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Barsi Balázs
szerzetes-pap, tanár (Sióagárd, 1946. január 5.)

Fotó: Tahaler Tamás
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Molnár Miklós
író, újságíró, m�fordító (Kecskemét, 1946. január 13.)

„A rókáknak barlangjuk van, az égi ma-

daraknak fészkük, de az ember fi ának 

nincs hová lehajtania a fejét.”

Szertenézek, s  nem lelem honom a hazá-

ban – Egy zarándokút stációi. Ennyi, és nem 

több az életem története: létezésem lehet�sége 

évmilliókig ketyegett az id� méhében. 1945 

májusában – a szüleim, Horváth Ilona Gizella és 

Molnár Sándor hatékony közrem�ködésével – 

testet öltöttem. Anyám méhét választottam ügy-

ködéseim els� színteréül. 1946 januárjában, egy 

csontropogtatóan hideg vasárnapon helycserés 

támadást intéztem a világ ellen: egy kecskeméti 

hadikórházban megszülettem. Azóta vagyok.

Orgoványon vágtam bele a fölcseperedésbe, 

lelkész nagyapámnak ott volt háza és kisebb 

birtoka. Az orgoványi elemi iskola két tanéven át 

próbálkozott a betörésemmel. Mikor anyánk (nyomós okai voltak rá alighanem) 

faképnél hagyta apánkat a könyvei, kottái és boroshordói között, és a hóna alá 

kapott engem meg a két öcsémet, Zolit és Aladárt, egy Szank melletti tanyasi 

iskolába kerültem, melynek – a tanügy gáncstalan és rettenthetetlen h�sn�je-

ként – jó anyánk lett az egy szál tanító nénije. Ott járt belé az osztatlan alsó 

tagozat harmadik és negyedik osztálya.

Anyánk Kiskunmajsára – vagy ahogy átkereszteltük: Pacsakra – költözése 

mindjárt az elején némi megrázkódtatással járt (1956 �sze), kés�bb pedig 

általános és középiskolai megpróbáltatások sorozatával. Nemcsak „Pacsakon”, 

hanem Félegyházán és Kunszentmiklóson is koptatott a középiskola egy-egy 

osztálya (az utóbbi két helyen kollégiumban, illet�leg egyik osztálytársam szü-

leinél laktam).

Alig iperedtem szavazati joggal kistafírozott állampolgárrá, máris meg-

kezdhettem börtönszociológiai tanulmányaimat szül�városom megyei börtö-

nében (Kecskemét, Mátyási utca), politikai b�ncselekményekért elítélt rabként. 

E nembéli elmélyült tanulmányaimat, néhány éves megszakítás után, a csillag-

börtönben fejeztem be (Szeged, Marx tér).

Budapesti egykori szálláshelyeim oly számosak, hogy eszembe sem igen 

jut mindegyik, ám a Citadella turistaszálló feledhetetlen, akárcsak az Eötvös- 

kollégium a Ménesi úton, melynek addig a néhány hónapig lehettem csupán 

lakója, míg gyorsan kitudódó priuszom miatt ki nem tették a sz�römet az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemr�l. Ezután vagy hét évig munkásszállókon 

dekkoltam, melyeknek a címére sem emlékszem már, no meg albérletek-

ben: a  kispesti F� utcában, Mariska néninél, aki szegr�l-végr�l rokona volt 

anyámnak, és egy kendermagos tyúkkal, amely vígan eléldegélt a baromfi kor 
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legvégs� határáig, osztotta meg szoba-konyhás kis lakását. Kés�bb egy lukkal 

arrébb költöztem, a Kisfaludy utcába, egy goromba, kedélytelen és tyúktalan 

öregasszonyhoz. A szomszédban egy komolyabb szerepekhez szinte sohasem 

jutó karakterszínész lakott. Szép id�ben gyakran hívott vendégeket a sz�l�-

lugasos kertjébe. Olyankor a harmadik határban is csak az � érces, mély hang-

ját lehetett hallani; nyilvánvalóan szerelmes volt a saját orgánumába. Persze 

arra is akadt példa, hogy fölvitte az isten a dolgomat, mint Pet�fi  anyjának 

tyúkjáét, és tehet�s rokonaimnál lakhattam egy darabig, a Veres Pálné utcá-

ban. Jó két évig jártam ágyra egy poloskás kéglibe a Váci utcában, a Csók-ga-

léria fölött (nem – legalábbis nem okvetlenül – lehallgatókészülékekre kell 

gondolni). A kalandvágy utóbb egy Köztársaság téri albérletbe sodort, ahová 

kés� éjjel hazabotorkálni – a Népszínház utcán végestelen-végig – nem kevés 

al- és felvilági izgalommal szolgált.

Kés�bb a Római-parton egy csónakházban, azután Árpádföldön, majd 

Óbudán laktam, ottani albérleti szobámat egy pályakezd� építésszel osztottam 

meg. Korábbi szállásaimhoz képest ez maga volt a csend szigete: a kert mélyén 

emelked� villaszer� épületet él�sövény szigetelte el a forgalmas Küls� Bécsi 

úttól. Házinénimet, egy disztingvált úriasszonyt, egy kora �szi délel�tt azon 

kaptam, hogy krumpliból f�z pálinkát a kuktafazekában. Cinkos hallgatásomat 

úgy vásárolta meg, hogy gyakran megkínált egy-egy kupicával. És nem is volt 

az rossz…

Voltak aztán n�k is, barátn�k, élettársak, akikt�l szállást, szerelmet, tör�-

dést és meleg ételt kaptam: hálával emlékezem rájuk, arra a tollforgató fehér-

személyre nemkülönben, aki kölcsönadta egy hónapra a lakását.

Soltvadkerten egy állami gazdaságban voltam favágó és sz�l�munkás, 

és munkásszálláson laktam. Farkasgyep�, Balmazújváros, Eger, K�szárhegy: 

a  Földmér� és Talajvizsgáló Vállalat fi guránsaként adtak alkalmi szállást ne-

kem, meg áldott emlék� f�nökömnek, Kondozisz Anasztáz mérnöknek, aki 

görög kommunista partizántábornoki min�ségben menekült Hunniába.

Csontos Katival, a feleségemmel és 1980-ban született Éva lányunkkal több 

mint tíz évig laktunk egy szolgálati lakásban a Vas megyei Csepregen. Közben 

a szombathelyi Aréna utcában megörököltem egy parányi albérletet Marton 

Laci barátomtól. Egy újabb házasság folyományaként K�szegre csöppentem. 

A házasság rövidre sikeredett ugyan, de azért termékeny volt, Ilona lányom a 

bizonyítéka. A szívem mélyén máig is megmaradtam k�szegi polgárnak.

Az a nem mindennapi megtiszteltetés ért, hogy egy kerek esztendeig 

Várpalotán, egy szocreál lakókaszárnyában lehettem albérl�. Jó néhányszor 

id�ztem egy horányi üdül�ben, a szigligeti és a siklósi alkotóházban, a balaton-

füredi fordítóházban, valamint Nagy László fels�iszkázi szül�házának alkotó-

szobájában. Komló-Sikondán alkotóházi vendégként, majd a ház vezet�jeként 

ütöttem föl a sátramat néhány esztend�re. Pár hónapig a pesti Bazilika köze-

lében, egy Hercegprímás utcai lakásban a f�sodratú igazhív�k többsége által 

eretnek szektának tartott muszlim mozgalom, az Ahmadijja Muszlim Közösség 

magyarországi kirendeltségén laktam és láttam el a titkári teend�ket Mirza 

Tahir Ahmadnak, a közösség Londonban székel� kalifájának a megbízásából.

Battonyán, Siklóson, Nagyharsányban, Villánykövesden, Pécsett, Badacsony-

ban és Velemben is laktam. Lukácsházán, a Csömötei-hegyen néhány hónapon 
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keresztül egy sz�l�hegyi présház volt az otthonom. Dunaharasztin, Balkány-

ban, Törökszentmiklóson, Szentesen, Szarvason, Visegrádon, Pomázon, Hód-

mez�vásárhelyen, Mártélyon, Kalocsán, Algy�n, Kisk�rösön, Ómassán, Kis-

kunhalason, Baján, Kistarcsán, Mágocson, Orf�n, Székesfehérváron, Gy�rben, 

Veszprémben, Zirc-Tündérmajorban, Ajkán, Tapolcán, Fonyódon, Siófok-Szép-

lakon, Balatonberényben, Zánkán, Keszthelyen, Hévízen, Zalaszentgróton, 

Törökkoppányban, Sárváron és K�szegszerdahelyen üdül�kben, hotelekben, 

motelekben vagy jó ismer�seimnél, Kecskeméten, Lakitelek-Szikrában és Gö-

döll�n a rokonaimnál szálltam meg, Révkomáromban, Szencen, Laxenburgban 

és Fels��rön ugyancsak turistaszállókban vagy kempingekben. A székesf�vá-

rosban Albert Tibor, Baranyi Ferenc, Barna Róbert, Béládi Miklós, Bíró Jóska, 

Csajka Gábor Cyprian, Csaplár Vilmos, Császár István, Endr�di Szabó Ern� és 

Hunya Márta, Géher István, Kristó Nagy István, Mann Lajos és Gabnai Katalin, 

Pet�cz András, Szabó G. Zoltán, Szomráky Sándor, Szöll�si Zoltán, Verb�czi 

Antal, Zalán Tibor, Bácsbokodon és Kecelen Gubik Mihály atya, Békéscsabán 

Zana Zoltán, Dukán Simonffy András, Kígyósban Zselepszky György atya, Ne-

mesvitán András Sándor, Sopronban Szentkirályi Zsolt („Emberhegy”), Gyulán, 

Szombathelyen és Egyházashetyén Ambrus Lajos, Szombathelyen Böröczki 

Mihály, Kovács Gábor, Péntek Imre, Pete György, Rózsa Béla, Székely Ákos és 

Turóczy László, Celldömölkön, Szombathelyen és Tanakajdon M. Molnár Ist-

ván („Menyus”), Ikerváron Tábori Ottó, Kiskunmajsán Kozma Huba és Vedres 

Feriék, Szankon Csert� Istvánék, K�szegen Kodolányi Laciék, K�szegen és 

Lukácsházán Kapiller Ferencék, Leányfalun Sárándi József, Jánoshalmán, Bat-

tonyán és Békéscsabán Újházy Laciék, Kiskunhalason Hatvani „Deutsch” Zol-

tán, Szegeden Yural Vildirim, Tatabányán Faludi Ádám, Veszprémben Fenyvesi 

Ottó, Zalaegerszegen Pécsi Gabrielláék, Dunaszerdahelyen Barak Laci és Tóth 

László, Somorján Balla Kálmán és Kulcsár Ferenc, Marcelházán Soóky László, 

Pozsonyban Cselényi László és Grendel Lajos, Párizsban Molnár Katalin, Nagy 

Pál és Papp Tibor, Bécsben Hanák Tibor, Monoszlóy Dezs� és Szépfalusi István 

vendégbarátságát élvezhettem. Néhányszor egy olcsó tömegszálláson éjsza-

káztam a Mariahilfer Strassén, de az is el�fordult, hogy Bujdosó Alpáréknál 

zörgettem bebocsáttatásért. Nagyváradon Papp Jóskáéknál vendégeskedtem 

egy hétig, Újházy Laci barátom társaságában. Szentendrén és Nyugat-Berlinben 

Krasznahorkai Laciéknak voltam vendégük (a szívem mélyén máig is megma-

radtam nyugat-berlini polgárnak).

Városok a nagyvilágban, ahol vendégeskedtem vagy laktam: Lendva, Ipoly-

ság, Prága, Göteborg, Stockholm, Párizs (féléves ösztöndíjjal; a szívem mélyén 

máig is megmaradtam párizsi polgárnak), Strassburg, Mitten (bajor falu), Iowa 

City (egyéves ösztöndíjjal az ottani egyetemen), Des Moines, Sioux Falls, Chi-

cago, Kansas City, Atlanta, Nashville, Daytona Beach, Wiesbaden, Frankfurt am 

Main, Caorle, Velence, Dublin, Belfast (Éva lányom meg a férje, Kevin vendége-

ként; a szívem mélyén máig is megmaradtam belfasti polgárnak).

Szombathelyr�l, ahol az utóbbi években meghúztam magam egy bérodú-

ban, nincs mit mondanom, legföljebb annyit, hogy ott vannak eltemetve anyám 

szülei, és ott született a két lányom, Éva és Ilona.

Sopronban és Gy�rben élek. Szeretem a találkozásokat, amikor „te” és 

„én” „mi”-vé egyesül. Szeretek úton lenni, bércre hágni, völgybe szállni, erd�n- 
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mez�n csatangolni, szándékok és kívánságok nélkül, ismeretlenül, mégis is-

mer�sen mindenütt, élve a szabad kóborláshoz való �si jogommal. Szeretem 

a csöndet, az egyedüllétet, a szemlél�d� semmittevést, a napsütést, a tengert. 

Legszívesebben barlangban laknék, emberi településekt�l a lehet� legtávo-

labb. Ha volna kolostoruk – mondjuk, valahol Toscanában vagy Dél-Franciaor-

szágban – az agnosztikus anarchistáknak, hátralév� évtizedeimet ott szeretném 

lemorzsolni, id�met csellengéssel és nyelven túli elmélkedéssel töltve, rétegr�l 

rétegre lehántva énem burkait, üdvösen elfeledve és kategorikusan tagadva, 

hogy valaha magyar író voltam.

„Ha csontjaimat meg kelletik adni”, és be kell rekesztenem zarándokutamat 

ezen a sártekén, szeretném, ha hamvaimat a tengerbe szórnák, hogy vissza-

találhassak oda, ahonnan vétettem: az id�tlen öröklétbe. De mert minden alá 

van vetve a változás és a mulandóság törvényének, nem veszem holtbiztosra, 

hogy az öröklét csakugyan örökké tart…

Nagy Feró
énekes, gitáros, zeneszerz� (Letenye, 1946. január 14.)

Székely menekült családba születtem Letenyén. 

Miért menekültek a szüleim? Apám nem akart 

román katona lenni és harcolni a magyar had-

sereg ellen.

Úgyhogy székelynek számítom magam, annak 

ellenére, hogy Magyarországon jöttem világra.

Rendkívül szegény családban n�ttem fel, 

szerencsére a szüleim mindent elkövettek, 

hogy iskoláztassa-

nak. A  Szent Lász-

ló Gimnáziumban 

érettségiztem. Ez-

után elektrom�sze-

rész-szakmát tanul-

tam. Az ipari iskola után a Kandó Kálmán 

Villamosipari F�iskolára jelentkeztem, hogy ne 

vigyenek el katonának. Közben már rockzenekart 

alakítottam, ami aztán alapvet�en megváltoztatta 

az életem.

A  hetvenes évek vége felé megörököltem a 

Beatrice zenekari nevet, és ezt a bandát a szocia-

lista kultúra a tiltott-t�rt kategóriába sorolta.

1980-ban bevonták az útlevelemet, mert eset-

leges kiutazásom „közérdeket sértett volna”.



JANUÁR

88

Több száz dalt írtam, sok nótát mindenféle zenekarnak, ebb�l kb. 30-40 lett 

igazán népszer� sláger.

A rádiók nem játszották-játsszák a dalaimat, de szerencsémre a közönség 

megszerette �ket.

Ma már nem haragszom.

Apró Ern�
színm�vész, bábszínész (Tóba, Jugoszlávia – ma: Szerbia, 1946. január 17.)

Tóba. Így hívják a 

szül�falumat. Tóba 

egy vajdasági kis falu 

Nagykikinda mellett, 

a  román határ kö-

zelében, Szerbiában, 

a  volt Jugoszláviá-

ban. Itt éltem tizenöt 

éves koromig. Itt vé-

geztem az általános 

iskolát, az osztályban 

több mint harmincan 

voltunk. Akkoriban a 

falunak mintegy 1500 lakosa volt.

Kalapis Zoltán Tóba cím� kis köny-

vében olvasható: „Tóbát, a  kétszáz 

éves telepítvényes falut, az iparkodó 

Szeged környéki dohánykertész né-

pesség XVIII. századi regényes temes-

közi leszivárgása, valamint a földesúri 

telepítés hozta létre. Ezen község 

egész határa, telepítése éveiben egy 

tóból állott, sok különféle szárnyas 

vízi vadállatokkal megtelepedett tájék 

vala: csak némely részeiben kevés 

száraz hely találtatott… egyik szigeté-

re épült Tóba község, és úgyszólván a 

tó közepén épült…”

Gyerekkoromban itt nyüzsg� élet 

volt. Dolgos emberek lakták. A  falu-

nak volt temploma, 

iskolája, két kocsmá-

ja, boltjai, focicsapa-

ta és színjátszó egye-

sülete. Szombat este 

és vasárnap délután 

pedig moziba is le-

hetett menni. Vasár-

nap délel�tt misére 

mentünk, tele volt a 

templom. Évekig jár-

tam ministrálni. Kü-

lönösen szerettem a 

hajnali miséket. Mint ahogy a nevében 

is benne van, ezek hajnalban, öt óra-

kor kezd�dtek. Télen is. Még ma is 

hallom, ahogy a s�r� ködben csikorog 

a lábam alatt a hó…

Az iskola udvarában röplabdáz-

tunk. Hatalmas csatákat vívtunk. Még 

villanyvilágítást is szereltünk, hogy ha 

sötétedik, akkor is tudjunk játszani. 

Az iskolában több szakkör m�ködött. 

Én a színjátszó- és a néptánccsoport-

ba jártam. Szerettem a könyvtárba is 

járni. Rengeteg könyvet kiolvastam. 

Kedvenceim a Verne Gyula-könyvek 

voltak, meg az Egri csillagok, melyet 

többször is kiolvastam; meg A Pál ut-

cai fi úk, a Légy jó mindhalálig…
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Édesapámmal és nagybátyámmal 

szántani jártam, �k fogták az eke szar-

vát, én meg hajtottam a négy lovat. 

Mert a mélyszántáshoz négy ló kellett. 

Vagy az aratás: édesapámék hárman 

voltak testvérek, és aratáskor mind 

ott voltak. Hordtuk a búza-, árpa- és 

zabkévéket, és délben jókat ettünk a 

szekér árnyékában… Ezekre örömmel 

gondolok vissza.

1961-ben Szabadkára kerültem 

középiskolába. Újságíró szerettem 

volna lenni, de szüleim komolyabb 

szakma, az építészet felé irányítottak. 

Az iskolában eleinte küszködtem a 

tanulással, mert ha magyar osztályba 

jártam is, azért kellett volna szerbül 

is tudni… De hát egy tiszta magyar 

faluban hogy tanultunk volna meg jól 

szerbül?

1965-ben a szabadkai Népszín-

ház Drámai Stúdiót indított színész-

palánták részére. Középiskolás ko-

romban sokat jártam színházba, és 

úgy éreztem, jelentkeznem kell a 

felvételire. Jelentkeztem, felvettek. 

Amikor végeztünk – a tizennégy vég-

z�sb�l  – hatunkat alkalmaztak is, 

hárman pedig a szabadkai Gyermek-

színházba kerültek. Sokat utaztunk, 

vendégszerepeltünk a Vajdaságban, 

Baranya és Szlovénia magyarlakta 

településein, s�t még Erdélyben és 

Magyarországon is.

Szívesen emlékszem vissza né-

hány népszínházi szerepemre, melye-

ket különösen szerettem: A gyereket 

a gólya hozza cím� el�adásban Gólya 

Márton szerepére, a Kaviár és lencsé-

ben Roberto szerepére, az Adáshiba 

Imrusára, a  Hosszú út az éjszakába 

tüd�bajos fi újára.

Nagy élmény volt, amikor Sinko-

vits Imre és Latinovits Zoltán vendég-

szerepelt színházunkban, és együtt 

játszhattam velük az Ember tragédiá-

jában, illetve a Tótékban.

1970-ben megn�sültem, a felesé-

gem levéltáros. Született egy lányunk 

és egy fi unk. 1974-ben átszerz�dtem 

a szabadkai Gyermekszínházba, ott 

megtanultam bábozni is. Ezt nagyon 

élveztem. Mély nyomokat hagyott ben-

nem Silviu Purcarete rendez� munká-

ja és hozzáállása, amikor Carlo Gozzi 

Holló cím� darabját állította színpad-

ra, melyben Gennaro szerepét játszot-

tam. Csodálatos el�adást rendezett.

1992-ben nagyon megromlottak 

a viszonyok a színházban, és úgy ál-

talában is. Akkor volt egy háború, és 

volt egy nagy fi unk is… Átköltöztünk 

Magyarországra. Egy évadot a gy�-

ri Városi Bábszínházban dolgoztam, 

amikor telefonhívást kaptam Kovács 

Gézától, a  kecskeméti Ciróka Báb-

színház igazgatójától… – és 1993 óta 

a Cirókában dolgozom. Nem bántam 

meg. Igazi alkotómunka folyik a szín-

házban, szebbnél szebb feladatokat 

kaptam, kapok. A  sok szerep közül 
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kett�t emelnék ki, melyek igazán a 

szívemhez n�ttek: Gimesi Dóra Gabi 

és a repül� nagypapa cím� darab-

ját, melyben a nagypapát, és szintén 

Gimesi Dórától a Csomótündér cím� 

el�adást, melyben a Csomótündért 

játszottam. Mind a kett�t Kuthy Ágnes 

rendezte, és nagy sikerrel játsszuk 

ezeket az el�adásokat.

És ami még melengeti a szívemet, 

hogy id�közben négy unoka igazi 

nagypapája is vagyok.

Otthonra találtunk Kecskeméten. 

Új barátokra leltünk, és jól érezzük 

magunkat. De azért évente többször 

hazalátogatunk Szabadkára és Tóbá-

ra. És amikor ott vagyunk, onnan is 

hazajövünk Kecskemétre. És ez már 

így is marad… Még akkor is, ha köz-

ben a szül�falum leépült. Ma már csak 

kb. 600 lakosa van, nincs kocsma a 

faluban, nincs mozi, az iskolában csak 

összevont alsó tagozat van, összesen 

hat gyerekkel. Vendégpap jár ki vasár-

naponként misét tartani. Megváltozott 

a falu képe, mióta tizenöt évesen kire-

pültem a szül�i házból. Igaz, közben 

elmúlt ötvenöt év. Én meg id�közben 

maholnap hetvenéves (!?) leszek…

Osváth Gábor
tanár, m�fordító (Hódmez�vásárhely, 1946. január 22.)

Igencsak túl vagyok már a hamleti koron (30), 

a krisztusi koron (33), de még el�ttem, ahogy a 

néphit tartja, a két kaszás (77). Régen túlugrot-

tam már a hatvanon is: ez a kínai kultúrkörben 

az életciklus végét jelenti, amikor a tudós írás-

tudó összegez, és készül az elmúlásra. Megöz-

vegyülten, három nagyszer� gyermek apjaként 

megpróbálkozom itt és most életem tömör sum-

májával, bár az elmúlás még olyan távolinak és 

hihetetlennek t�nik.

Származásom és életutam kapcsán három 

magyar település neve muzsika a lelkemben: 

az els� Hódmez�vásárhely, ahol születtem és a 

világra eszméltem. Parádfürd� a második, ahova 

apám az ötvenes évek elején fi atal segédorvos-

ként került; akkor láttam, alföldi gyerekként, el�ször hegyet. Kisgyerekként 

szabadon nyargalásztam öcsémmel a Fehér-k�n, a Sándor-réten meg a Tarna 

patak partján. (Feln�ttként értesültem arról, hogy csodás gyerekkorunk szín-

helyén, igen közel, a Recsk felé vezet� út mentén volt a hírhedt munkatábor.) 

A harmadik helynév Eger, ahol iskoláimat jártam, ahol el�ször voltam szerel-

mes, és ahol a legjobb barátaimat megismertem.
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Felmen�im mind vásárhelyiek. Egyetlen dédszül�mre emlékszem: apám 

anyai nagyapja, családi legendák h�se, Fári Béla tiszti f�orvos volt a városban. 

1868-ban született, 1956-ban halt meg. Az egyetemi indexe ma is megvan, 

benne Korányi Frigyes, Lenhossék Mihály, H�gyes Endre aláírása. �  tanított 

meg úszni Egerben, amikor 85 éves volt. Apám az � hatására lett orvos. Apai 

nagyapám, aki Trianon után, 1920-ban került a Székelyföldr�l Vásárhelyre, és 

ott lett városi hivatalnok, az unitárius vallást hozta magával. Anyai nagyapám, 

a jómódú városi parasztpolgár („kulák”) Zsoldos Samu 1951-ben két évet ka-

pott izgatásért, mert szidta Rákosit. A börtön után is állandóan zaklatták, végül 

felkötötte magát. Édesanyámat a református leánygimnáziumban Szabó Magda 

tanította. Nem volt még 19, apám 22, amikor megszülettem, és ha vissza-

számolok 9 hónappal, a fogantatásom a háború végi, tavaszi eufóriával lehet 

kapcsolatos… Hatévesen kerültem el Vásárhelyr�l, s amikor 17 éves koromban 

újra begördült velem a vonat a népkerti állomásra, könnyes volt a szemem. 

Ennek okát talán csak a vásárhelyiek érthetik mög. Annyi szépet és jót hallot-

tam szüleimt�l err�l a városról, az � fi atalságukról. Apámtól az iróniára való 

hajlamot, a kritikus szemléletet örököltem, anyámtól az érzelmeket, a szeretni 

tudás képességét, az empátiás készséget. Apám öccsét, az irodalomtörténész 

Bélát, akinek emléktáblája van a városban, imádtuk Samu öcsémmel, bizalmas 

titkainkat megoszthattuk vele. A temetésén csodálkozva hallottam a szónoktól, 

hogy fi atalon halt meg. Harminckilenc éves volt akkor, én meg tizenkilenc…

Ami a múlt századot és nemzedékem sorsát illeti, minden bizonnyal a leg-

fontosabb az volt, hogy megúsztuk a háborúkat, a vérontást! ’56-ot kisgyerek-

ként éltem meg: a félelem és valami furcsa várakozás légkörét éreztem a város-

ban. Apám lelkesen égette a sparherdben a marxista klasszikusok birtokában 

lev� példányait, és adott egy óriási pofont, amikor éjszaka kinéztem az ablakon 

meghallván a ház el�tt dübörg� tankok zaját. Novemberben Seres Gábor bará-

tommal indigóval sokszorosított lapot szerkesztettünk az iskolában, Pósa bácsi 

nyomán Kis Lapok volt a neve. Az egyik vezércikkben lelkesen írtuk, hogy már 

Lillafüreden vannak a felszabadító ENSZ-csapatok. Ennek nyomán behívattak 

minket a tanáriba és megfeddtek, de éreztem, hogy nem igazán dühösek ránk. 

Apám a hatvanas években naiv kommunistaként felvette a harcot a hálapénz 

intézménye ellen, küzdelme nekem akkor szimpatikus volt nagyon, hiszen � 

mint röntgenorvos soha nem kapott paraszolvenciát, és egyáltalán nem voltunk 

jómódúnak mondhatók… Ideológiai fellazulásom akkor kezd�dött, amikor 

hazahozta és odaadta elolvasásra az MTI bizalmas, nyugati sajtócikkeket közl� 

kiadványait.

A Dobó István Gimnázium után magyar–orosz szakon végeztem az Egri Ta-

nárképz� F�iskolán, majd az ELTE-n. Tanáraim, akikt�l szakmai igényességet, 

emberséget tanultam: Bihari József, Bakos József, Raisz Rózsa, Berzy András, 

Rácz Endre, Balázs János, Szépe György. Rövid általános iskolai orosztanársá-

got követ�en a kalandvágy és egy szerelem kudarca sodort egy pályázat nyo-

mán 1970-ben Észak-Koreába, két évig a Phenjani Egyetemen tanultam. Rend-

kívül érdekelt, hogy milyenek az eufemisztikusan személyi kultusznak nevezett 

diktatúra hétköznapjai, miért t�rik az ottani emberek. A  legmegdöbbent�bb 

az volt, hogy egyetlen észak-koreai diáktársunkkal sem lehetett �szinte, kriti-

kus hangnemben beszélni, mert tudtuk, hogy jelenteniük kell a vezet�ségnek. 
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A diktátor titka: félni t�le, és ugyanakkor imádni �t – istenpótlék tehát az ateista 

világban. Hazatérésem után magyartanár voltam a Balassi Intézet el�djében, 

koreai diákjaim is voltak. 1989-ben kerültem a Külkereskedelmi F�iskolára a 

Japán-szakért� Hidasi Judit kérésére, hogy tanítsam a koreai nyelvet. Az otta-

ni kit�n� alkotói és baráti légkörben megírtam a hazánkban els�, kétkötetes, 

400 oldalas koreai nyelvkönyvet, majd Koreával kapcsolatos egyéb jegyzeteket, 

kétszer voltam hosszabb dél-koreai tanulmányúton. Kés�bb az ELTE-n részt 

vettem a koreai nyelv és kultúra programjának kialakításában, majd a koreai 

tanszék létrehozásában, ahol koreai nyelvet és irodalmat tanítottam. Kiváló ta-

nítványom, Csoma Mózes ma a tanszékvezet�. Több mint 70 publikációm van, 

ami Koreával kapcsolatos. Én szerkesztettem a Terebess Kiadó jóvoltából az 

els� magyarra fordított koreai novelláskötetet, majd verseskötetet is. Nyugdí-

jaséveimben is tanítok még, de els�sorban fordítással foglalkozom, és kiadás 

el�tt van a koreai irodalomtörténetem. Nagy gyönyör�séget okoz számomra a 

sidzso (évszakok melódiája) nev� koreai rövid vers m�faja, több mint kétszázat 

ültettem át magyarra. Nemzedéktársaimnak és magamnak vigasztalásul, biz-

tatásul álljon itt kett� közülük. Az els�t Kim Szudzsang írta, a másikat Szongje 

Jonvol a 18. században:

Nézzed csak: hosszú hajam Barátim, gyertek velem

Hirtelen �szbe hajlott. Halászni vagy vadászni!

Hervadás a világ rendje, Homlokunk mély ráncai

A hószín a korral jár… Kisimulva sose lesznek,

Nem bánom. Fehéredjen a haj! Jól tudjuk: a vég valahol vár.

Szerelmünk nem fakul. De kövessetek, s felejtitek!
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Bereményi Géza
író, rendez� (Budapest, 1946. január 25.)

Így születtem

Sándor azt kérdezte tizenhat éves lányától,
Miután megjött közvetlen az ostrom után,
És látszott, hogy nagy hasú terhes: „Hát a férjed hova lett?
Megölték, vagy otthagyott?”

És mikor megtudta, hogy a férj szépen lelépett,
Azt mondta nejének, Rózának, hogy „Rózsikám!
Milyen nagy szerencse ért most minket, lesz egy unokánk,
Miénk lesz, mert apja nincs.”

Így születtem,
E világra így jöttem én,
Egy gengszter és egy szent piacon felnevelt,
Két régi keresked�k.

Sándor nagy ravasz volt, Róza meg mélyen vallásos,
Egyik a pénznek élt, másik meg csak Istenért,
Sándor azt mondta, az élet túlélés, Róza meg mást,
Hogy az élet egy szent adomány.

Így születtem,
E világra így jöttem én,
Sándor s Róza is, egy szent és egy hamis,
Engem így neveltek �k.

Hatéves lettem, hogy anyámmal eljött egy férfi,
Hogy � lesz az új apám, a piacról elvisznek �k,
Elvittek, s hogy visszanéztem, ott állt a standban a pár,
Énbennem egyek ma már.

Piacon tanultam, milyen az emberi fajta,
Istennek élve is ölne a szent életért,
Elmentem, s hiába tanultam, nem tudok többet, mint �k,
A két régi keresked�k.

Így születtem,
E világba így jöttem én,
Egyként szeretett egy gengszter és egy szent,
Két régi keresked�k.
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Hopp-Halász Károly
fest�m�vész (Paks, 1946. január 28.)

Az általános iskolát is szül�helyemen, 

Pakson végeztem.

Édesapám 1953-ban meghalt, 

öcsém akkor egyéves volt, én hét. 

Édesanyám egyedül nevelt fel ben-

nünket. Mindvégig ösztönzött és tá-

mogatott a tanulmányaim és a kép-

z�m�vészeti tevékenységem el�me-

netelében.

Pakson Kasselik László fest�m�-

vész-rajztanár irányításával kezdtem 

rajzolni és festeni. 1962-ben kerültem 

Pécsre, a  M�vészeti Gimnáziumba, 

díszít�fest� szakon tanultam. Rajzta-

náraim Bizse János, Bérces Gábor, 

Lantos Ferenc voltak, szaktanárom 

id. Vadász Pál díszít�fest�. 1965-ben 

érettségiztem, és a Mecseki Ércbányá-

szati Vállalat Szolgáltató Üzemében 

kezdtem dolgozni grafi kus-dekorátor-

ként. Tíz évig a munkásszállón lak-

tam, el�tte kollégiumban.

A M�vészeti Gimnázium elvégzése 

után a szakmai fejl�désemben Lantos 

Ferenc fest�m�vész segített. Kés�bb 

barátaimmal, m�vésztársaimmal a Pé-

csi M�helyben dolgoztam, ahol a közös 

feladatok és szakmai kihívások mind-

annyiunk m�vészi fejl�désében fontos 

és maradandó eredményt hoztak.

1974–79 között a pécsi Janus 

Pannonius Múzeumba kerültem gra-

fi kus-kiállításrendez�nek. Ebben az 

id�szakban jelent�s állandó kiállítá-

sok nyíltak meg a városban, mint 

a Csontváry Múzeum, a  Reneszánsz 

K�tár, a  Vasarely Múzeum, a  római 

sírkápolna stb. A  múzeumnak fontos 

periódusa volt Hárs Éva, Romváry Fe-

renc tevékenysége.

Számos múzeumi szakember 

valamennyi osztályon dolgoztatott 

bennünket. A feladatok elvégzésekor 

sok új ismeretet sajátítottam el, ami 

befolyásolta további m�vészi fejl�-

désemet. 1965 után a kezdetekben 

Bak Imre, Fajó János, Nádler István, 

Hegyi Lóránd, kés�bb Szabó Júlia 

rendszeresen adtak szakmai taná-

csokat.

Sokat jelentett Perneczky Géza ba-

rátsága Kölnben, segítsége külföldi 

utazásaimkor: 1972-ben, 1978-ban, 

1984-ben Németországba, Hollandiá-

ba. Meghatározóak voltak számomra 

a nyolcvanas évek külföldi csoportos 

kiállításai és az utazások, m�vésztele-

pek, alkotói lehet�ségek: Cagliari– Vil-

la simius, Graz–Malerwochen, Brescia– 

Firenze–Bologna 1983–1990 között, 

a  római ösztöndíj. A  Római Magyar 

Akadémia ösztöndíjával három hóna-

pot barangoltam Itáliában 1990-ben.

1979-ben édesanyám betegebb 

lett, ezért Amszterdam helyett Paks-

ra költöztem. Itt a Városi M�vel�dési 

Központban kaptam állást mint nép-

m�vel�, m�vészeti el�adó, mindenes. 

Kiállítások, alkotótelepek szervezését, 

lebonyolítását, kivitelezését végeztem. 

Közben létrehoztam 1979-ben a Fia-

tal Alkotók Körét, a  Vizuális Kísérleti 

Alkotótelepet Lantos Ferenc fest�m�-
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vész és Apagyi Mária zenetanár közre-

m�ködésével.

Els� jelent�s kiállításomat Kova-

lovszky Márta és Kovács Péter rendezte 

meg az István Király Múzeumban Szé-

kesfehérváron, 1982-ben. 1991-ben 

megalapítottam korábbi terveim alap-

ján a Paksi Képtárt a kortárs magyar 

képz�m�vészek és m�vészettörténé-

szek – Szabó Júlia, Romváry Ferenc, 

Hegyi Lóránd – szakmai segítségével.

A kilencvenes években nagyon sok 

energiát emésztett fel a sok munka 

a paksi Városi M�vel�dési Központ-

ban és a Paksi Képtárban, különösen 

1990–2006 között.

1999-ben meghalt édesanyám és 

öcsém.

2006-ban a Paksi Képtár új épü-

letbe került. Még ebben az évben 

nyugdíjba mentem. 1990 és 2013 

között képz�m�vészeti tevékenysége-

met leginkább Pakson és Bresciában 

végeztem.

Fenyvesi Félix Lajos
költ�, újságíró (Hódmez�vásárhely, 1946. január 31.)

Hetven év – els� szavam az ámulat: ezt is 

megértem. Annyi veszélyben, gyászon át, 

idáig cipeltem életemet. Már a születésem is 

csoda volt: 30 fokos télben, hószakadásban 

ment apám az öreg orvoshoz. Többször is 

elestek a jeges úton, végül a kora hajnalban 

arra járók segítségével id�ben megérkeztek.

Nem akárhová kerültem. Vásárhely, ez a 

nagy kiterjedés� alföldi város különös aján-

dékokat rejtegetett. Hatalmas tanyavilág vet-

te körül. Kedves emberek jártak téglaköves 

utcáin, tiszta arcú parasztférfi ak, bicikliz� 

asszonyok; bivalyos szekér ballagott a f�téren, a hírhedett Bandula kocsmánál 

kétkerek� kordék el�tt muraközi lovak fújtattak…

Szegénységben, félelemben telt gyerekkorom. Mégis boldog volt és ön-

feledt. Játszottam a földes utcán, fociztam barátaimmal az apró téren. Ha jól 

emlékszem, elég s�r�n kellett forintjainkat összeadnunk a betört ablakok mi-

att. Hétvégén a banda tagjai, hat fi ú és egy lány, Marika, kiugrottunk a közeli 

Mártélyra. A Holt-Tisza ártéri-erd�s partjával, vén nyárfáival különös-szép tájat 

varázsolt elénk. A  láncos csónakokkal, a  nádasok rejtette mólókkal ma sem 

tudok betelni.

Apám szigorú ember volt. Gabonakutató, a  vet�magbúza tudósa. A zsar-

noki hatalom mindenünket elvette. Ezért soha, semmilyen kompromisszumot 

nem fogadott el. Inkább alkalmi munkákat vállalt; végül a halálba kergették. 

Anyám a szelídség példaképe volt. Kedves, fi gyelmes, a semmib�l ebédet te-

remt�, törékeny szépség. Bizonyára t�le örököltem irodalmi érzékenységemet, 
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rajztehetségemet. Bátyám evangélikus pap; tanított is, fi atal diákokat hívott 

maga köré, ezért az állambiztonsági rend�rök elvitték – 31 évesen halt meg. 

Hosszasan sorolhatnám fájdalmaimat, véget nem ér� megpróbáltatásaimat. 

Inkább egy feledhetetlen emléket idézek föl.

Tízéves gyerekember voltam 1956-ban. Ma is magam el�tt látom a fényes, 

es�s napokat, a  csörömpöl� lánctalpakat. Az Üll�i úti házak sebeit, ahogy a 

romok alól egy halott kéz mint felkiáltójel világol az alkonyatban. Unokabátyám 

lakott Pesten, kisgyerekkel, neki vittünk tejport, sárga vajat, házikenyeret. Már 

kés� este volt, hogy megérkeztünk. A  kijárási tilalom sötétjében a Mikszáth 

téren megállt el�ttünk egy páncélautó. A torony er�s lámpája fölvillant, valaki 

felénk irányította a vakító fényt. Apám bundakabátja mögé bújtatott, és elém 

lépett óvó pajzsként. Mély csönd lett. Ma sem tudom, honnan jött a katona. 

Miért nem l�tt oda, miért engedett utunkra?

Hazaértünk, visszatértem szeretett városomba. A 300 éves Bethlen Gábor 

Református Gimnázium meghatározta életemet. A tudós tanárok, a hely szelle-

me, Bibó Lajos író, Galyasi Miklós költ�, Grezsa Ferenc professzor. Járhattam 

Ilia Mihály legendás szerkeszt� „magánegyetemére”. (S ha már neveket sorol-

tam, meg kell említenem, hogy gyakran megfordult Vásárhelyen, n�véreinél, 

a  mindig éhez� József Attila; 1945 szeptemberét�l óraadó tanárként ott élt 

nagy írónk, Németh László.)

„Olykor lehajol hozzánk Isten” – írta levelében a katolikus költ�, Pilinszky 

János, aki Vas Istvánnal együtt útba indító mesterem volt. Talán az az Isten 

emelt föl infarktusom után 1990-ben, és beírt újból az Élet Könyvébe. Sokat 

dolgoztam: húsz kötet; gyerekvers-illusztrációk, borítótervek; újságcikkek ezrei 

az asztalomon.

Végezetül néhány mondat még. Nézem a népvándorlás képeit. Jönnek, 

özönölnek a menekül�k. Árvák és gyilkosok. Szentek és rablók. Milliók és mil-

liók földön és viharos tengeren… Milyen érdekes, mennyi ismeretlen dolgot 

hoz el� az emlékezés. Alig írtam arról, amir�l akartam, azokról, akiknek meg 

kellett volna köszönnöm, hogy segítettek megmaradni. De nem találok biztató 

szavakat, reménytelennek látok mindent. Azután váratlanul fi atal vak n�t pillan-

tok meg a Széll Kálmán téren. Belém karol törékeny mozdulattal, és megyünk 

a zsúfolt Budapest szívében. „Vigyázzon magára!” – köszön mosolyogva. És 

ragyog a világ köröttem.


