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Kormos Valéria
újságíró (Budapest, 1943. október 18.)

Az els� munkaeszközömet, egy t�zpi-

ros táskaírógépet, máig �rzöm. Pálya-

kezdésemre emlékeztet, újságíró-gya-

kornoki id�mre, az 1970-es évekb�l. 

Éppolyan várakozással teli id�szak 

volt számomra, mint amit azok a mai 

fi atalok éreznek, akik, minden ny�g és 

baj mellett, különösen szerencsésnek 

érzik magukat. Mégpedig azért, mert 

megtalálták azt a foglalkozást, amely 

„pont” nekik való. Egy mindig változó 

feladatot, ami teli van izgalommal és 

kalanddal.

✱

Ezt éreztem én is, akkor is, ha az 

ország különböz� vidékeire, s  akkor 

is, ha messzi tájakra utaztam. Semmi 

sem ismétl�dött, sosem volt unalmas, 

mert mások voltak az események, az 

emberek, akikkel találkoztam, az illa-

tok, a  hangulatok. A  szerkeszt�ség-

be vagy az otthonomba vezet� úton 

még kavargott bennem minden. Aztán 

szobám csendjében, íróasztalomnál 

megpróbáltam a történésekhez h�en 

írott formába önteni mindazt, ami-

be belepillanthattam. Családi drámát, 

helyi visszásságokat, igazságkeresést, 

mesésnek t�n� életutakat. Írtam szo-

ciográfi ai megközelítés� riportokat, 

készítettem interjúkat, sorozatokat, 

társadalmi mozgásokról, személyes 

és történelmi drámákról.

✱

Mindebb�l nem lehetett érintetle-

nül kilépni. Örömök, fájdalmak, szak-

mai megpróbáltatások kísérték ezeket 

az éveket. Néha elfáradtam a hada-

kozásban, majd makacsul újra kezd-

tem, folytattam. Hogy bírod ezt a sok 

nehéz témát? – kérdezték kollégáim 

nemegyszer. Megvontam a vállam, 

nevettem, mondtam valami tréfásat. 

Nagykép�ségnek tartottam volna, ha 

elmondom, mennyi mindent kaptam 

mindattól a feladattól, amelyet önként 

vállaltam. Nem a mostani, kérészélet� 

sikert, nem is zsáknyi pénzt. Szakmai 

elismerést, id�tálló szeretetet azoktól 

a kiszolgáltatott emberekt�l, akiknek 

hányatott sorsára felfi gyeltem, akik-

nek megpróbáltam segíteni. Csodál-

koztak is olykor rajtam: egy belvárosi, 

amúgy konszolidált élet� s a kényel-

met, szépet csöppet sem megvet� 

n� miért pazarolja az idejét, energiáit 

ilyesmire?

Egyszer�: mert újságíró vagyok.

✱

Több mint negyven éve, hogy a 

– már csak fényképeken létez� – Bla-

ha Lujza téri sajtóház ajtaját átléptem.

Szorongásomat billenékeny ön-

bizalommal leplezve masíroztam az 

akkori N�k Lapja szerkeszt�sége felé.

Két évtizedet töltöttem ott, ne-

ves és emberséges kollégák között, 

el�bb Németi Irén, majd Révai Valéria 

f�szerkeszt�vel. A  legértékesebb és 

hangulatában visszavágyott id�szak-

ként a rendszerváltozást közvetlenül 

megel�z� éveket �rzöm. Nemcsak a 
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várakozás, a  remény miatt, hanem 

azokért a „feledésre ítélt” témákért, 

amelyekr�l ekkor már igazán, teljes 

mélységükben írhattam.

A  privatizálással a szerkeszt�ség 

széthullott, s  a „klasszikus” N�k Lap-

ját, ahol komoly társadalmi problé-

mákról lehetett írni, azonos névvel, de 

könnyedebb felfogásban menedzsel-

ték tovább. Úgy éreztem, ez már nem 

az én világom.

✱

Szakmai életem a Magyar Nem-

zetnél folytattam, ahova a neves szer-

keszt�, Peth� Tibor hívott. Alapelveim 

és témáim csak annyiban változtak, 

amennyiben az írott sajtó lehet�ségei 

b�vültek, világunk tágasabbá vált, 

a  konfl iktusok pedig bonyolultab-

bakká.

Igyekszem mindezt úgy követni, 

hogy h� maradjak önmagamhoz és 

mindahhoz, amit minden körülmé-

nyek között szépnek és értékesnek 

tartok.

A  rádiós dokumentumjátékok, 

a  közelmúlt történelmével összefüg-

g� sorskövetéseim, eddig megjelent 

nyolc kötetem csak ráadása mindan-

nak, ami az általam képviselt újságírói 

magatartás sajátja.

Visszanézve, ez is egyfajta törté-

nelem – bár szeretnék még egy kicsit 

ennél a kusza, fortyogó, mégis ígére-

tes XXI. századnál elid�zni.

✱

Ami a magánéletemet illeti, pá-

lyakezdésem óta h� társam Szényi 

Gábor, a Magyar Nemzet szerkeszt�je.

Sokat tanulok s tanultam t�le. Az 

� türelme, szakmai tudása, biztatása 

nélkül nem lehettem volna „hosszú-

távfutó”.
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Kulin Ferenc
irodalmár (Pomáz, 1943. október 27.)

Ha a velem történteket két rovatban kellene 

elkönyvelnem, ma még nem vállalkoznék a vég-

elszámolásra. Sok minden kerülne a nyereség 

címszó alá, amit valamikor veszteségként éltem 

meg, másfel�l voltak olyan sikerélményeim, 

amelyek mára megfakultak az emlékezetemben.

Vannak persze id�tállóan pozitív érték� té-

nyei az életemnek. Ilyen az, hogy szüleim ha-

todik gyermekeként, er�s kohéziójú családban 

n�hettem fel; hogy – feleségemnek és négy 

gyermekünknek köszönhet�en – ma is a sze-

retet er�tere vesz körül; hogy kedvem szerint 

tanulhattam s választhattam (a tanári) pályát; és 

ilyen körülmény az is, hogy voltak és vannak ba-

rátaim. Azt mondhatom, hogy – a háború utáni 

esztend�k nyomorúságát leszámítva – lelki és 

egzisztenciális értelemben is mindig biztonság-

ban érezhettem magam. Hogy mégis szüntelen 

késztetést érzek tapasztalataim újraértékelésére, az nem annyira egyéni sor-

som különösségében, mint inkább – a hol kényszer�en elfogadott, hol önként 

vállalt – szerepeim természetében leli magyarázatát. S ha vannak is természe-

tesen személyes indítékai mindennem� szerepvállalásnak, a saját élettörténe-

temben fontosabbnak érzem azok közérdek� tanulságait.

Visszatekintve pályám alakulására, életrajzi adataim között két momentu-

mot látok meghatározó jelent�ség�nek.

1. Szüleim – Nagyszalonta legsikeresebb vállalkozójának fi a és f�jegyz�jé-

nek (kés�bb polgármesterének) leánya – Trianon és a gazdasági világválság év-

tizedében menekültek Magyarországra, s kezdtek földönfutókként a semmib�l 

egzisztenciát és családot alapítani.

2. 1963-ban, tehát a kádári konszolidáció kezdetének esztendejében kerül-

tem be az ELTE bölcsészkarára, s váltam egy kultúrpolitikai stratégia kedvez-

ményezettjévé, egyszersmind kísérleti alanyává.

A kísérlet célja az „osztályidegen” értelmiségnek a rendszerbe integrálása 

volt, s ehhez – mint egykori környezetéb�l kiszakadt családnak a pest-budai 

polgárok világában is gyökértelen gyermeke – magam is ideális alanynak 

látszottam. Elfogadtam a sors kínálta el�nyöket, és hinni próbáltam, hogy a 

politika céljai és az én szakmai ambícióim a szüleimt�l átvett alapértékekkel 

összeegyeztethet�k, azaz magamat is érdekeltnek tekintettem a ’konszolidáció’ 

sikerében. Az Aczél György-féle kultúrpolitikával való jóhiszem� együttm�ködé-

sem azonban nem tartott sokáig. Már a hetvenes évek végén nyilvánvaló volt, 

hogy az új – akkor „fi atal”-nak nevezett – író- és m�vésznemzedék nem kíván 

asszisztálni az alapjaiban roskadozó „létez� szocializmus” bürokráciájának 

hatalomtechnikai man�vereihez, s  én a pártapparátussal szemben – iroda-
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lomkritikusként és lapszerkeszt�ként – integrálhatatlan nemzedékem oldalán 

találtam magam – és találtam önmagamra.

Miután azonban e nemzedék csoportosulásai rövid id�n belül („rendszer-

változás”) táborokká szervez�dtek, s  a közöttük húzódó törésvonalak egyre 

áthidalhatatlanabbá váló szakadékokká mélyültek, az egykori – a Mozgó Világ 

leváltott f�szerkeszt�jének botrányh�sszerepében megformált – „önmagam” 

értelmezhetetlenné vált. Talán visszamenekülhettem volna a szakmámba az 

újabb közéleti kihívások el�l, ha sz�kebb szakterületem védhet� menedéket 

kínál, de tudomásul kellett vennem, hogy a magyar reformkor irodalmának 

politikai éthoszát egyetemi katedráról sem közvetíthetem hitelesen, ha nem 

foglalok állást saját korom sorskérdéseiben.

Nem ért meglepetésként, hogy a szovjet típusú szocializmus történelmi ve-

resége után radikálisan átrendez�dtek a szellemi és a politikai frontvonalak. Fel 

voltam rá készülve, hogy Magyarország is hadszínterévé válik annak a gazdasá-

gi és kulturális világháborúnak, amelyben a már agonizáló, de még er�s pozí-

ciójú, úgynevezett „liberális demokrácia” haszonélvez�i és fanatikusai ütköznek 

meg a modern konzervativizmus értékrendje jegyében szervez�d� er�kkel, 

s egy pillanatra sem volt kétségem afel�l, hogy nekem ez utóbbi oldalon van a 

helyem. Ezért merültem alá a politikába, amíg „testközelben” éreztem örvény-

léseinek szívó hatását, s ezért igyekszem irodalomtörténészként mindjobban 

láthatóvá tenni ennek az értékrendnek a kulturális gyökérzetét. Irodalom- és 

eszmetörténeti munkáim (Hódíthatatlan szellem, Közelítések a reformkorhoz, 

Kölcsey Ferenc, Küldetéstudat és szerepkeresés), politikai publicisztikám és 

társadalomtörténeti elemzéseim (A tét, Középkezdés, Készenlét) éppúgy ezen 

az értékrenden belül értelmezhet�k, miként televíziós játékfi lmekként „megva-

lósult” történelmi tárgyú forgatókönyveim (A bukásunk lesz a vesztetek).

Megismétlem: korainak érzem még, hogy – akár csak önmagam számára 

is – megvonjam szakmai és politikusi tevékenységem végs� mérlegét, hiszen 

egy ilyen mérleg egyben a kivonulás szándékának egyfajta bejelentése is lenne. 

S bár igyekszem minden sorshelyzetre készenlétben lenni, kivonulni még nem 

készülök.


