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Kedves Barátom, Péter! 
 

Eljöttünk hozzád: családod, barátaid, pályatársak. Már megint összehoztad a 
szakmát. Elintézted, hogy találkozzanak a pályatársak, elintézted, hogy a család 
összegyűljön. Elintézted, hogy itt a kulturális szakma egy dologban egyetértsen. Az 
meg nem más, hogy Te, kedves Hidy Péter, Te nekünk nagyon hiányzol. 

Százak állunk itt a hamvaid körül és eljöttünk, mert megdöbbentett 
valamennyiünket a hír, meghaltál. Most haltál meg, amikor még annyi dolgod lett 
volna; naptárad júliusig tele lekötött időpontokkal. Most, a kisvárosok konferenciája 
előtt, ami a Te alkotásod. Most, amikor újabb feladatokat kapott az intézet. Most, 
amikor folytatni kell az ősszel megkezdett kirajzást. Most, amikor megbeszéltük, 
hogy kell az új könyv a tanításhoz. Most, amikor elkezdődött a félév és benne vagy a 
tanrendben és várnak a tanítványok, fiatalok és felnőttek. Főiskolások és egyetemis-
ták várják, most mit mond a Hidy. Most, amikor nagy szükség van, lenne Rád. 

Szükség van otthon, és nekünk is nagy szükségünk van rád. Ami 
valamennyiünkben közös érzés most, az a hiány. 

Már több mint egy hónapja nem hívtál fel. Nem küldtél levelet. Nem kérdezted 
meg, hol vagy, és nem mondtad, ne száguldj. Jó volt hallani a hangodat mindig, 
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amikor megcsörrent a telefon. És most nincs ez a hang. És nem tudunk mi sem hívni. 
Valamennyiünk telefonjában benne van a számod, és Te, lehet, hogy hallod, de nem 
válaszolsz. 

És nem lehet leülni veled a Dob utcában a kedvenc kiskocsmádban. És nem le-
het tőled kérni – adatot, programot, eredményt, térképet, táblázatot és mindent, amit 
kérni lehet. Te meg sohasem kértél. Te csak adtál. És mi elfogadtuk. Elfogadtuk az 
ötletet, elfogadtuk a felkínált témákat, elfogadtuk a Fehér Rózsa díjat, elfogadtuk a 
kamarát, a kitüntetést, a bíztatást, a tanácsot, a közbenjárást, a kijárást. 

Csak azt nem tudom, most mi lesz ezután, mert harminckét éve, hogy ismerlek 
és ilyen még nem volt. N e m  l e h e t  ve l e d  b e s z é l n i !  

Nem tudom, Péter, mi lesz ezután! Ki lesz az, aki mindenkivel törődik. Dórival, 
Tündivel, a kollegákkal, a szakmával. Velünk.  

Magas homlokod volt és valamikor szőke a hajad. És az asztalodon a Kossuth, 
később az ezüst Kossuth, a Románc, meg aztán a Filtol. És még nem kínzott a kór. 
Vagy lehet, hogy önfegyelmed nem engedte mutatni: valami fáj. 

Kezdő népművelőként összefutottam Veled a minisztérium folyosóján – és hó-
napokkal később is emlékeztél a nevemre. És emlékeztél mások nevére is. És nem 
csak a nevére; arra is hol lakik és arra is, mit csinál. És évekkel később is emlékeztél rá. 

Mi, akik itt állunk, sokan emlékszünk arra, hogy ott a Corvin téren az Ivánnal 
micsoda szigetet építettetek. Egy biztos pont, jó kikötő, átszállóhely és menhely, 
Sziget, ahol mindenki elfért, aki jó ember. Ott nem számított semmilyen politikai, 
ideológiai nézetkülönbség. Mert Ti ketten búvóhelyet és jövőépítő laboratóriumot 
építettetek azon a szigeten. Aztán az Akadémia. Befogadott és biztos keretet adott… 
És sok jó munka született… És Te dolgoztál és új feladatot adott a Kamara, a tanítás. 

 

Péter! Te pécsi tanár lettél. Egri létedre nem volt szokatlan a hely, a város mére-
te. És a hallgatók között te voltál a Hidy! Csoda volt, ahogy ráéreztél a tanítás ízére, 
s csoda, ahogy egyengetted a fiatalok szakmai karrierjét – jobbnál jobb feladatokat 
adtál nekik. Nálad nem hiányoztak a hallgatók. Megismerted és bevezetted őket a 
konferenciák világába, kutatói partnerek lettek, kollegák. Különleges érzéked volt 
felismerni másokban a tehetséget, inspiráltál; egyszer egy hallgatói csoporttal közö-
sen készítettél tankönyvet.  

 

Kedves Péter Barátom! 
A barátok nevében búcsúzom Tőled. Január közepén még közösen vizsgáztat-

tunk. Szemeden látszott, nagyon beteg vagy. A szád cserepes volt. Nem mentél 
orvoshoz, mert ott voltak a tanítványok. Neked el kellett végezni a munkát! Azt 
elvégezted, de milyen sok maradt még hátra. Napokkal később Tündinek azt mond-
tam, Te nem halsz, nem halhatsz meg! Aztán mégis… Most itt állunk és belül csa-
varja a szívünket a furcsa érzés – hiányzol. Nagyon hiányzol, mert mindannyian 
nagyon szeretünk. Mert Te igaz, őszinte barát vagy. Te nagyon jó apa vagy. Téged 
nagyon szeret a Lovas Tündi. 

 

Péter! Péter! Nagy kár érted!  
Ahol most vagy, ott legyen nyugalmad. 
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