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Konrád Antal
színm�vész (Budapest, 1943. november 12.)

Két történetem van, még pályám legelejér�l. Ta-

nulságos volt számomra mindkett�.

Egy nyári színházi produkció f�szerepét ját-

szottam. Újszer� kezdeményezés volt, egy paró-

dia a magyar színjátszás kezdeteinek korából. 

Óriási volt a siker. A fadobogó, amelyen játszot-

tunk, a f�téren állt, a tejcsarnok el�tt, a zenekar 

egy szekéren kucorgott, a zöldségbolt kirakatá-

nál. A  refl ektorok a téren álló kereszt állványán 

lógtak, a templom tornyáról ragyogtak ránk, és 

a közönség egy cirkuszi sátor néz�terének egy 

szelvényén ült. Meg a földön, a  színpad el�tt, 

úgy, hogy közöttük lépkedve játszottunk egy-egy 

jelenetet. Minden addigi szabályt felrúgtunk, az 

id� kegyes volt hozzánk, és mindenki nagyon 

jókedv� és boldog.

Az egyik el�adáson a néz�tér közepén Latinovits Zoltánt vettük észre. Mel-

lette egy hatalmas termet�, szemmel láthatóan egyszer� ember ült. Mindketten 

harsogva nevettek az el�adáson és a térdüket csapkodták.

Mindketten máson nevettek. Emberünk a mókás történeten, a  színészek 

játékán, Zoltán pedig a paródián és a parodizáló játékstíluson. Ám mindketten 

remekül szórakoztak, mert a játék mindkett�jüknek mondott valamit.

Arra gondoltam, ilyen kellene hogy legyen a színház.

Minél több embernek, mindenkinek mondjon valamit…

A másik esetben egy nagyon kedves kollégámmal együtt játszottunk egy 

darabban, és középtájon mindkett�nknek viszonylag hosszú szünete volt. Kiül-

tünk ilyenkor a néz�téri büfé egy pultjára, és kedvenc szórakozásunk volt, hogy 

kidolgoztunk egy kis jelenetet, amely csak rögtönzésb�l állt – persze a bevált 

fordulatok ismétléseivel.

Apa haldoklik, és fi a sze-

retné megtudni az elásott 

mérhetetlen kincs rejtekét. 

Apa már nagyon a végét jár-

ja, nem gy�zi elsorolni a hi-

hetetlen kincsek mibenlétét 

és mennyiségét, meg azokat, 

akik ne kapjanak bel�le, és 

miért ne kapjanak. Aztán jöt-

tek azok, akiknek kapniuk 

kellett mindenképp. Ebben a 

részben meglehet�s ember- 

Michel de Ghelderode: Vörös mágia

(Soproni Pet�fi Színház, a pap szerepében, Mikó Istvánnal)
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és társadalomkritika is lapult. Végül nagy nehezen, miközben a fi ú idegei már 

foszlányokra szakadnak, elkezd�dik a kincshez jutás hosszú és bonyodalmas 

elárulása. Apa a dönt� pillanatban, amikor már a célhoz érne, mindig kileheli a 

lelkét, de a gyerek életre rángatja, és kezd�dik az egész elölr�l.

Mi ketten, Apa és Fia, majd megszakadtunk mindig a röhögést�l, annyira 

élveztük a mindig újabb leleményes fordulatokat. Belefeledkeztünk a játékba.

Aztán eljött a szünetünk vége, szedel�zködtünk, amikor odajött egy ember 

egy nem messze álló csoportból, akiket észre sem vettünk a játék közben, és 

két pohár bort nyújtott felénk:

„M�vész urak, kérem, fogadják el ezt, mert remekül szórakoztunk!”

Egyszóval játszottunk a magunk örömére, és ezért valaki adott a borából…

Színház.

Bakos István
m�vel�déskutató (Bártfa, 1943. november 14.)

Falusi parasztcsaládból származom. 

Életem során számos munkahelyem 

volt. Többnyire szervez�-, elemz�-, 

kutatómunkát végeztem, amelyekb�l 

gyakran publikáltam. B�vebben lásd 

az életrajzi elemeket is tartalmazó, 

Közszolgálatban cím� könyvemben 

(Püski, Budapest, 1994). Nyugdíjasan 

közíró lettem. Társadalmi aktivitásom 

közismert, ezért a Napút fölkérésé-

re életutam, sorsom olyan elemeir�l 

vallok „hetvenkedéseim” kapujában, 

amelyekr�l eddig alig szóltam.

Életem els� évtizedéb�l a máso-

dik világháború titkait és borzalmait 

emésztget� suttogós „tanyázásokra” 

emlékszem. Azok közé az áttelepül�k 

közé tartoztunk, akiknek földet, há-

zat ígértek – nem messze Pécst�l –, 

s apám leszerelése után Újpetrére köl-

töztünk. Ott rátelepítettek bennünket 

egy módosabb sváb család maradéká-

ra. Öcsém 1946 márciusában már ott 

született. Életem els� nagy traumája 

volt, amikor négy-öt éves koromban 

a sváb tulajdonosokat kitelepítették. 

Szüleim eljártak dolgozni a határba, 

földet és sz�l�t m�veltek; arattak, ka-

páltak. Szoptatós öcsémet vitték ma-

gukkal, én pedig maradtam – az id�s 

tántik gondjaira bízva – otthon. �k 

etettek, vigyáztak rám, beszélgettek, 

játszottak velem, s magukkal vittek a 

templomba is. Állítólag úgy beszéltem 

svábul, mint magyarul. Megtanultam 

t�lük. Megszoktam, hogy mi velük 

együtt élünk, s  én hozzátartozójuk 

vagyok. Egyre várták, titkon siratták 

családjuk hadifogságban senyved�, 

háborúban elpusztult férfi tagjait, akik 

„volksbundosok” voltak. Nem emlék-

szem, hogy konfl iktus támadt vol-
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na közöttünk, bár az is lehet, hogy 

volt, csak én gyerekfejjel nem vettem 

észre. Azon a napon, amikor a te-

herautók bejöttek a falunkba, hogy 

Villányba, a  (gy�jt�)lágerbe hurcolják 

�ket, id�s férfi ak, n�k és gyerekek 

fájdalmas sírása, zokogása hallatszott 

mindenfel�l. Nemcsak a sváboké, de a 

telepeseké is. Különösen a nemrég át-

telepített felvidékiek keserves együtt-

érzése ért sokkoló hatással engem. 

A  kitelepítés olyan lelki és emberi 

megpróbáltatással járt, ami kés�bb 

rémálmaimban vissza-visszatért. Fájó 

emlékem maradt mindmáig.

Folytatódott a történetünk azzal, 

hogy apám – aki bivalyer�s ember, 

borissza kovácsmester volt – berúgva 

összekülönbözött a falu rend�rével, 

konfl iktusba keveredett a hatóságok-

kal is. A vegzatúrák el�l – a szomszéd-

ban lakó testvérével, Gyuri bátyámmal 

együtt – Sztálinvárosba ment dolgoz-

ni. Onnan kéthetente vagy havonta 

járt haza. Mi pedig maradtunk, és 

családi szimbiózisban éltünk együtt 

nagybátyámékkal, akik a fordulat évé-

ben megkísérelték a visszatelepülést 

Csorvásra. A  zaklatott Baranyából a 

Viharsarokba. Ott éltek apám szülei, 

kilenc testvére s ángyom rokonsá-

ga is. Gyermektelenek lévén ragasz-

kodtak hozzám, és magukkal vittek. 

Így az általános iskola els� félévét 

1950/51-ben, apai nagyszüleimnél 

élve, sok rokonnal megáldva, Csor-

váson végeztem. Ott nagyanyámmal 

reggel templomba mentünk, s a mise 

után elkísért az iskolába. A  követke-

z� évben visszaköltöztünk Újpetrére, 

nagybátyámék pedig elváltak. Én a 

szüleim szomszédságában él� magá-

nyos ángyomnál maradtam. Er�mt�l 

telhet�en részt vettem a gazdálko-

dásban: állatainkat gondoztam, tehe-

net legeltettem; kapáltam a kukoricát, 

a  cukorrépát, szedtem a krumplit, 

a dohányt, segédkeztem az aratásban, 

a cséplésben, a szüretelésen, ahogyan 

a többi parasztgyerek is tette.

✱

Életem második évtizedének 

fölemel� és megrázó eseménye az 

’56-os forradalom volt, amelyet a rá-

dió közvetítette adásokon keresztül, 

a pesti és pécsi szemtanú-résztvev�k 

élménybeszámolói révén s a részvéte-

lünkkel zajló újpetrei megmozduláso-

kon éltem át.

Borzongó elégtétellel fi gyeltük, 

amikor a „Tito láncos kutyája” – a 

Rajk-per után falunkba párttitkárként 

kihelyezett, az embereket megalá-

zó, mocskos szájú, folyton cigaret-

tázó – „nadrágos Kati” nyakába pár 

vehemens tüntet� fölrakta a kötelet. 

Társa, a  tanácselnökn� a kertek alatt 

kiszökött, bujdosott a határban. �k 

ketten állítólag tájékoztató irodások* 

voltak. A Felvidékr�l áttelepített isko-

laigazgatónk, Csízy Kálmán és id�s 

tanárunk, Csapó Lajos csillapította le 

a háborgókat. �k vették le a kötelet 

a káromkodva reszket� nadrágos Kati 

nyakából. Csízy – akárcsak Sára Sán-

dor Néptanítók c. fi lmjének h�sei – a 

forrongást is nemes irányba terelte. 

Az általa vezetett forradalmi bizottság, 

a  plébános úrral szövetkezve, a  har-

coló forradalmároknak gy�jtést rende-

zett. Megrakott szekerekkel küldtünk 

élelmet, ruhát Pestre, a  szabadság-

* Kominform: a világ kommunista pártjainak 

– a Moszkvából irányított Kominternnek  – 

1947-ben alakított utódszerve, amely kez-

detben Belgrádban székelt. 1948 júniusá-

ban Jugoszláviát kizárták a Kominformból, 

központját visszahelyezték Moszkvába. 

Ügynökeit átcsempészték vagy átdobták 

a határon. Ezek – az ÁVO közvetítésével, 

a  Rajk-per után – hazánkban „jelent�s” 

pozíciókba kerültek.
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harcosoknak. Tíz napig lángolt a lel-

künk. Még a Vörös Hadsereg inváziója 

után is pislákolt, a  Mecsekben utó-

védharcot folytató csoportok h�stettei 

hallatán.

Ezután a félelem és a megtorlás 

évei következtek, meg az újabb téesz-

szervezések kora. Sokan átszöktek a 

közeli határon Jugoszláviába, köztük 

egyik barátunk, Pék (Juhász) Tóni is. 

Neki az idegen föld keser� kenyere 

jutott apja fi nom hazai kifl ijei után. 

Csízy Kálmánt és társait meghurcol-

ták, kevésen múlott, hogy nem került 

börtönbe szerepvállalásáért, ahogy 

sokan mások. Akkor, tizenhárom éve-

sen – egyik hétr�l a másikra, feled-

hetetlen élmények és megpróbáltatá-

sok közepette, nemzedéktársaimmal 

együtt – feln�tté váltam. Engem fel-

n�ttlétre késztetett családi helyzetem 

is. Szüleim rászánták magukat, hogy 

a vészterhes baranyai környezetb�l 

a biztonságosabb Somogyba – édes-

anyám szülei, Margit lányuk, és ács-

mester Jani (nagy)bátyám, szóval az 

Egyedek közelébe – települnek át. 

1958-ban Gyuri öcsémmel együtt He-

tes közelébe, Közép-nyíres-pusztára 

költöztek. Én nem tartottam velük. 

Mindig kit�n� tanuló voltam, nem 

akartam nyolcadikban iskolát váltani. 

Ángyom – bár újból férjhez ment, egy 

megözvegyült református hajdúsági 

telepeshez – nevelt fi aként kezelt, ra-

gaszkodott hozzám, s  én második 

anyámként tiszteltem �t. Átmenetileg 

vele maradtam, de szomorú szívvel. 

Akkor úgy éreztem, hogy a magyar 

népet elhagyta az Isten, ráadásul en-

gem még a szüleim is. Amikor ezután 

szeretett plébánosunktól is meg kel-

lett válnom, mert áthelyezték egy tá-

voli kis községbe, a templomba járást 

és a ministrálást abbahagytam.

1959 �szét�l a Szentl�rinci Me-

z�gazdasági Technikum kollégiuma 

lett négy évig az otthonom. Ott önál-

lósítottam magam. Két helyre jártam 

„haza”: hol Somogyba, hol Baranyába. 

Ez kés�bb, az egyetemen is folytató-

dott. Édesanyám korai halála 1967 

�szén már az Eötvös Collegiumban 

ért. Súlyos betegség, a vérrák vitte el, 

iszonyú fájdalmak közepette, néhány 

hónap alatt. Apánkat e betegség le-

taglózta, mi meg öcsémmel kétség-

beesve szaladgáltunk kórháztól kór-

házig. Még Pestre is fölmotoroztunk 

Radnóti Sándor csoporttársam édes-

apjához, akit híres orvosként tisztel-

tem. Segít� szándékkal, együttérz�n 

fogadott bennünket. Amikor azonban 

a leleteket átnézte, közölte velünk, 

hogy � sem tud segíteni, de enyhí-

tünk a fájdalmon, ha Anyu hátralév� 

napjait együtt töltjük, beszélgetünk 

vele. Igaza volt. Megosztottuk a vég-

napok szenvedéseit. 47 évet élt. �szi 

es�ben temettük. Mellettünk a nagy 

rokonság meg a fél falu. Még az ég is 

megsiratta.

Életem isteni adományát, a felesé-

gemet, az emberpróbáló, hajszás és 

zaklatott hatvanas évek után, 1971. 

október 9-én vettem el Hetesen, ahol 

falukutató kollégista párommal, Nagy 

Edittel „hét határra szóló lakodalmat 

csaptunk” apámék házában és az ud-

varon fölállított hatalmas sátorban. 

Egy somogyi parasztbanda, a  kiváló 

göllei muzsikusok húzták a talpaláva-

lót. Apám – híres citerás, a falu böllé-

re – egy hízót, két birkát is levágott, 

amelyek ott sültek a süt�kben, f�ttek 

az üstökben, kondérokban, csakúgy 

mint a gyöngyöz� tyúkhúsleves meg 

a liba- és kacsasültek. Hát még a 

torták, a  sütemények, amelyek javát 

a vendégek hozták, így az Alföld, 

a  Felföld és a Dél-Dunántúl ízvilágát 

hordozták. A  pálinkák és a borok 

is, amelyek egy részét a Mátraaljáról 

szerezte be apósom, egy hektó rizlin-
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get meg Galambokról vásárolt apám. 

Legalább másfél száz lakodalmas ven-

dégünk volt. A násznép egyharmadát 

a helybeliek és a somogyi rokonok 

alkották, a másik kétharmada sokfel�l 

érkezett. Feleségem családtagjai és 

rokonai Csányból és Hatvanból egy 

nagy busszal, öcsémék és rokonságuk 

Kiskunfélegyházáról három autóval, 

a  mulatós csorvási rokonok két kis-

busszal utaztak ide. A f�városból több 

csoport is jött. Munkatársaim az MTA 

Tszcs-b�l egy kisbusszal, egyetemi és 

kollégista barátaink, tanáraink, falu-

kutató társaink vonattal, autóbusszal 

és kocsikkal érkeztek. A  Felvidékr�l, 

Erdélyb�l és Szabadkáról is eljöttek 

velünk ünnepelni és mulatni. E  sok-

fel�l verbuválódott násznép felerészt 

fi atalokból állt, s mellettük arányosan 

az öregek, a  középkorúak és a gye-

rekek. N�k és férfi ak közel azonos 

számban lehettek. Polgárok és pa-

rasztok, iparosok és köztisztvisel�k, 

tanárok s diá kok, falusiak és városla-

kók egyaránt voltak a vendégsereg-

ben. Leny�göz� hatással volt rám a 

gyors összehangolódás, a  szokások, 

hagyományok igézetében formálódó 

örömteli gyülekezet. A  jókedv� nótá-

zás, a  tánc és az ismerked� beszél-

getések, ugratások közepette valódi 

közösséggé formálódott ez a sokfel�l 

érkezett, sokszín� had, amely a mi 

házasságkötésünk alkalmából gy�lt 

össze. Egy-egy csillag is fölragyogott 

az ünnepl� sereglésben, ahol felesé-

gem gyermekkori barátn�je, Darvas 

Éva vitte el a pálmát. Úgy meghódí-

totta a férfi szíveket, hogy Kiss Ferenc 

tanár úr kiragadta a prímás kezéb�l a 

heged�t, s húzta, húzta a vonót, hogy 

megnyerje a Für Lajossal táncoló, 

t�zr�lpattant Évát. Szegény ángyom is 

ott darvadozott a csorvási rokonok kö-

zött, s fájó szívvel nézte hajdani párját, 

a násznagy szerepét ragyogóan elját-

szó Gyuri bátyámat. Barátaink, Bíró 

Zoli és Rozi, Nagy József Zsigmond, 

Kovács Mari, Végh Laci, Vajda Jan-

csiék, és mindazok, akik részesei vol-

tak, meg-megemlegetik a lagzinkat, 

ahol „a násznéppel együtt úgy mulat-

hattunk, nótázhattunk, mint a legjobb 

kollégiumi bálokon szoktunk”. Talán 

még Vikár Béla, Hetes nagy szülötte is 

fonográfját forgatta a sírjában. Ma már 

csak egyre halványuló emlékezetünk 

�rzi hajdani „nagy népi” vigadalmun-

kat. Az történt ugyanis, hogy az ese-

mény megörökítésére vállalkozó egy-

kori munkatársam az odautazás során 

szerelembe esett kés�bbi feleségével. 

Szerelmük a mi lagzinkban teljesedett 

ki. Így hát lakodalmunk fotódokumen-

tációja helyett egy új házasság, egy új 

család született.

Mindkét gyermekünknek szép 

nagy lakodalma volt. Ifjabb fi unk, 

Andris kezdte a n�sülést, aki a Mis-

kolci Egyetemen végzett jogász, az 

els� doktor a családunkban. Fele-

sége, Koncz Nikoletta a TTK-n vég-

zett, középiskolai tanár. Kedves szülei 

Fehérgyarmaton élnek, családja régi 

szatmári família. Laci fi am a Debre-

ceni Egyetem néprajz–angol szakán 

végzett, pályáját is ott kezdte. Az 

egyetem néprajz tanszékér�l válasz-

totta élete párjának Lajos Verát, aki 

egy évig a Csángóföldön tanított, dok-

tori disszertációját is a csángókról írta. 

Édesanyja és nagymamája nevelte, 

aki összetartó matrónája az Eger kör-

nyékén él� nagy családnak. Andrisék 

lakodalmát 2009. október 24-én, egy 

elegáns budai szállodában, „áldott 

állapotban” tartottuk. Laciéké 2011. 

augusztus 20-án a Lakiteleki Népf�is-

kolán zajlott, Szentkirályon, fölemel� 

templomi esküv�vel kezd�dött. Mind-

kett� ragyogó hangulatú, mulatós me-

nyegz� volt, amelyekr�l kit�n� DVD-k 

készültek. Gyermekeink életre szóló, 
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saját karakter� lakodalmainak magá-

val ragadó hangulata és az ugyancsak 

sokfel�l jött, vigadozó násznép ünnepi 

öröme ezek segítségével jól látható, 

felidézhet� „minden id�ben”, nem-

csak szavakkal, mint a miénk…

Anyám temetése és lakodal-

maink után, végezetül a keresztel�k-

r�l szólok.

Ángyom mesélte, hogy amikor 

megszülettem, apám katona volt. Úgy, 

oly hirtelen vitték el a frontra, hogy 

meg sem esküdtek anyámmal. Ítélet-

id�ben, a n�k cipeltek el megkeresz-

telni a Bánfától három kilométerre 

es� Szentdénesre. Egyed Istvánként 

írtak be az anyakönyvbe.

Laci fi amat 1973 tavaszán Kiskun-

félegyházára, a kéttornyú templomba 

vittük el keresztel�re. Unokatestvé-

rével, Andreával együtt keresztelték 

meg. A  katolikus pap ez alkalommal 

egy �si ördög�z� imát is mondott. 

Lacinak öcsémék, Andikának pedig mi 

lettünk a keresztszülei.

Andris fi amat munkahelyemen, 

az Országházban tartott névadó ün-

nepségen, 1975-ben „kereszteltük”. 

Keresztapja feleségem öccse, Nagy 

Gyula lett. Családunk és feleségem 

kedves rokonsága el�ször csodálhatta 

meg a Parlamentet, e  remekm�vet 

belülr�l. �k emlékeznek arra, hogy 

amikor a leny�göz� kupolateremben 

megálltunk, kétéves 

Lacikánk nagy ámulat-

tal nézett föl rá, majd 

hangosan megkérdez-

te: „Ugye, Apu, itt lakik 

a király?”

Els� unokám, Júlia 

aznap – 2010. január 

27-én, szerdán – szü-

letett, amikor szellemi 

atyámat, barátomat, 

Vekerdi Lászlót temet-

tük. A bánat és az öröm 

együtt ért. Szeretett apósom még 

megérte „tündérkéje” vigaszát a be-

tegágyánál, de nemsokára � is a túlvi-

lágra költözött. Julcsikát nászuramék 

vendégeként kereszteltük, Nagysze-

keresen, a XIV. században épült, ódon 

hangulatú, szép fatornyos református 

templomban. Édesanyjával, Nikolettá-

val �k az els� protestánsok sz�kebb 

családunkban. Keresztszülei: Laci fi -

am és Vera, a menyem.

Életemben jó néhány elismerés-

ben, díjban részesültem. A  számom-

ra legértékesebb kitüntetést 2012. 

szeptember 29-én kaptam. Az utolsó 

pillanatban értesültem róla, amikor 

a lakiteleki találkozó 25. évfordulója 

alkalmából rendezett emlékünnepség 

bevezet�jében Lezsák Sándor bará-

tom bejelentette, hogy ez alkalommal 

az elhunyt Joó Rudolf és Bakos István 

emlékpadját avatjuk föl. Az utóbbi 

nem szerepelt a kiadott programban, 

igazi meglepetés volt. Joó Rudi éneke, 

a Tavaszi szél vizet áraszt után, édes-

anyám kedves, Temet� kapuja sarkig 

ki van nyitva cím� dalát választottam. 

Azt énekeltük el a szép faragású pa-

dom avatójaként. Emlékjelem ott áll a 

k�jurta mellett, barátaimé közelében.
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Király László
költ�, író, m�fordító (Sóvárad – ma: Románia, 1943. november 19.)

„Magántörténelmemr�l” leginkább a 

címszó alatt szólhatok. A  hazatérés 

boldog vagy szomorú történet lehet, 

de megérkezés, mindahányszor. Vass 

nagyapám öt év után tért meg orosz 

fogságból – a fi a négy év után ugyan-

onnan, egy következ� háború után. 

Legkorábbi emlékeim között élesen 

él az esti imádság befejezése: „És ar-

ra kérlek, jó Istenem, hozd haza Kari 

bátyámat Oroszországból.” Az imádott 

háborús történetek, melyek leginkább megmozgatták gyermeki képzeletemet, 

tele voltak Oroszországgal – köze lehet ennek ahhoz, hogy orosz–magyar sza-

kos hallgató lettem a Kolozsvári Egyetemen. (Nem bántam meg.)

Apám amerikai fogságba esett egy német kórházvonat „utasaként”, fél-

halotti állapotban. Emlékei hézagosak és „érdektelenek” lettek. Szerencsé-

jére visszanyerte elveszett emlékez�képességét, újratanulta az ábécét is, 

mégpedig kit�n�en – kiváló tanító, tanár, pedagógus, elhivatott népnevel� 

volt egész életében, haláláig nagyenyedi Bethlen-kollégista. „Beházasodott” 

a Vass-portára – (ahol e sorokat rovom) –, nagyapám bánatára, aki inkább 

szánta volna a lányát rendes, tehet�s gazdaembernek. Dédapám örült: lesz 

kivel eszmét cserélnie bármikor „magasabb” dolgokról, a  kocsmáig se kell 

elmenni. Olvasó ember volt dédapám, büszkén írta be Az állatok természet-

rajza cím� könyvbe, rögtön annak megjelenési évében: „Vass Dénesé, 1875 

October 31-én, Ára l frt 15 kr. MVásárhelyt. Vass Dénes ezen könyvet tulajdo-

nának ismeri.”

Családunkban nem volt szégyen nem tudni valamit, de nem megtanulni, 

ha módunk lenne rá, az már annak számított. A hazugságnak pedig nem volt 

becsülete. Ebb�l bizony származott elég baj is. Nagyapámat pillanat alatt vitték 

kényszermunkára a Duna-csatornához, amikor világosan s �szintén megindo-

kolta, miért nem lép be a kollektív gazdaságba mindjárt az els�k között. Nem 

akart példát mutatni – mint volt községi bíró „a kicsi magyar világban” – a reá 

hallgatóknak. Mert mi lesz, ha ez az egész nem sikerül? Édesapámat pedig, 

az egyházi iskolák államosítása után, áthelyezték Nyárádgálfalvára, majd Csík-

falvára, egy jól kidolgozott – s mint utóbb kiderült, szigorúan KGB-s – káder-

politika szellemében. Nyolc évig éltünk idegenben, ahol csak az ágy, az asztal, 

a székek, egy szekrény s „Az Íróasztal” volt tulajdonunk.

Jövevénynek, idegennek számítottunk, de vártuk a hazatérést. Ez volt a 

mez�gazdaság szocialista átalakításának id�szaka. Verekedések, éjszakai lö-

völdözések, gyilkosságok, útonálló módszerek – ezt ma már mindenki ismeri, 

elhagyhatjuk. 1956-ban tértünk haza Sóváradra, talán az évszám sem véletlen. 

Apámnak kellett elvállalnia az orosz nyelv tanítását, holott a cirill ábécét sem 

ismerte. Én már három éve tanultam e nyelvet, így a megoldás nyilvánvaló 
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volt: este megtanítottam neki a következ� leckét, amit � másnap megtanított 

nekünk… Ennyi lenne a háttér.

A középiskola, Szovátán, sima volt, kihagyom. Az egyetem azonban „vidá-

mabbra sikeredett”. Semmi baj nem volt, ameddig komolyra nem fordult az, 

hogy néhányan verseket írunk, és közöljük is �ket a lehet�ségekhez mérten. 

Ám e költemények kilógtak az akkori „rendes” versek sorából. Meg hát magyar 

színjátszó csoportot alakítottunk, engedély nélkül… Hallatlan. Következtek a 

feljelentések, házkutatások, kihallgatások sora az állambiztonsági szerveknél. 

Mindennek a dokumentumai ma már a kezemben vannak, így hát pontosan 

tudom: hajszálon múlott, hogy elvégezhettem az egyetemet. De a Gondom 

Visel�je velem volt. Mint azóta számtalanszor. Voltam tanár csöppnyi ideig, 

bukaresti magyar napilap kolozsvári szerkeszt�je, ám az újságírást (kiváltképp 

az akkorit) nem nekem találták ki.

De szerencsés ember vagyok: 1969 januárjától az Utunk/Helikon szer-

keszt�je lehettem nyugdíjazásomig, Kolozsvárott, ahol a letelepedésem „nem 

javallott” volt egy id�ben. Irodalmi társaságért nem kell a szomszédba men-

nem. Feleségem, Katona Éva színm�vész ma is verseket ad el�, ha felkérik rá, 

versantológiákat szerkeszt, CD-lemezekre van írva a neve. Mindkét fi am, Farkas 

és Zoltán, többkötetes író, költ�, m�fordító, díjazott szerz�k. Dinasztiagyanús 

a társaságunk – jegyezte meg valaki. Ám legyen! Én magam elégtétellel nyug-

tázom ezt. Magamról még annyit, ha ide tartozik: nyugodt és der�s nyugdíjas 

vagyok, mert nem tört ki a ceruzám hegye. Eddig 35 könyvre mertem rábízni a 

nevem. F�leg az foglalkoztat: mi az, amit még feltétlen meg kell írnom. Tagja 

vagyok a Romániai Írók Szövetségének, a Magyar Írószövetségnek, az Erdélyi 

Magyar Írók Ligájának és a Magyar M�vészeti Akadémiának, s még nem vettem 

észre, hogy ezekb�l „ki akarna nézni” engem valaki. Egyébként az esztend� 

nagyobbik felében ugyanabban a szobában alszom el, amelyben megszület-

tem – ez sem mindennapi ajándék, különösen a mai világban. Hazatérés. Azt 

remélem: megérdemeltem. Talán mert nem feledkeztem meg a római auctor, 

Sallustius fi gyelmeztetésér�l: „In fuga salutem sperare, ea vero dementia est.” 

Ami magyarul annyit tesz: menekülést�l (megfutástól) remélni üdvözülést (sza-

badulást) valóban esztelenség.
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Nyikos László
közgazdász (Kassa – ma: Szlovákia, 1943. november 22.)

Apai ágon a Kisalföldhöz, anyai ágon 

a Felvidékhez köt�döm. Az összes 

felmen�m t�sgyökeres magyar, római 

katolikus vallású. Hétgyermekes pa-

rasztcsalád legid�sebb fi aként apám 

az Eszterházy herceg birtokához tar-

tozó Osliban született, ahonnan a csa-

ládja kés�bb a kézimunkáról (hímzés) 

híres Hövejre költözött. Hat elemit 

végzett, de nagyapám – egykori kato-

nabajtársának „protekcióját” igénybe 

véve – rend�ri pályára segítette. Az 

els� bécsi döntés után a visszacsatolt 

Kassára vezényelték. Születésem évé-

nek nyarán nevezték ki a m. kir. rend-

�rség �rmesterévé. Szerencsés fi zikai 

és szellemi képességekkel − humor-

ral, „svádával” megáldottan, könnyel-

m�ségre is hajlamosan − vette el a 

most Szlovákiához tartozó Tornahor-

vátiban ugyancsak kisparaszti család-

ban született anyámat. Anyai nagy-

apám tizenévesen „kitántorgott Ame-

rikába”, de hazajött. A trianoni döntés 

után nem akart az elcsatolt területen 

maradni. A  Rakaca-patak völgyében 

fekv� Krasznokvajdára költözött, és 

középparaszti egzisztenciát teremtett. 

Itt ismerték meg egymást, itt kötöttek 

házasságot a szüleim.

A  háború végén nem maradtunk 

Kassán, Hövejre költöztünk. Négy 

nagycsalád (harminc ember!) lakott 

egyetlen parasztportán. Hihetetlen, de 

minden konfl iktus nélkül. Talán az 

ország egészénél mindig der�sebb 

Pannónia sugározta ide a békessé-

get, a  tisztességet, a  kétkezi munka 

becsületét. Kapuváron kezdtem is-

kolába járni. Itt született legid�sebb 

húgom és az öcsém. Apám egész 

életében „melós” volt, leszámítva azt 

az id�t (a harmincas évek végét�l az 

ötvenes évek elejéig), amikor rend-

�rként szolgált, mígnem – a Rajk-per 

után – „megbízhatatlanként” leszerel-

ték. 1951-ben Krasznokvajdára köl-

töztünk azzal a reménnyel, hogy az 

anyai ágon örökölt húsz hold term�-

földön (plusz erd�) apám gazdálkodni 

fog. Terve azonban füstbe ment, ezért 

a diósgy�ri Lenin Kohászati M�vekben 

helyezkedett el segédmunkásként, 

kés�bb pedig a negyven kilométerre 

lev� Ormosbányára került naponta 

bejáró külszíni napszámosnak. 1956 

�szén – mint volt rend�r – nemzet�r-

ként ügyelt a falu rendjére. Bányász-

ként ment nyugdíjba, haláláig (1992) 

Krasznokvajdán élt. Anyám, aki szin-

tén hat elemit végzett, hat gyermeket 

szült, ötöt felnevelt. „Éjszaka font, 

nappal mosott.” Varrt, vezette a ház-

tartást, m�velte a kertet az 1954-ben 

– az akkori id�k színvonalán épített – 

családi házban. Benne az elégedet-

lenségre inkább hajlamos Hunnia be-

folyása érvényesült.

A  „sötét Abaújban” cseperedtem, 

itt végeztem el az osztott tagozatú 

általános iskolát. Miután magam is 

végeztem, itt tanultam meg tisztelni 

a földm�vesmunkát a legeltetést�l a 

ganéjhordáson át a kapálásig, a  ré-

szes aratástól a cséplésig. Itt éltem át 
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az els� szerelem semmivel össze nem 

hasonlítható élményét, itt próbáltam 

kamaszfejjel felfogni ’56 tragédiáját. 

Trianont is a családi emlékeim tuda-

tosították velem. Kiskamaszkoromban 

az a gumicsizma volt a karácsonyi 

ajándék, amely a légvonalban mint-

egy húsz kilométerre lev� „szlovák” 

faluból csempészáruként jutott el 

hozzánk. Krasznokvajda neve ma is 

megdobbantja a szívemet. Eszembe 

jutnak a gyerekkori csínyek, a  nyári 

hajnali gombaszedések a tölgyerd�k-

ben, az aratások, kukoricafosztások, 

lakodalmak, a  templomi ministrálá-

sok, a  cigánysor, a  népdaléneklések, 

a májusfaállítások, a  karácsonyi kán-

tálások. Meg persze a máról holnapra 

élések: lesz-e mivel bef�teni, lesz-e 

ennivaló a tyúkoknak, libáknak, ma-

lacnak. Meg az, hogy télen apám egy 

anyám varrta vászonzsákban a bánya 

munkásszállító „fakaruszában” hozta 

a másnapi tüzel�t. Ezt a „létez� szo-

cializmus” megengedte.

„Jó tanuló” voltam. Mindent el-

olvastam, ami a faluban fellelhet� 

volt. A  petróleumlámpa szagát so-

hasem felejtem el. Természetes volt 

számomra, hogy „megyek tovább”. 

De hová? 1958-ban Sopronba ke-

rültem, ahol apám több testvére élt. 

A Széchenyi gimnázium, a kollégiumi 

szilenciumok tanítottak meg részben 

a tanulás mikéntjére. Az általános 

iskolában erre nem volt szükségem, 

mert a nagyszer� Kiss Béla igazgató 

„bácsi” − akinél különb néptanítót 

Klebelsberg sem álmodhatott volna – 

minden szava szivacsként ivódott be-

lém. A  gimnáziumban kezdtem nyel-

veket tanulni (egyszerre hármat is), és 

nagyszer� tanáraimnak köszönhet�en 

ott szedtem magamra némi klasszi-

kus m�veltséget. Mindmáig citálok la-

tin közmondásokat, mondok verseket 

Balassitól József Attiláig, miközben 

tudom, hogy korunk ennek semmiféle 

jelent�séget nem tulajdonít.

Nem tudatosan kerültem a közgaz-

dasági pályára. Családi késztetés erre 

nem volt, hiszen honnan tudhatták 

volna a szüleim, hogy miféle szakma is 

a „közgazdász”! Magam sem tudtam, 

hogyan tovább a jeles érettségimmel. 

Ami döntött: a  „közgáz” mindegyik 

felvételi tárgyából (matematika, törté-

nelem, idegen nyelv) jó voltam. (Ami-

kor már egyetemre jártam, otthon a 

falu „útkaparója” megkérdezte: minek 

tanulsz? Mondtam, hogy közgazdász 

leszek. Ne viccelj – válaszolta –, hiszen 

te mindig olyan jó tanuló voltál…) 

Egy évet várnom kellett érettségi után 

(apám „egyéb” szakmája miatt plusz-

pontokat nem kaphattam a felvételin), 

ezért néhány hónapig én is bányász-

nak álltam, majd betanított munkás 

lettem a gödöll�i árammér�gyárban, 

ahová egyik nagybátyám segítségével 

kerültem. A  három m�szakot nehe-

zen viseltem el. Megismertem viszont, 

hogy lehet egy-egy órát lopva aludni 

a kovácsm�hely fapadján vagy az ir-

galmatlanul rossz úton zötyög� faka-

rusz hátsó ülésén. Hogy milyen az a 

„munkásfi fi ka”, amely még a délutáni 

m�szakban „bespájzolja” az éjszakai 

penzumot, hogy aztán hajnaltájt egy-

két órát szunyókálhasson. Milyen az 

a munkásszolidaritás, amely segít a 

norma teljesítésében az épphogy fel-

n�tt melósnak (nekem).

Szakmai pályafutásom során több-

ször is szerencsém volt. Szüleim, ta-

nítóim, tanáraim mellett olyan kiváló 

emberekkel hozott össze a sorsom, 

mint Dunajszki András, a ma már nem 

létez� (privatizált) Ganz M�szer M�vek 

egykori vezérigazgatója, aki szélesre 

tárta el�ttem a kapukat a szakmai 

fejl�dés, az egzisztenciális boldogulás 

és a tudományos ambíciók felé. (Ko-

rán meghalt. Temetésén − családja 
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kérésére – én búcsúztattam.) Több-

kevesebb sikerrel jutottam át ezeken 

a kapukon. Elmondhatom a költ�vel: 

„mióta éltem, forgószélben próbáltam 

állni helyemen”. Hét évig albérletekben 

laktam, így ismertem meg szép f�vá-

rosunkat, ahová kamaszként mindig 

vágyakoztam. Ahová három lehet�ség 

vonzott különösen: a mozi, a  futball-

meccsek és a könyvtárak. (Milyen fur-

csa! Évtizedek óta nem voltam mozi-

ban, meccsre sem járok.) Pest l�rincen 

jutottam els� lakásomhoz, egy lakó-

telepi lakáshoz, amit százötven to-

vábbival együtt szövetkezeti formá-

ban – miután elnökké választottak −

 a KISZ patronálásával építettünk. Ti-

zenkét évet töltöttem Kispesten. Egy 

munkáskerületben, ahol máig él� ba-

rátságokat kötöttem mérnökökkel, va-

sasokkal, m�szerészekkel.

„Grafomániám”-nak, szaporodó 

publikációimnak köszönhettem, hogy 

1978-ban, amikor már a gazdasági 

igazgatója voltam egy ötezer f�t fog-

lalkoztató m�szeripari nagyvállalat-

nak, a  pénzügyminiszter felkért arra, 

legyek a Bevételi F�igazgatóság (a ké-

s�bbi APEH, jelenleg NAV) jogel�d-

jének helyettes vezet�je. Kispesten 

alulnézetb�l, a József nádor téren fe-

lülnézetb�l ismerkedhettem a magyar 

gazdasággal. Az adó- és pénzügyi el-

len�rzéssel, ami kés�bb az igazi szak-

mám lett. 1984-ben azonban otthagy-

tam a Pénzügyminisztériumot, mert 

egy magas szint� pártkapcsolatokkal 

rendelkez� nagyvállalati vezet� pénz-

ügyi machinációinak szankcionálásá-

tól feletteseim (köztük egy kés�bbi 

miniszterelnök) visszarettentek.

Kutató lettem, mert ekkor már 

megvolt a tudományos fokozatom is. 

Még Dunajszki ajánlotta az aspirantú-

rát és egyévi fi zetett szabadságot is a 

tanulmányaimhoz. 1978-ban lettem 

a közgazdaság-tudományok kandidá-

tusa. Két évtized múlva habilitáltam 

a Corvinuson, ahol – miként más 

egyetemeken is − néhány évig a 

közpénzek ellen�rzését tanítottam. 

A  rendszerváltás hajnalán, 1989-ben 

az Országgy�lés a négy évtized után 

ismét felállított Állami Számvev�szék 

alelnökévé választott. Tizenkét éves 

szolgálatot követ�en kisvállalkozó let-

tem, most meg országgy�lési kép-

visel� vagyok a Jobbik frakciójában. 

Hívtak, pedig egykor az állampártnak 

is tagja voltam. Igaz, tisztséget nem 

viseltem. (Gyakran eszembe jut német 

barátaim pikírt megjegyzése, amelyet 

– megismervén vargabet�kt�l nem 

mentes, de a trendjét tekintve mindig 

felfelé ível� szakmai pályafutásomat – 

akkor tettek, amikor három hónapig 

ösztöndíjasként az NSZK-ban voltam: 

változatos a pályafutásod, kit�nik be-

l�le, hogy már semmihez sem értesz, 

jó leszel hát politikusnak…)

A Trianon által egyharmadára zsu-

gorított hazámban mindenütt otthon 

érzem magam. Soprontól Hollóházáig 

(ahol öt évig a porcelángyár felügyel�-

bizottságának elnöke voltam), Pécst�l 

(ahol PhD-re készül� diákokat tanítot-

tam) Szentendréig (ahová feleségem-

mel és két fi ammal húsz évvel ezel�tt 

költöztünk Budapestr�l).


