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Petró János
zeneszerző, karmester (Répceszemere, 1937. március 5.)

„Huba vérei: a Szemerék ésszel, mint államférfi ak, tollal, mint költők, vagy 

karddal, mint katonák… és győztek vagy elestek mint hősök: virtussal!”

(Zárándy Gáspár: Huba vére, Szemere. Budapest, 1910)

Ez idő tájt még otthon szültek az asz-

szonyok, miszerint szó szerinti szülőfa-

lum Répceszemere. Radnóti-hitvallással 

ez egy gyökér, mely hol erősen, hol hal-

ványabban, de meghatározza sorsom, te-

vékenységem viszonyát az ősi röghöz.

 Édesanyám Anna Karenina-i megszál-

lottsággal terelt a művészet – de fő-

leg a zene – irányába, de nagyanyám 

„lepléskönyve” (lexikon) is korán nyi-

togatta elmémet, hogy lassan-lassan megtermékenyítsen a szeretet melegének 

inspiráló erejével.

 A háború alatt kipróbálhattuk a szeretet testvérének, az irgalomnak gya-

korlását, mely abban nyilvánult meg, hogy a gettókba terelteknek élelmet, a me-

nekülteknek szállást, a ki- és bevonulóknak az út szélén vizet és csokoládét osz-

tottunk. Ezek már csepregi emlékek, ahova apám – az ottani villamoskörzet ve-

zetőjeként – a családdal költözött. Ide kötik emlékezetemet az első zongoraórák 

az apácáknál, a Verdi-, Puccini-fi lmek, melyeknek hatására azonnal zenét kezd-

tem szerezni, de az első vezénylés is. Schubert–Bertä Három a kislány című dal-

játékán próbálgattam „oroszlánkörmeimet” az akkori zenekarból kölcsönkért 

szombathelyi zenészekkel. Ekkor már a szombathelyi Zeneiskolába jártam, aho-

va Lendvai Ernő – a híres Bartók-kutató – vett fel. Zeneirodalom-órái nyitották fel 

szemem az értékes zeneművekre, de főleg azok elemzésére és helyes értelme-

zésére. Miután őt és feleségét, Tusa Erzsébetet Győrbe helyezték, az ottani konzi 

élére, mi, növendékek is követtük őket. Ekkor már 1956-ot írtunk. Pogány Laci 

zongorista barátom, a későbbiekben a salzburgi Mozarteum tanára, a MEFESZ-

szel keresett kapcsolatot, és talált is. Következmény: ő fi gyelmeztetésre elhagyta 

az országot, én nemzetőr lettem, ennek jutalma letartóztatás, három hónap 

Kistarcsa, két és fél év REF (rendőrségi felügyelet) és végül kizárás az ország va-

lamennyi felső iskolájából. Kalmár Márton igazgatónak köszönhetem, hogy, ha 

név nélkül és index nélkül is, de járhattam zeneszerzés-, karvezetésórákra. Hogy 

ez milyen hasznos volt számomra (amit Vönöczky tanár úrnak köszönhetek): 

’59-ben a bécsi VIT-en dal kategóriában díjat nyertem, amit a zsűri elnöke, Aram 

Hacsaturjan hozott magával Budapestre és adott át egy Bolgár rakparti szék-

házban, smasszerok jelenlétében, akik természetesen nem a világhírű szovjet 

zeneszerzőre, hanem rám vigyáztak. Érdekes volt a jelenet, mikor a fogadáson 

meghívott Moszkvába, de nekem természetesen nemet kellett mondanom.

 A karmesteri pályára – a konziigazgatóhoz hasonlóan – Kórodi András ál-

lított, akihez később, a szakmain kívül, baráti szálak fűztek. Hivatásom tökéle-
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tesítéséhez nagyban hozzájárult, hogy olyan nagyságok asszisztenseként mű-

ködhettem, mint Vaszy Viktor, Somogyi László, Kórodi vagy Eötvös Péter.

 Szombathelyre visszatérve a Lendvaytól örökölt hagyományokat igyekez-

tem folytatni, itt minden Bartókból volt levezethető és elnevezhető.

 A zeneiskolát Csikor Elemér Bartók-növendék alapította 1909-ben. Itt lett 

először hivatalos tananyag a Mikrokozmosz és a Gyermekeknek sorozat, a ze-

neiskola, a körút, a hangversenyterem Bartókról van elnevezve; majd ide hív-

tam 1976-ban a szemináriumot és fesztivált, mely szintén a zeneszerző ne-

vét viseli, bázisát már az általam alapított Szimfonikus Zenekar alkotta, amely 

már 1974-től hivatásos zenekara az országnak. A főhivatású együttes az ország 

egyetlen zenekara, amely koncertjeinek színhelyén, a Bartók Teremben pró-

bál. Hízelgett nekem, hogy a szombathelyiek a termet – mely a zsinagóga épü-

letéből lett kialakítva – „Petrópolitennek” hívták.

 A művészeti élet kiteljesedésének teljében elláttuk Nyugat-Dunántúl hang-

versenyéletét, emellett hangversenyeztünk minden nagyvárosban és rendsze-

resen Budapesten. Ismert szereplői voltunk Bécs, Pozsony, Graz, Linz, Ljublja-

na, Kassa hangversenyéletének, turnéink behálózták egész Európát.

 Mint zeneszerző is, különös helyet foglalt el zenekarom életében a kor-

társ zene. A kisebb műveket is beleértve közel száz mű ősbemutatóját ve-

zényeltem, melyek jelentős része rögzítésre is került (hanglemez, CD, rádió, 

tévé stb.). Életem során meghatározó volt az opera. A Savaria Játékokon, Sop-

roni Heteken kívül vendégkarmester voltam a budapesti Operában, az Er-

kelben, a szegedi Operában, Grazban és a bécsi Kamaraoperában. Széles kö-

rű tevékenységünk és színvonalunk Szombathelyre vonzatta a tévé nemzetközi 

karmesterversenyét, amelyben állandó zsűritag voltam. Vezényeltem a magyar 

zenekarokon kívül amerikai és kanadai zenekarokat, Európában Ausztriában, 

Németországban, Szlovákiában, Szlovéniában számítottam állandó vendégnek 

(grazi zenekar, a Szlovák Filharmónia zenekara, Händel Festschpiel Orchester 

Halle, Szlovén Állami Filharmónia stb.). Most veszem észre, hogy mindent múlt 

időben írtam, holott jelenleg is vezényelek – főleg Szombathelyen és Győrben 

meg az MZT Minifesztiválján.

 A hetven év átélve rengeteg, azt leírni hetven sorban lehetetlen, de a vezér-

fonal itt áll, és talán ennek elismeréseként hadd büszkélkedjek néhány díjjal, 

kitüntetéssel: Liszt-díj, Bartók–Pásztori-díj, 1956-os emlékérem és a Magyar 

Köztársaság Lovagkeresztje, valamint az Artisjus elismerését kaptam három 

alkalommal is a magyar zeneművek kimagasló tolmácsolásáért.
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Király Levente
színész (Budapest, 1937. március 6.)

Beszéljek az elmúlt het-

ven évről? Habár nem is 

vagyok egészen hetven, 

mert csak jövőre, már-

cius hatodikán leszek. 

 Minden generáció 

azt hiszi, az övé renge-

teg mindenen keresztül-

ment, de mondhatom, 

hogy a miénkkel valóban 

ez történt. A második vi-

lágháborút gyerekként 

élte át az ember, az-

tán jött a többpártrend-

szer, majd meredek vál-

tás és az egypártrend-

szer – nem is kell mondanom. Ennek 

megfelelően változtak az iskolák is, és 

az ember 18 évesen bekerült a szín-

művészeti főiskolára, ami hatalmas 

dolog és változás volt az életében. Egy 

leírhatatlan izgalmi állapot, a három 

felvételi vizsga, amire abban az évben 

körülbelül kétezer-ötszázan jelentkez-

tünk, és amiből kétszer harminckettőt 

vettek föl. Ám, ezt követően is, ott vol-

tak a félévenkénti rostavizsgák. Eköz-

ben elkezdődött az ’56-os forradalom 

és szabadságharc, majd ismét a me-

redek váltás. Volt egy Meruk Vilmos 

nevezetű színházi főosztályvezető a 

Minisztériumban, aki – most már tu-

dom – nagyon okosat talált ki, mi-

szerint minden végzős, fi atal diplomás 

színésznek kötelező két évet vidéken 

játszania. Akkoriban nagyon kevés fi -

atal színész volt a vidéki színházaknál. 

Így kerültem Szegedre. 1959-ben  vé-

geztem a főiskolán, és azóta is itt va-

gyok a Szegedi Nemzeti Színházban, 

ha jól számolom, akkor már 47 éve. 

Azt a két évet kicsit meghosszab-

bítottam. Úgy látszik, egy bizonyos 

mértékig monogám va-

gyok. Ám ennek több 

oka volt. A színművészet 

világában mindenféle 

embertípus megtalálha-

tó. Nekem pedig mindig 

is nagyon fontos volt, 

hogy egy ilyen helyzet-

ben nem kellett szere-

pet kérnem. Nem kel-

lett, hogy úgy mondjam, 

kusmírkodni, helyezked-

ni, alkalmazkodni, jön-

ni-menni. Szerepet soha 

az életemben nem kér-

tem és nem adtam visz-

sza. Hiszen annyit játszottam! A sze-

repeim címe mintegy huszonnégy gé-

pelt oldalt tesz ki. A Szegedi Nemzeti 

Színház örökös tagja, Jászai Mari-dí-

jas, érdemes művész, Kossuth-díjas, 

a Nemzet Színésze… És nekem ez volt 

a legfontosabb, hogy játszottam, ját-

szottam, játszottam, mindent, még-

pedig szó szerint mindent. Tragédiát, 

vígjátékot, operettet musicalt. Ahogy 

telt-múlt az idő, nagyon megszeret-

tem a várost, a város is megszeretett 

engem. Számomra ez egy élhető vá-

ros volt mindig, és most is az. Elég 

nagy ahhoz, hogy ne legyen nagyon 

kicsi, de nem akkora, hogy zavaró len-

ne. Amellett meg lehet találni itt az ér-

telmiségtől kezdve mindenféle em-

bert. Itt van az egyetem – és a Tisza! 

Az a gyönyörű folyó szeli keresztül az 

én nagyon szép városomat. Én egy 

örömszínész vagyok – szoktam mon-

dani –, és szeretetcentrikus. Csak úgy 

tudok és szeretek dolgozni, ha a kol-

légáimat szeretem és ők is engem, ha 

pedig, véletlenül, mert olyan is előfor-

dulhat, hogy az ember nem mindenki-
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nek teljesen szimpatikus, akkor addig 

igyekszem, amíg megszeretnek, mert 

csak ezt a közeget tudom elképzelni 

magam körül. Ez a város ilyen. Aztán 

az sem semmi, sőt, az életem egyik 

nagy fele, hogy a feleségem szegedi, 

itt nősültem, itt születtek a gyerekeim, 

a fi am meg a lányom, akiket nagyon-

nagyon szeretek. Vagyis, így mond-

hatnám el azt a sok mindent, ami tör-

tént velem ebben a majdnem hetven 

évemben. A rosszakat mindig pró-

báltam szelektálni és felejteni, csak a 

jóra, a szépre emlékezni.

Lejegyezte Solymosy Zsuzsanna

Gorkij: Éjjeli menedékhely
(Luka szerepében)

Papp Árpád
költő, műfordító, irodalomtörténész (Somogyaszaló, 1937. március 19.)

„Maradtam, mint minden munkám, töredék…”

(Arany János)

Harminc évvel ezelőtt szántam végül is a Mag-

vetőnél kiadott, mind ez ideig jószerével egyetlen 

kis könyvem, a Metszéspontok (Versek és újgörög 

fordítások) öninterjúféle fülszövegéül.

 Március 19-én születtem egy somogyaszalai kis 

ház mestergerendás, sárga földes szobájában, 

édesapám nagykabátjára – az ágy végébe ka-

paszkodó édesanyám nem tudta megvárni a me-

zőről nagy sokára előkerített bábaasszonyt. Máig 

sem tudom, hogy a magzatvíz tengeréből az új vi-

lág partjára érve első hangoskodásom öröm vagy 

balsejtelem volt azon a pénteki kora délutánon…

 Édesapámnak jártányi ereje sem volt már, még-

is mindig menni akart. Amikor leesett a kórházi 

ágyról és összezúzta magát, odakötözték. Kér-

dezgettük: „Mit akar?” „Dógom van. El kell vinnem 

az ekevasat a kovácshoz.”

 Édesanyám – csupa nyugtalan tevés, meggondolatlanság. Beszéde témá-

ban, térben és időben összevissza ugrál. A szürrealizmust, a montázstechnikát 

eredendően nem a franciáktól tanultam.
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 Nem szoktam töprengeni rajt. Talán: neokubizmus. Az úttestből felszagga-

tott kockakővel.

 Hogyne – akár nemzetközi körözésre. Nem ál- s nem is divatszakáll. Hap-

pening? Az én generációm nyakába ezt a furcsa gitárt akasztotta a történelem. 

A borotvapengét mindenesetre eltettem. Meglehet, jó lesz egyszer pengetőnek, 

ereimre.

  

 Nagy László büszke, toporzékoló csődörei jelentek meg előttem, hallgatva 

a jogi fejtegetéseket… Minket, öregeket amúgy is kiherél az idő. De ti, fi atalok, 

ne engedjétek kiherélni a Pegazust – néhány marék zab, néhány vödör víz re-

ményében… Abrakostarisznyába dugott fejjel nehezebb nyeríteni. Ez a csődör, 

ha a történelmi kényszer úgy hozta – kavicsot ropogtatott, parazsat evett… Rú-

gott egyet – forrást fakasztott a patájával. A herélt ló lehet közhasznú jó iga-

vonó, de utódok nemzésére képtelen…

  

 Persze a cigány is a magáét dicséri. Az enyém, kiscsikó korában, jó más-

fél évig futkosott – szinte szárnyalt szabadon – réten, mezőben az anyja kö-

rül. Aztán melléje kötötték – szoktatták az úthoz, mielőtt szekér elé fognák… 

Keresztapám, a falu tagbaszakadt, kormos kovácsmestere, hamarosan nehéz 

patkót vert mind a négy lábára – ha akarna, akkor sem tudna egykönnyen el-

szakadni a földtől…

  

 Magyarország szerencsétlen ország – itt nem elég másként gondolkod-

ni, itt másként kellene élnünk. Itt példánk éppoly fontos, mint beszédünk, 

 szavaink…

  

 Csoóri Sándor nem elefántcsont-, nem az Eiffel-tornyot, s nem is a Kremlét 

(ama híres órával, amelyről kiderült, nem jár pontosabban, nem mutatja meg-

bízhatóbban a világidőt, mint a zámolyi vagy az aszalói templomé) választotta 

nem csupán tudósítói kiküldetése, hanem küldetése helyéül, tudatában, hogy 

ezek a tornyok mindig bástyák és őrhelyek is voltak egyben. Hű ma is hozzá, 

amikor a déli szomszédainknál dúló véres és a nálunk zajló vértelen háború és 

polgárháború, mely történelmileg, meglehet, maradandóbb vagy végzetesebb 

lelki sebeket okoz, íratlan vagy írott szabálya szerint le kell rombolni, szét kell 

lőni minden tornyot, mindegy, hogy pünkösdi láng illette nyelvű harang – vagy 

géppuskafészek…

  

Midőn barátai közül ki ebbe, ki abba a pártba hívta

Nekem sok(k) volt az az egy is…
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Szelíd kérdés

Uram, elárulnád nekem,

hanyadíz iglen tervezed jutalmazni

az atyák vétkeit a fi akban?

  

 Évekig betűzgettem Széchenyit is a Somssich–Táncsics Gimnázium archív 

könyvtárában  – magyar–latin szakon végeztem az ELTE-n, 1959-ben, 1995-

ben lettem kandidátus Arcok és áramlatok a XX. századi görög költészetben 

című munkámért –, ahova a régi kultúrpolitika ültetett be, az új meg ottfelej-

tett… 1956 tűzvészénél gyújtott gyertyám pisla, rebegő világánál. És nem volt 

könnyű elindulnom szellemi és valóságos utazásai nyomdokain. Hiosz, Mál-

ta, Szicília… A fényes szalonokba, fogadótermekbe, nekem, akit Molotov-kok-

tél-partikra szólított röpcédulákon a Szabadság, akinek kezébe felszaggatott 

kockaköveket nyomott – építs belőlük utcatorlaszt –; aki negyven évvel ezelőtt 

végtelenített gyászszalagot fűztem az írógépembe; akinek ez a sorokba töretett 

sors jutott osztályrészül, s hogy a sorvégek előtt mindig halljam azt a pici csen-

gőt – a panasz és fi gyelmeztetés kis lélekharangját –; aki hittem, hogy a köl-

tészet: vakotás, gyerekkori vásárfi a tükröm, melyet szívem fölött dugdosva át 

kell mentenem minden országos házkutatáson, és nem arra való, hogy káp-

rázatával segítse hazai vagy nemzetközi csalók bűvészmutatványait, hanem 

hogy olykor már halottnak hitt népem szája elé tartsam: bepárásodik-e?

  

 Ahhoz, hogy megállhassak az Akropolisz előtt, én, akinek kövei is alig ma-

radtak örökbe, fel kell idéznem magamban fején vesszővékában sorsom ter-

heit cipelő, rongytekercs-glóriás édesanyámat, a ’szent szkarabeuszként kévét 

görgető fajt’, ahogy Kazantzakisz írja a krétai parasztokról, édesapámat, amint 

búzahordáskor kévét kéve mellé, sort sorra rakva, mint egy épülő színarany 

oltár áldozópapja, makulátlan fehér vászonba öltözötten, estére kelve felemeli 

magát a csillagokba…

  

P.s.-féle: Sic erat in fatis – így volt megírva a sors könyvében – gondoltam, mi-

kor elolvastam néhány reám is vonatkozó dokumentumot az idén tavasszal: baráti 

házban, vendéglőben találkozva arról beszélgettünk (akkori dékánhelyettesünk, 

tanársegédek, néhány hallgató), 1957 januárjában, hogy ragaszkodnunk kell a for-

radalom emlékéhez, hűnek kell maradnunk hozzá. Számomra, úgy látom, meg-

másíthatatlan, jóslaterejű szavak voltak ezek, ha nem is az idézett Végzet-istennő 

nyilatkoztatta ki, hanem bizonyos ’Teri’ jelentette őket, és nem a Sors Könyvében, 

hanem a Belügyminisztérium szigorúan titkos dossziéjában őrződtek meg. Valakik 

néha belekukkanthattak, hiszen szakterületemre – jó néhány újgörög regény, több 

ezer ógörög, olasz, bolgár, lengyel verssor lefordítása után – állami ösztöndíjjal 

csupán 1982-ben jutottam ki.
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Palágyi Béla
újságíró (Pányok, 1937. március 21.)

A szerkesztők azt óhaj-

tották, hetven sorban ír-

jam meg az életem. Egy 

év – egy sor. Azt ké-

rem, ha hosszabb lesz, 

növeljék a terjedelmet, 

ne az életemet rövidít-

sék meg! Pányokon szü-

lettem, valamikor így cí-

mezték nekünk a levelet: 

Abaúj-Torna vármegye, 

gönci járás, utolsó pos-

ta Abaújvár. Apám re-

formátus kántortanító 

volt, 1938-ban a nyakába vett, úgy 

néztem végig, amint Horthy Miklós 

kormányzó fehér lovon bevonult Kas-

sára. Apám tanított írni-olvasni, an-

golul viszont már Sárospatakon, a Re-

formátus Főgimnáziumban tanultam, 

Dévai tanár úrtól. Egyetlen évig kez-

dődött számomra a hét az imatermi 

fohásszal, a következő szeptembert 

már egy népi kollégiumban kezdtem. 

„Elvtárs, a csákányt jó mélyre vágd!” 

– a templom helyett tüntetni jártunk 

fáklyával Darányi Lajos nagytiszteletű 

úr parókiája elé. Gimnáziumi évek 

Sátoraljaújhelyben, a Kossuth Lajos 

Gimnáziumban. Töltöttünk jutalmul 

egy félévet abban az osztályteremben, 

ahol a nagy előd is koptatta a pado-

kat. A továbbtanulás nem jöhetett szó-

ba „egyéb” származásom miatt, így az 

Üllői úti Kossuth Lajos Tüzértiszti Is-

kolára kerültem. A választás merőben 

félreértés volt, ez 1956. október 23-án 

tisztázódott. 

 Futballistaként voltam zárfékezői 

státusban, sőt ültem zárféken; voltam 

pincemester-helyettes Sárospatakon 

a vár alatti Soós-ágban; aztán ké-

pesítés nélküli nevelő lettem. Az el-

ső órám végén, Nagy-

hutában kiderült, hogy 

a gyerekek alig tud-

nak magyarul. Tanítot-

tam Füzérradványban, 

majd Kovácsvágáson. 

Benősültem az Alföldre 

– Szajolban köszönnek 

rám volt tanítványaim 

–, közben elvégeztem az 

egri Tanárképző Főisko-

lát. És ekkor végre sín-

re kerültem: 1969-ben a 

Szolnok megyei napilap 

munkatársa lettem, ahová korábban 

karikatúrák rajzolása révén lopakod-

tam be. Egy tekercs papírral, másfél 

tucat tollforgató emberrel 1993-ban 

megalapítottuk a Jászkun Krónika cí-

mű polgári napilapot. Innen, miután a 

konkurencia felvásárolta az újságun-

kat, negyven (!) másodperc alatt ki-

rúgtak. (Azóta is fontolgatom, kérjem-

e a felvételemet  a Guinness-rekordok 

könyvébe.)  A vezetéstől függően hol 

megbecsült, hol lesajnált státusban, 

1998-tól vagyok a Szabad Föld mun-

katársa. Jelenleg a sportrovatot veze-

tem (ma a „megbecsült” korszakomat 

élem). Az eltelt évek alatt kötelezően 

festettem, minthogy rajztanári dip-

lomát szereztem; teniszeztem, mert 

a focipályától a teniszjátéktér jóval ki-

sebb; és vadászgatok, amire a hajla-

mot apám génkészletéből örököltem. 

Mivel messze nincs még hetven sor, 

így elmondom, hogy két lányom és 

egy nevelt fi am boldogít, három uno-

ka társaságában. A fi ú a vízilabdával 

bejárta a világot, a nagyobbik lányom 

velem egy szerkesztőségben dolgozik 

(gyakran jelennek meg egymás mel-

lett cikkeink). Fiúunokám, Buttinger 
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Szűts László
nyelvész (Halászi, 1937. március 21.)

E kötet szerkesztője 2006 tavaszán felhívott te-

lefonon, hogy a néhány éves hagyományt követve 

készül egy kiadvány azokról a jeles magyar sze-

mélyiségekről, akik 2007-ben lesznek hetvenévesek. 

Telefonhívása eléggé meglepett, mivel nem éreztem 

magam sem egy év híján hetvenévesnek, sem „jeles” 

személynek. Az életkort jelző számjeggyel némi szá-

molgatás után kénytelen voltam megbarátkozni, a 

másik jelző illetékességét pedig nem az én tisztem 

eldönteni. Így végül is némi habozás után egy kis rö-

vid vallomásféle megírásába beleegyeztem.

 Mivel az amerikai típusú életrajzok is adatokkal 

kezdődnek, illetve csak adatokkal folytatódnak is, 

ennél bővebb szeretnék lenni, tehát azt írhatom, 

hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Halászi községben születtem, a Szigetköz 

nyugati részén Mosonmagyaróvártól akkor hat, most már csak négy kilométer-

re. Az általános iskolát szülőfalumban végeztem, majd a mosonmagyaróvári ál-

lami (korábban piarista) gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, s itt is érett-

ségiztem 1955-ben. Ez utóbbi évszám utal arra, hogy az előtte lévő időszak, ír-

hatnám gyermekkorom, eléggé viharos történelmi időszakban telt el. Még azt 

sem írhatom, hogy én mindebből keveset észleltem, hisz a második világháború 

eseményei, német csapatok visszavonulása, orosz katonák bevonulása, a legkö-

zelebbi nagyváros, Győr sztálingyertyás bombázása s utána a szovjet megszállás 

még egy nyiladozó értelmű kisiskolás emlékezetében is mély nyomot hagytak. 

Ezek a történelmi változások tükröződtek az iskola életében is. Az általános is-

kolában – római katolikus egyházi iskola lévén – a tanítás az alsó tagozatban reg-

gelenként a miatyánkkal kezdődött, majd az államosított iskola felső tagozatában 

már munkásmozgalmi dalokat kellett énekelnünk tanítás előtt és a tanítás végén. 

Persze az oktatás tartalma is ennek megfelelően változott. Szerencsére az állami-

lag kötelező tartalmi módosításokat csak részben (inkább formailag) követték ta-

náraink, ők továbbra is a régi elvek és értékek alapján tanítottak.

 Sikeres érettségi vizsga után rögtön fölvettek a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára; bár eredetileg magyar–német 

szakra jelentkeztem, de átirányítottak magyar–orosz szakra. Egyetemi éveim alatt 

főként a magyar nyelvészeti stúdiumok vonzottak, különösen nyelvünk erede-

Milán (kéretik ezt a nevet megje-

gyezni!) mindenféle korosztályos vá-

logatott tagja és korszakos tehetség, 

természetesen vízilabdában. Ő az új-

ságíró lányom „produktuma”.

 Írni még tudnám az életemet. 

Hogy élni is, ezt a jó istenre bízom…
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te, története, a rokon nyelvek, a fi nnugor nyelvészet. A fi nnen kívül a manysi, a 

mordvin és a cseremisz nyelvet tanulmányoztam, szakdolgozatomat is mordvin 

nyelvből írtam. Valójában fi nnugor nyelvésznek készültem, s amikor diplomaszer-

zés után a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetébe kerültem, 

mégis a szótári osztály gyakornoka lettem, mert ott volt szükség fi atal kutatóra.

 Egyetemi éveim alatt sem volt egészen nyugodt a történelmi háttér, hisz 

generációmnak (gondolom, az e kötetben szereplőknek) legnagyobb élménye 

volt az 1956-os forradalom és szabadságharc, életem egyik csodálatos emléke 

maradt azóta is az a 11 nap október 23-ától november 3-áig. Majd a november 

4-i szovjet bevonulás után sem a gondtalan egyetemi évek következtek sok 

szomorú esemény miatt, több évfolyamtársamat elküldték az egyetemről po-

litikai okokból, volt, akit börtönbe zártak, kedvenc tanáraim közül is többeket 

eltávolítottak, sokan pedig távoztak az országból.

 A Nyelvtudományi Intézetben kiváló szakemberek, tekintélyes kutatók közé 

kerültem, sokat tanultam tőlük. Első főnököm Gáldi László szótárszerkesztő 

volt, majd a szótári osztályon töltött két év után az akkor alakult nyelvművelő 

osztály munkatársa lettem, főnököm Lőrincze Lajos volt, valójában ő csábított 

át osztályára. Ő akkoriban a rádiós nyelvművelés legismertebb alakja volt, köz-

vetlen kollégáim voltak Grétsy László és Kovalovszky Miklós, s ezen az osztá-

lyon maradtam még negyven évig, a szamárlétra rangsorolásának megfelelően 

– kezdetben tudományos segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs, illetve 

1994-től nyugdíjba vonulásomig tudományos osztályvezető. Számos nyelvmű-

velő kiadványt, kötetet szerkesztettünk, írtunk együtt, később a munkatársi kör 

is bővült természetesen (legismertebb kiadványaink a Nyelvművelő kézikönyv, 

a Nyelvművelő kéziszótár, Képes diákszótár). Kandidátusi fokozatot is nyelvmű-

velő témával szereztem, dolgozatom témája az idegen szavak használata volt.

 A tudományszervezői munka is hozzátartozott tevékenységemhez, számos 

tudományos konferencia, kongresszus szervezésében vettem részt, nemzetkö-

zi magyar nyelvtudományi kongresszusok, fi nnugor kongresszusok itthon és 

külföldön, s a kongresszusokon elhangzott előadásokat kötetekbe szerkesztve 

megjelentettük. Kedvenc kutatási területem volt mindig a szleng, a fi atalok 

nyelve, három szlengszótárt is szerkesztettem az elmúlt évtizedekben.

 A nyelvi ismeretterjesztésbe is fi atalon bekapcsolódtam, számos TIT-elő-

adást tartottam diákoknak és nagyközönségnek. Korábban állandó közremű-

ködője voltam televíziós műsoroknak is, a rádiós ismeretterjesztésben mind a 

mai napig részt veszek. Szívesen beszélek nyelvi kérdésekről határon túli ma-

gyar közösségeknek, már másfél évtizede minden évben rendszeres előadója 

vagyok a szerbiai Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napoknak.

 Mintegy 15 éve tanítok a felsőoktatásban, anyanyelvi tárgyakat adtam, illet-

ve adok elő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán és 

a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán. Mind a tudományos munkámmal, 

mind az ismeretterjesztő és az oktatói tevékenységemmel igyekeztem és amíg 

tudom, igyekszem a magam szerény lehetőségeivel emelni az anyanyelvi kultú-

ra színvonalát. Ha most kezdeném a pályámat, akkor is ezt választanám, s úgy 

érzem, egyre több feladat várna rám.


