ember a korával (de jó ez a ma-

gyar szó!), ami a hetvenen túl van, az 

ráadás, ajándék. Én annak tekintem 

– ugye, a tisztelt olvasó is?
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Csomós Mari
színm�vész (Vajdácska, 1943. szeptember 25.)

Sárospatak mellett, egy bodrogközi 

faluban születtem, mely azóta dísz-

polgárává fogadott. Általános és kö-

zépiskolai tanulmányaimat Szeren-

csen, Sátoraljaújhelyen, Nyíregyházán 

és Ráckevén folytattam, apa állomás-

helyeit követve a családdal. 1961–

1965-ben elvégeztem a Színház- és 

Filmm�vészeti F�iskolát. Színészi 

pályám els� állomásai a veszprémi 

Pet�fi  Színház, majd a kecskeméti 

Katona József Színház és a szolnoki 

Szigligeti Színház voltak. 1978-ban 

Budapestre szerz�dtem, a Székely Gábor és Zsámbéki Gábor vezette Nemzeti 

Színházba. Innen 1983-ban a Nemzetit�l különvált Katona József Színházba, 

1994-ben az Új Színházba vezérelt a sors, 1998 óta a Radnóti Színház társula-

tának tagja vagyok.

Eddig több mint száz színpadi szerep, kéttucatnyi játék- és tv-fi lmszerep, 

számtalan versmondás és rádiós felolvasás sorakozik a repertoáromban, mely-

b�l a világirodalom nagy h�sn�i mellett nem hiányoznak a kortárs magyar 

irodalom n�alakjai sem.

Alakításaimat a közönség szeretetén kívül számtalan egyéb elismerés is 

honorálja: Jászai Mari-díj (1973), érdemes m�vészi cím (1978), Kossuth-díj 

(1996), a  színikritikusok, az országos színházi találkozók díjai számos évad 

legjobb n�i alakításaiért (1996, 1999, 2002, 2003), a Magyar M�vészetért Díj 

(2001), Radnóti-díj (2003). 1999-ben a Halhatatlanok társulatának örökös tag-

jává választottak.

Azt írják, mondják, hogy a mély bels� átéléssel, nagy lélektani hitelességgel 

megformált színészi alakításaimért érdemeltem ki e kitüntetéseket, aminek 

�szintén örülök – de amikor próbákra, el�adásokra megyek, mindet otthon 

hagyom…

Vallomás helyett játszom, a színház az életem, szerepeim mindent elmon-

danak rólam, hisz mindegyikben van bel�lem valami: mint Kató (Eisemann: 

Én és a kisöcsém), Stephanie (Barillet–Grédy–Nádas–Szenes: A kaktusz virá-

ga), Eszter (Déry–Presser–Pós: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról), 

Násztya (Gorkij: Éjjeli menedékhely), Johanna (Show: Szent Johanna), Yerma 

(Lorca), Kocsma Jenny (Brecht: Koldusopera), Róza, Özvegy Húberné (Füst 

Milán: Boldogtalanok), Mása (Csehov: Három n�vér), Cressida (Shakespeare: 

Troilus és Cressida), Kata (Shakespeare: A  makrancos hölgy), Vanda, Saci 

(Szakonyi Károly: Adáshiba), Kávéf�z�n� (Karinthy Ferenc: Dunakanyar), Ilus, 

Paula (Örkény István: Macskajáték), Anya (Spiró György: Csirkefej), Tertullia 

(Füst Milán: Catullus), Gertrud (Shakespeare: Hamlet), Mirigy (Vörösmarty Mi-

hály: Csongor és Tünde), Postamesterné (Szép Ern�: Patika), Martha (Albee: 
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Nem félünk a farkastól), Anya (Lorca: 

Vérnász), Gurmizsszkaja (Osztrovszkij: 

Erd�), Arkagyina (Csehov: Sirály), Máli 

néni (Füst Milán), Kate (McDonagh: 

A  kripli), Medea (Hans Henny Jahnn), 

Petrovna (Vaszilij Szigarjev: Fekete tej), 

Bábuska (Janusz Głowacki: Negyedik 

n�vér), Mariska (Örkény István: Tóték), 

Szalayné (Barta Lajos: Szerelem), Öreg-

asszony (Hamvai Kornél: Castel Felice), 

Bertha Mason (Bronte: Jane Eyre), Lady 

Bracknell (Oscar Wilde: Bunbury), Vera 

(Térey János: Protokoll) stb.

Azt hiszem, kívülr�l nézve én egy 

szomorú bohóc vagyok. De nagyon 

szeretek vígjátékot is játszani. S  ilyen-

kor rendszerint rám szoktak csodálkoz-

ni – mondtam egyszer egy interjúban.

A fi lmek közül a Makra, a Cserepes 

Margit házassága, a  141 perc a Befe-

jezetlen mondatból, az Írott malaszt, 

a Szarajevó kávéház cím�ekben látha-

tott a közönség.
F. B. Lorca: Vérnász

Berek Katival, Új Színház, 1996. március 15.

(Fotó: Ilovszky Béla)

Hefter László | Galéria
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Szörényi Szabolcs
basszusgitáros, zeneszerz�, zenei rendez� (Budapest, 1943. szeptember 26.)

Hetven év! Hetven gé-

pelt sor? De hát azt 

nehezebb leírni, mint 

a hetven évet leél-

ni! A  hetven sorról 

jut eszembe egy hí-

res ember mondása 

(�  maga már, sajnos, 

nem jut eszembe), va-

lahogy így: aki hetven 

sorban írja le azt, amit 

hét sorban is le lehet 

írni, az egyéb gazem-

berségekre is képes.

De a hetvenedik 

születésnapról és a 

gazemberségr�l Sztá-

lin is eszembe jut, aki 1948-ban volt 

ennyi, és Budapesten ebb�l az alka-

lomból az els� átadott trolibuszvona-

lat 70-es viszonylatra „keresztelték”. 

Szép, új szovjet kocsikat kapott a 

f�város a vonalra, olyan sz�k ülések-

kel, hogy szegény apánk kalodának 

csúfolta ezeket a járm�veket. Annak 

idején gyakran utaztunk rajtuk, mivel 

egy távoli rokon Pestújhelyen lakott. 

Istenem, de szép nyarakat töltöttünk 

abban a vidékies házban és udvarban 

Leventével – aki folyton sírt, mert félt 

a kiskacsáktól! Bezzeg a disznóknak 

széles mozdulattal zúdította a moslé-

kot a vályúba! Én meg közben mindig 

hátraszöktem a kert végébe, ahol a 

körvasút vágányai húzódtak, és id�n-

ként egy-egy hosszú tehervonat cam-

mogott rajtuk a Rákosrendez� felé. 

Már messzir�l meghallottam a 411-es 

g�zmozdony jellegzetes, klattyogó 

hangját – akkor aztán futás hátra! Eze-

ket a gépeket az amerikaiak hagyták 

Európában a háború után, a  magyar 

vasutas leleménye a „Truman” bece-

név. Onnan mozdony 

– innen trolibusz.

Azt hiszem, kissé 

elkalandoztam – most 

akkor vissza a f�csa-

páshoz!

Az ötvenes évek-

ben április 4-ér�l szólt 

az ének, már már cius-

ban minden reggel 

nyolckor bemasíroztak 

az utcánkba a folyam-

�rök rezesbanda-kísé-

rettel, és ott gyako-

rolták a felvonulást a 

díszszemlére, délután 

kett�ig. Mondanom 

sem kell, hogy iskolába menet, de 

leginkább utána, ott tátottuk a szánkat 

Leventével, persze els�sorban a kato-

nazenekar körül. Ott tanultam meg a 

Klapka-induló basszusszólamát, ame-

lyet a tubás fújt, majd a darab végén 

beborította a fejem a hangszerével.

Apánk, mivel hegedülni tanult, ha-

mar meghallotta, hogy jó fülünk van, 

és képeztetni akart bennünket. Leven-

te keresztanyja, Felvinczy Takács Alíz 

az operaházban volt els� heged�s, ké-

zenfekv� volt, hogy nála tanulunk. De: 

a heged� a legkegyetlenebb hangszer 

a világon, egy kezd� növendék az els� 

két évben a családját is ki tudja irtani 

a „játékával”! Mert hát gyakorolni mu-

száj, heti három-négy napon legalább 

egy-egy óra szörny� nyekergés boldo-

gítja a környezetet. Azért a második 

év végére már valamilyen zeneiskolai 

vizsgael�adáson sikerült bemutatkoz-

nunk (ma már nem vállalnám).

1956 szeptemberét�l családi okok 

miatt a F�városi Tanács szobi Vö-

rösmarty Mihály Gyermekotthonában 
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folytattuk tanulmányainkat. Ekkor he-

tedikes voltam, Levente hatodikos, 

csak fels� tagozatos iskola volt, száz 

fi úgyerekkel. Iszonyú honvágyunk 

volt, de álltuk a sarat a tanulásban. 

Októberben egy szerda délel�tt éppen 

rajzóra volt az utolsó két órában, ami-

kor váratlanul bekapcsolták a „kolhoz-

rádiót” a tantermekben, és a Kossuth 

rádió adását továbbították. Körülbelül 

fél perc alatt felfogtuk, hogy Pesten 

kitört a forradalom. Mind a négy osz-

tályban üdvrivalgás hallatszott, és a 

következ� percekben spontán módon 

mindenki nekiesett a tankönyveknek, 

atlaszoknak, hogy kivágjuk bel�lük 

a Rákosi-címert. Mindenki megtanult 

Kossuth-címert rajzolni, és a tanárok, 

nevel�k is nagyon lojálisan álltak a 

dologhoz. Ennyit a cs�cselékezésr�l!

Amíg Pesten szünetelt a tanítás, 

addig mi folyamatosan végeztük az 

évet, úgyhogy a karácsonyi szünid�, 

egy kis szénszünettel meghosszab-

bítva, majdnem egy hónapig tartott. 

A tanári kar a védtelenebb utcai front-

ról felköltöztette az osztályokat a biz-

tonságosabb kastélyépületbe, és itt, 

egy vitrinben bukkantunk rá hat man-

dolinra meg egy gitárra, ami aztán 

„végzetes” lett számunkra. A mandolin 

hangolása megegyezik a heged�ével, 

úgyhogy amikor kézbe vettük Leven-

tével, azonnal dallamokat játszottunk 

rajta. Aztán kés�bb Pónyi Béla tanár úr 

megalakította az otthon mandolinze-

nekarát, melyben én lettem a gitáros; 

majd, mikor gimnazista lettem Vácott 

(szintén kollégium), Szobon Levente 

vette át a gitárt. A következ� évben � 

is kollégista lett, így alakítottunk egy 

gitártriót, és néha fölléptünk iskolai 

vagy kollégiumi rendezvényeken – a 

koleszigazgató hajhullása közepette.

A második osztály elvégzése után 

Levente átiratkozott az újpesti Köny-

ves Kálmán Gimnáziumba, ott is 

érettségizett. Nekem csak egy évem 

volt hátra, így én Vácott érettségiz-

tem, 1962-ben. Utána jelentkeztem 

a M�egyetemre, de mivel nem vettek 

fel, elmentem ipari tanulónak, két 

év múlva elektrom�szerész-szakmát 

szereztem. 1964-ben bejutottam az 

egyetemre, két félévet végeztem, de 

akkor már megalakult az én Illés ze-

nekarom, ami végleg az ismert me-

derbe terelte az életem.

A  száraz dátumok, hivatalos ese-

mények, díjak megtalálhatók a világ-

hálón.

Úgy látszik, mégis sikerült hetven 

sort írnom, most akkor… – akkor 

most én is gazember vagyok?
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Végh Alpár Sándor
író, újságíró (Túrkeve, 1943. szeptember 29.)

Akár büszke is lehetnék arra, amiben részesített 

a szerencse – mert mi más? Rangok, díjak, f�-

szerkeszt�ség, barátok, könyvek, utazások – egy 

baj van csak: én másra vágytam. Harangozni 

szerettem volna. Valahol, egy vidéki templom-

ban húzni a kötelet, ahogy kell, reggel, délben, 

este, arányosan az ünnepekkel és a helyi törté-

nésekkel. Honnan ez a vágy?

Ötéves voltam, a  Józsefvárosban laktunk. 

Nem a rangosabb részében, ahol Kosztolányi dú-

dolta �szi dalát az Üll�i úti fáknak, és ahol a tö-

meg, követve a márciusi ifjakat, zuhogó es�ben 

éltette a sajtószabadságot. Mi messze laktunk a 

múzeumtól, messze Mikszáth egykori lakásától, 

még a Fiumei út békés temet�jét�l is.

A ház egy rossz hír� tér sarkán állott, egyetlen szobánk ablaka éppen arra 

nyílt. Délután fi úk futballoztak lenn, anyám szerint mind utcagyerek, este pe-

dig ellepték a káromkodó stricik, a visongó kurvák, a vetk�ztet�k, a zsebesek, 

a hamiskártyások; szóval volt élet odalenn.

Esténként anyám a legmelegebb nyárban is becsukta az ablakot. Óvott a tér 

smirglis nyelvét�l – de én egész másra fi gyeltem.

Velünk szemben egy harangláb állt, s naponta megjelent a hozzá rendelt 

szakember. Izgatott, mikor és melyik utcából kanyarodik a térre, de nem sike-

rült elkapnom a pillanatot. Mintha a föld alól termett volna el�: egyik pillanat-

ban még nem láttam, a másikban már jött is. Égi segítség nélkül erre nincs 

mód, konstatáltam, mert akkorra már jártasságot szereztem a hit dolgaiban. 

Anyám megtanította a miatyánkot, ezenkívül az evés el�tti és a lefekvés utáni 

imát. Úgy éreztem, mindent tudok.

A  harangozó télen-nyáron nehéz krombikabátban érkezett. Angyal lehet, 

a  szárnyait kell elrejtenie, gondoltam. Abban viszont kételkedtem, hogy f�-

angyal lenne. Státusa nem volt mindegy. Anyám elárulta, hogy Szent Mihály 

napján születtem, � a f�angyalok legf�bbike. Isten trónja mellett áll – de hogy 

melyik oldalon, arra nem tudott felelni. Csak annyit mondott, hogy bizonnyal 

a jobb oldalon.

Ahogy a harangozó odaért, keszty�t vett el�. Lassú alapossággal húzta fel, 

majd, ahogy koncert el�tt a zongoristák, kicsit megmozgatta az ujjait – úgy fi -

gyeltem, alig mertem leveg�t venni. Éreztem, amit életem mélyebb merülés� 

éveiben mertem csak kimondani: az auftakt határozza meg, tiszták lesznek-e 

az els� hangok, hogy cseng majd az els� mondat, jó helyre talál-e az els� ka-

lapácsütés. De még nem ért véget a szertartás. Ujjait, mint aki imádkozni kezd, 

kurta id�re összekulcsolta: a keszty�nek az ujjak tövén is jól kellett illeszkednie. 

Ekkor megállt, körülnézett, mint aki jelzést vár, mikor kezdheti. Amikor a jelzést 

megkapta, kézbe vette a kötelet, és óvatos mozdulatokkal harangozni kezdett.



SZEPTEMBER

133133

Elgondolásomat, hogy a harangozó angyal volna, kés�bb módosítottam. 

Nem angyal, csupán közvetít�, s avatott keze továbbítja az ég felé a sok üzene-

tet. Jó, jó, de mit�l válik a kéz avatottá? Egyáltalán hol tanulják a harangozók 

a mesterséget?

És egy nap úgy döntöttem, én is harangozó leszek. De minthogy korom 

és termetem még nem jogosít fel plébániatemplomok, gót katedrálisok vagy 

a pesti bazilika harangjainak megszólaltatására, kápolnákkal fogom kezdeni. 

Igen. Be fogom jelenteni apámnak, kápolnaharangozó leszek.

Sajnos megel�zött. � jelentette be, hogy költözünk, éspedig Budára – de 

ott se tér, se harangláb, és senki nem tudta megmondani, hol lehet ezt a mes-

terséget kitanulni. Évek kellettek, hogy ráébredjek: a szív szavát is elviszi olyan 

messzire a szél, mint a harangét.

De mert valami cél mégis kellett, elhatároztam, �sömr�l veszek példát. �t 

irodalmárként emlegeti az utókor, neve Szinnyei úr tizennégy kötetes lexikon-

jába is bekerült. Vándorprédikátor volt, Kassától Fiuméig járta az országot: 

sírbeszédeket tartott. Egy temetésen akkora hatást tett az ifjú özvegyre, hogy 

az halott férje után ugrott. A sírásóknak kellett kiemelniük a gödörb�l, és ezzel 

még korántsem ért véget a történet.

A talpig feketében zokogó asszonyka oly hálás volt a sírbeszédért, hogy a 

jó arcú vándorprédikátort maga mellé ültette a halotti toron. De �söm nem fért 

a b�rébe: keze vándorútra indult az asztal alatt. Nem tudni, hová s meddig ju-

tott volna a máskor áldást osztó kéz, ha egy rokon le nem ejti a villáját. Sajnos 

a villa leesett, és a rokon észrevette a fejleményeket. A menekülésben �söm 

még az imakönyvét is otthagyta.

De jó élet ez! Követni lehet. Ha a vándorprédikátor gyászra szakosodott, én 

örömre fogok. A hetvenes években minden kínlódott, dögl�dött. Én is beálljak 

a nyafogók közé? Azt már nem! Inkább végigjártam gyalogosan Magyarorszá-

got, s újra ráébredtem, milyen pompás hely! Semmi kétség, Isten jókedvében 

teremtette! Geodétaként ezt rajzoltam térképre, íróként ezzel biztattam a lan-

kadókat.

Egy ideje magamat biztatom. Beszélnem kéne Naszreddin Hodzsával és 

Lao-céval a der�s keleti bölcsességr�l, de ahhoz muszáj megülnöm egy sza-

marat vagy egy bivalyt. Nem lesz kis kunszt a kett�t egy fenékkel.


