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Harsányi Ádám
kardiológus (Budapest, 1942. augusztus 11.)

Tanár szül�k gyermeke vagyok, apám Eötvös-kol-

légista, majd a sárospataki református gimnázium 

(f�iskola) tanára, 1948-ban a Népm�velési Intézet 

igazgatója, kés�bb – nyugdíjazásáig – pszicholó-

gusként m�ködött. Számára a nyugdíjazás csak 

egy új kezdetét jelentette nagy ív� pedagógiai, 

pszichológiai és publikációs munkásságának, 

melyet csaknem 95 éves korában bekövetkezett 

haláláig folytatott. Édesanyám magyar–francia 

szakos tanárn�ként végzett, de m�ködésének 

legfontosabb része a gyermekvédelemben telt. 

Apám és anyám házassága két jeles sárospataki 

család hagyományos életútja találkozását jelen-

tette, apai ágon református f�iskolai és teológiai 

tanár felmen�kkel, anyai ágon pedig gyógysze-

rész, majd mérnök-földbirtokos �sökkel. Anyai 

nagyapám 1951-ben a kuláküldözés egyik soros 

zaklatása során a rend�rségen, felindulás következtében szenvedett hirtelen 

szívhalált, így a deportálás már csak özvegyen maradt nagyanyámat érintette. El-

s� hat évem (1942–48-ig) még boldog sárospataki tanárgyerekként telt, de isko-

láimat 1948-ban már Budán kezdtem, és a Pet�fi  gimnáziumban érettségiztem.

A Budapesti Orvostudományi Egyetemre csak egy év segédmunka után ke-

rülhettem, hogy megszerezhessem a felvételhez az értelmiségi származásúak 

részére a magas pontszámú felvételi mellett is kötelez� plusz három pontot. 

Az orvosi hivatás választásában a dönt� motívum apám volt, akire félistenként 

tekintettem. A hat egyetemi év kemény tanulással, 147 vizsga letételével telt. 

Csoportbeli barátaimmal együtt mégis szakítottunk id�t sportos élet folytatá-

sára, s�t életelvként való m�velésére – a mai napig is. Apám elvei szerint igen 

fontosnak tekintettem az angol, majd a német nyelv tanulását is. � javasolta a 

„vakon” gépelés elsajátítását is, melynek gyorsaságát azóta is naponta csodál-

ják betegeim a kórtörténet felvételekor.

Hamar kialakult bennem, hogy a „nagy” medicinához legközelebb állónak te-

kintett belgyógyászatot akarom m�velni. Így az egyetem után inkább elmentem 

gyakornoknak Szikszóra, Magyarország legkisebb kórházába, mintsem a Pesten 

maradás érdekében kompromisszumot kötöttem volna. Az ott töltött másfél év a 

számomra feltétlenül szükséges id�t jelentette a belgyógyászati gyakorlat alap-

jainak elsajátításához. Közben egyre jobban kezdett vonzani a hazánkban akko-

riban még csak megszület�ben lév� intenzív terápia. Az intenzív osztályok lénye-

gét a tudomány és technika legújabb eredményeinek koncentrált alkalmazása 

jelenti a beteg üdvéért. Ez aztán soha nem látott eredményekre teszi képessé az 

orvoslást. A lehet�ség engem annyira elvarázsolt, hogy feltett szándékommá vált 

m�velni, nemcsak olvasni róla. Így aztán beadtam „rendhagyó” módon megírt, 

a betegek üdvét az anyagiakkal szemben kiemel� életrajzomat az intenzív terá-
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pia kialakításában úttör�ként élenjáró klinikára, az Orvostovábbképz� Intézet II. 

belgyógyászati tanszékére, Schwarczmann tanár úrhoz. Bár ez a kísérlet akkor 

sikertelen volt, 1969 végén mégis utolért telefonhívása. Egy kollegina szülési 

szabadságának köszönhetem, hogy felvett ideiglenes, helyettesi állásba.

Ebb�l aztán 38 év lett – 1970 januárjától egészen 2007 júliusáig. 1972-ben 

szakvizsgáztam belgyógyászatból a „szigorúságáról” híres Magyar professzornál, 

és felvértezve a jeles eredmény adta lendülettel azonnal jelentkeztem Schwarcz-

mann tanár úrnál, hogy állandó jelleggel szeretném vállalni az intenzív osztályos 

tevékenységet. Ezzel egyúttal lemondtam a hagyományos klinikai karrier anyagi 

el�nyeir�l is, viszont szinte szabad kezet kaptam az élenjáró amerikai és nyu-

gat-európai kórházakban már bevezetett, de hazánkban még megvalósítás el�tt 

álló módszerek bevezetéséhez. Nyári nyugati turistaútjaimat használtam fel világ-

hír�, els�sorban londoni, oxfordi és cambridge-i intenzív osztályok látogatására. 

Angliában él� n�vérem biztosította a szállást, én pedig megfelel� elszántsággal 

– ismeretlenül is – bekérezkedtem ezekre az osztályokra. Mindenütt szívesen fo-

gadtak, és napokat tölthettem ott, részt véve a viziteken és a napi munkában. 

Megfi gyeltem, kikérdeztem, lefényképeztem a különféle intenzív módszereket. 

Hazaérve legfontosabb feladatomnak tartottam ezek bevezetését és rutinná téte-

lét. Ilyen volt 1973-ban a betegek azonnali, életment� ellátásában kulcsszerepet 

játszó centrális (szív közeli – nagy visszérbe történ�) vénás kanülálás különö-

sen kíméletes Seldinger-technikája vagy az ideiglenes pacemaker alkalmazása. 

1975-ben kezdtük el az ún. Swan Ganz-katéterezést, az akut szívinfarktus során 

bekövetkez� keringéskárosodás nyomon követésére és a leghatásosabb kezelés 

megválasztására. Rengeteget köszönhetek f�nökeimnek, így 1985-ig Schwarcz-

mann tanár úrnak, majd Strausz Imre professzornak, Jakab Tivadar professzor-

nak, 1994-t�l 2007-ig pedig Préda István professzornak

Az évek során, kiemelt programként, alkalmam volt kezdeményez� módon 

közrem�ködni az infarktusellátás mindhárom forradalmi változásában. Mind-

egyik képes volt arra, hogy ha a beteg három órán belül bekerült a szívcent-

rumok intenzív osztályaira, felére csökkentse a halálozást. Így az elektromos 

koronária�rzés a hatvanas években 32-r�l 16 százalékra, a koszorúér trombus 

vénába fecskendezett oldószerrel történ� feloldása (trombolízis) 16-ról 8 száza-

lékra, a trombus és egyúttal a sz�kület ballon-katéteres tágítással történ� meg-

szüntetése (primer PTCA) pedig 4 százalékra csökkentette a halálozást. Mindez 

egyúttal a további jó életre való rehabilitálhatóság drámai javulását is jelentette. 

Osztályunkon a trombolízist 1979-ben, a primer PTCA-t 1994-ban (hazánkban 

els�ként vagy az els�k között) kezdtük alkalmazni. Az intenzív osztályt 33 éven át, 

2005-ig, azaz 63 éves koromig vezettem folyamatosan. A nyugdíj mellett azóta is 

megszakítás nélkül tovább szolgálva kardiológiai szakrendelést látok el – 2007-ig 

még a Szabolcs utcában, majd 2007-t�l a Honvéd Kórház Állami Egészségügyi 

Központban. Itt a 2007-es kórházi összevonások során a korábban 15 évig mel-

lettem dolgozó tanítványom, dr. Kiss Róbert nyerte el az egész emeletet elfoglaló 

impozáns kardiológiai osztály vezetését. 2005 decemberében, a Szabolcs utcai 

kórház százéves fennállása alkalmából rendezett jubileumi tudományos ülésen 

az infarktus kezelésének történetét felkért el�adóként mondhattam el.

Magánéletemr�l annyit, hogy nem tudván ellenállni a kárpótlási törvény által 

adódó lehet�ségnek, az 1992–93-as árverések idején nagyapám eredeti Sáros-
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patak, megyer-hegyi birtokának jelent�s része visszakerült a családhoz, még-

pedig féláron. Ugyanis a történelmi hagyományokat tisztelve más licitáló nem 

jelentkezett. Ez a birtok közvetlenül az azóta jelent�s népszer�ségre szert tett 

kiemelt természetvédelmi terület, a megyer-hegyi „tengerszem” alatt helyezke-

dik el. Oltványdiót termelek, valamint a hagyományos tokaj-hegyaljai sz�lészetet 

folytatom. A  birtok ügyeit nagyapámhoz hasonlóan Budapestr�l intézem, he-

tente, kéthetente odautazva. Kiterjedt baráti és rokoni köreimben óriási nép-

szer�ségre tettek szert a bállal is f�szerezett szüretek, ürügyként szolgálva az 

emberek szeretetben való összehozására. Így legutóbb 83-an fogyasztottunk a 

pincepörköltb�l. Ha ennek a jelenleg még jelent�s ráfi zetést termel� vállalkozás-

nak a fi nanszírozását belátható id�n belül be is kell fejeznem, jó reményem van 

rá, hogy két fi am és öt unokám nem fogja az ügyet cserbenhagyni.

Ujréti László
színm�vész (Szentes, 1942. augusztus 17.)

Mennyi?… Hetven?

Tulajdonképpen egy egyszer�, min-

dennapi kérdés, amit annyiszor tettek 

már fel egymásnak rég nem látott is-

mer�sök, kollégák, s�t rokonok is, de 

nekem mindeddig nem kellett szem-

besülnöm ezzel a kérdéssel.

Jöttek a kerek évfordulók – har-

minc, negyven, ötven, hatvan –, me-

lyeket ki-ki a saját habitusának meg-

felel�en él meg, azonban számomra 

ezek nem jelentettek olyan állomáso-

kat, hogy – úristen! – most valaminek 

vége van. Igaz, azzal sem foglalkoz-

tam, hogy talán az életem következ� 

évtizede valami újnak a kezdete. Szá-

momra az igazi mérföldkövek nem a 

kerek évfordulók voltak, hanem azok 

a kisebb vagy nagyobb sikerek, melye-

ket életemben vagy pályámon elértem. 

Ezek mindig elgondolkoztattak, szám-

vetésre vagy kétkedésre késztettek.

Igazán jó volt ez? Biztos, hogy így 

tovább? Mivel az élet visszamen�leg 

nem ad lehet�séget korrekcióra, ami 

elmúlt, megtörtént, az megmásítha-

tatlan, de marad egy megélt, megta-

pasztalt élmény, amely az elkövetkez� 

évekre zsinórmértékké válik.

Most nagy szavak következnének, 

melyek kimondatlanul �rködtek em-

beri és szakmai hozzáállásom és ízlé-

sem felett.

Mennyi?… Hetven?

Élmények, örömök, bánatok, mun-

ka, kisebb-nagyobb linkségek, a gye-

rekkor: a szentesi f�utca hársfasora, 

a nagymama Dózsa közi gyümölcsös-

kertje, a Horváth Mihály Gimnázium, 



AUGUSZTUS

132132

az els� színházi élmények Szegeden. 

Azután a harmadik felvételi vizsga 

izgalma a Színm�vészeti F�iskolán, 

Várkonyi Zoltán, ismerkedés az ’56 

utáni Budapesttel, az egzisztencialis-

ták megjelenése a Nagyvilágban, nem 

tudva, hogy hat évvel a „sajnálatos 

események” után még mindig mi tör-

ténik a Gy�jt�fogház udvarán.

Tulajdonképpen gondtalan diák-

évek voltak. Felejthetetlen marad Gáti 

tanár úr, ahogyan Arany balladáit ta-

nította, de ott volt a rostavizsgáktól 

való félelem is, és nem utolsósorban 

a vizsgael�adások hozadéka: ki merre 

tart majd. Azután Miskolc: Lendvai Fe-

renc igazgató úrral, majd egy év után 

a József Attila Színház. Ráday Imre, 

Gobbi Hilda, Szemes Mari, Bodrogi és 

sok-sok kedves kolléga és barát, és a 

több mint négy évtized alatt rengeteg 

szerep. Mindez biztos családi háttér-

rel: Ágival, gyerekekkel, unokákkal.

Úristen! Már el is telt a hetven év! 

Most akkor itt van a számvetés ideje? 

Nincs! Úgy érzem, hogy jöv�re ez a 

kerek évforduló sem késztet semmi-

féle katartikus elszámolásra. Igaz, van 

hiányérzet: még több a földi javakból, 

még sikeresebb pálya, több olyan sze-

rep, amelyet ilyen vagy olyan okokból 

nem játszottam el. De ilyenkor szü-

leim szavai jutnak eszembe: kisfi am, 

egészséges vagy, és vedd észre azo-

kat is, akiknek mindez nem sikerült.

Hála istennek, sok dolgom van: 

több színházban játszom, szinkronizá-

lok, igaz, már nem annyit, mint régeb-

ben, amikor Terence Hill vagy Blazsej 

doktor magyar hangjaként az egész 

ország ismert.

Azonban a világ, amelyben élünk, 

az aggasztó. A múlt század vége és a 

XXI. század eleje tele háborúkkal, forra-

dalmakkal, rendszerváltásokkal, a  ter-

rorizmussal és az emberi viselkedés 

talán legelviselhetetlenebb formájával, 

a megosztottsággal. Nekünk, akiknek 

nem a politika a kenyerünk, hogy le-

het az, hogy egy kevésbé ismert társa-

ságban megfontoltabban kelljen véle-

ményt nyilvánítanunk egy újságcikkr�l, 

egy tévécsatornáról, akár egy színház-

ról, mert ha véleményünk nem azonos 

az ott lév�kével, jön a sorscsapásszer� 

címke: ja, persze, te odatartozol.

Középút nincs.

Na, ezt a középutat hiányolom a 

mindennapjainkból, a közéletb�l, de 

még a politikából is, habár tudom, ez 

ott a legnehezebb. Én azonban sze-

retnék – ha nem is újabb hetven évre 

– a szó legnemesebb értelmében pol-

gár maradni.

William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit 

akartok (Malvolio szerepében, 

partnere Fehér Anna)
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Rigó Béla
író, szerkeszt� (Kolozsvár – ma: Románia –, 1942. augusztus 19.)

Trianoni gyerek voltam. Anyám anno könnyezve 

nézte a tévében a szentlászlói romos református 

templomot. Ott keresztelték meg, ott volt segéd-

lelkész a nagyapám.

Én már egyenesen a második bécsi dön-

tés egyik következménye vagyok. Észak-Erdély-

be bevonult a magyar állam, az ottani ro-

mán  közszolgák idegenek lettek, a magya-

rok  kollaboránsok. Jöhettek az anyaországi 

„ ejt�erny�sök”. A halasi postán gyakornokosko-

dó apám megkérhette állástalan tanítón� anyám 

kezét.

Én már Kolozsváron születtem, onnan mene-

kültünk el 1944-ben ama híres utolsó vonattal, 

amelyb�l kiugrálva Szajolról nézhettük végig a 

szolnoki pályaudvar szétbombázását.

A  végs� gy�zelemben reménykedve az ostromot egy budai pincében él-

hettük át. Oda jött – becsületszóra – elbúcsúzni édesapám, aztán sietett vissza 

h�si halált halni.

Amint tehettük, visszamenekültünk Kiskunhalasra. Anyám végre taníthatott 

– hetvenéves koráig. Férjhez is ment egy bácskai – „sváb”, de nagyon magyar – 

kulákhoz, aki orosz fogságból inkább ide menekült. Saját fi aként szeretett en-

gem, éppen ezért egyre nehezebben tudta elviselni kamaszságaimat.

A szokástól eltér�en én nem csibészkedtem, csak gondolkodtam. Nem lá-

zongtam, csak kérdeztem, minden magyarázatot kész voltam elfogadni, de 

parancsra ma sem tudok hinni.

Els� megpróbáltatásaim konfi rmálásomkor kezd�dtek, tizenhárom éves 

koromban. Amiben addig zavartalanul hittem, az hirtelen teli lett ellentmon-

dásokkal. Azt tanultuk, hogy a zsidó Isten választott népe. Én pedig utáltam 

mindenféle protekciót. Kételyeimre azonban válasz helyett ledorongolásokat 

kaptam a parókián és otthon is. Ugyanakkor észrevettem, hogy ott is, itt is gát-

lástalanul zsidóznak. Azok tették, akiket szerettem (és akikr�l utólag kiderült, 

hogy sohasem tettek semmi vállalhatatlant, amikor nagyon is tehettek volna, 

s�t), de egy matematikusnak készül� kamasz gyerek ebb�l el�ször a logikai 

ellentmondást fogja fel. Mindenesetre egy egész életre immunis lettem bármi-

lyen gy�löletpropagandával szemben, és rájöttem, vannak dolgok, amelyekben 

csak én dönthetek.

Éppen id�ben: a következ� év már 1956. Döntenem kellett, kimenjek vagy 

maradjak. (Osztálytársam utolsó pillanatban eladta földrajzatlaszát, amelyben 

be volt jelölve, hol lépik át Bácsalmásnál a határt.) Ennél persze fontosabb 

volt, mit csináljunk, ha már itt maradtunk. Miben lehet megalkudni, és miben 

soha. Bennem ez úgy rögz�dött, a kompromisszumok határa addig terjed, 

amíg „fejek nem kezdenek hullni”. Morális szerencsének is mondhatnám, ami-
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kor csapdát állított a sors, hogy karriert csináltat velem, akkor mindig valakin 

át kellett volna gázolnom, akit szerettem, becsültem. Pedig különben sokszor 

meg lehetett velem etetni, hogy „jó ügyet” szolgálva csináljak rosszat vagy még 

inkább fölöslegeset.

Jó iskoláim voltak, különösen posztgraduális szinten. Nekem még a 

„foxi-maxi”-val is szerencsém volt. A Nyers-féle reform utolsó évében, 1971 

�szén csöppentem be egy a szocializmus közgazdaságtanával foglalkozó sze-

mináriumba. Elkéstem, az els� mondat, amit hallottam, örökre megragadt 

bennem: „a szocializmus gazdasági rendszerként megbukott, nekünk az 

a dolgunk, hogy – kül- és belpolitikai kötöttségeinkre vigyázva – szimuláljuk 

a t�kés piacot”.

A fi lmíró-kollégiumban Nemeskürty tanár úr azt mondta, hogy papírt nem 

ad, ne azt mutogassuk, használjuk, amit tanultunk. Sok évre láttak el muníció-

val. Így aztán írhattam forgatókönyvet játékfi lmhez, rajzfi lmhez vagy szappan-

operához. Sajnos kevésszer.

Életpályámhoz is valami transzcendens team írhatja a story line-t. Sok-

szor kerültek karnyújtásnyi közelbe nagyszer� lehet�ségek, amelyek hirtelen 

szertefoszlottak. Ugyanakkor reménytelen mélységekbe zuhanva nyújtottak 

utánam ment�kötelet. (Ez másnál is így m�ködik, csak nálam az átlagnál in-

tenzívebben.)

Az egyetemen még költ�nek készültem és irodalomtörténésznek, de nem 

tudtam, hogy közben már célszemély lettem a politikai rend�rség számára. 

Az egyetemi katedra helyett így két évig egy falusi iskolában tanítottam, négy 

évig egy nevel�otthonban. Aztán jött egy kis kitér�: három és fél év a M�ve-

l�dési Minisztérium Kiadói F�igazgatóságán. Onnan (lásd: morális szerencse) 

repültem a Móra Kiadóba, ahol összes addigi munkahelyem tapasztalatait fel-

használhattam.

Soha nem akartam gyerekeknek írni, de a Móra híres szerkeszt�- és 

szerz�gárdája tele volt hozzám hasonló botcsinálta gyermekirodalmárokkal. 

Mint ahogy édesapám esetében már láttuk, itt is utálták az ejt�erny�söket, 

de el�nyömre szolgált, hogy volt alkalmam megtanulni a gyerekek nyelvét, 

valamint a keleti tábor kultúrpolitikájának igényeit és lehet�ségeit. Ennek 

nagyon sok közös kiadás lett az eredménye. Büszke vagyok rá: ez segítette 

– a mainál sokkal hatékonyabban – behozni a határon túli magyar könyveket, 

folyóiratokat.

A Móra után rövid kalandozás következett, amelynek során megismerked-

tem a munkanélküliség fílingjével. (Jellemz� hülyeségem: nem kértem munka-

nélküli-segélyt, mert írásaimból el tudtam tartani magam.)

Az Unikornis és az Egmont Pannónia után kerültem a Kincskeres�höz. 

Vagyis én kerestem neki új kiadót, amikor a Móra lemondott róla. ’95 óta én va-

gyok a f�szerkeszt� meg az összes beosztottam. Már régóta boldogan adnám 

oda bárkinek, aki garantálja, hogy nemcsak pénzmosásra kívánja használni, 

hanem meg is jelenteti. De nem tudok megszabadulni t�le, létének utolsó biz-

tosítéka, hogy én ingyen csinálom.

Több könyvemet beleöltem az egyszemélyes lapcsinálásba. (Korábban 

egyebekbe.) Ezeket elkezdtem most sorra megírni. Az els�t már elhozom a 

találkozónkra.
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Rigó Béla

Apokalipszis
A lászlai templomra kente
fekete mocskát a halál.
Nagyapám jár ott éjjelente,
kivert kutyáknak prédikál.

Nagyapám, Gyökemati Sándor
halotti zsoltárt énekel.
Hörög a vén komondor kántor
egyenesen az égre fel.

Az isten házán rossz a padlás.
Holdlámpással benéz az Úr,
számlálja népét. Nem maradt más,
ki �t dicsérné – magyarul.

Vonít a kántus fel az égig.
Dörög a menny rá: – Kik ezek?
Szakadjon rájuk ez a régi
csillagpoloskás mennyezet!

A részeg pap! Lám, újra gajdol.
Az árokpartról visszatért.
Ott virradt rá egykor a hajnal,
derengve lepte be a dér,

s a hív� nyáj hiába várta…
Késtél, fiam! Már nincs hadunk.
Holtak, kutyák maradtak hátra,
hát nékik mondd: feltámadunk!

– Ámen, Uram! Kutyák és holtak.
Nem is lesz más itt egyhamar…
Láncukon több nyelven csaholtak,
most, hogy kiverték, mind magyar.

Bocsáss meg, ittam! Mit tehettem?
Sebem régi, de gennye friss.
Földem eladták, és felettem
felosztották a mennyet is.

Nem ember voltam, kicsi ország.
Úgy vágtak a határok át,
ahogy ízekre darabolták
a köszvényes Monarchiát.

Két lányomat kétfele lökték.
Hasában anyja vitte el
a kisebbiket… Mindörökké
ámen… Azóta inni kell!

Hiszen itt áldásoddal l�nek
ma is Terád! Szent ez a hely:
Úrasztalunk. Eszünk Bel�led,
véreddel telik a kehely.

De lesz Igéd az embereknek?
Jövel, Szentlélek… Hát mikor?
Uram, ma Téged sem szeretnek.
Csak a kenyér kell. És a bor.

Hullik, szökik, felejt a néped.
Nincs nyájad, aklod. Nincs tovább.
Szentlászlóban dicsérni Téged
nem maradt más, csak a kutyák.

Az Írás lapjai betelnek:
por és homu… A hold kerek.
Hallod, hogy hozzád énekelnek?
Tisztábban, mint az emberek.
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Széles Anna
színm�vész (Nagyvárad – ma: Románia, 1942. augusztus 24.)

Amikor hazamegyek, 

az els� utam mindig a 

temet�be vezet a szü-

leim sírjához, mert jól-

esik emlékezni azokra, 

akik itt maradtak örök-

ké a lelkemben. Gyer-

mekkoromban is gyak-

ran jártunk ide, útköz-

ben mindig vettünk sült 

gesztenyét, a szüleim 

meleg kezére tisztán 

emlékszem, régi érzé-

sek kavarognak ben-

nem. Sokkal kés�bb, 

évek múltán, a kisfi am, 

Dani is jött velünk, és 

elnéz� mosollyal hagytuk, hogy hintáz-

zon a sírkertünk ajtaján, miközben mi 

elmormoltunk egy miatyánkot.

Édesanyám tisztvisel�n�, édes-

apám földbirtokos volt. Amikor min-

denünket elvették, az egymás iránti 

szeretet és humor segítette át a csa-

ládot a megpróbáltatásokon. Nálunk 

otthon köztudottan mindig jó han-

gulat volt, ezt hajdani iskolatársaim 

gyakran emlegetik a mai napig.

Marosvásárhelyen, a Színm�vé-

szeti F�iskolán nagyon szép éveket 

töltöttem. Els�éves voltam, amikor 

megérkezett Bukarestb�l egy fi lmes 

stáb, amely minden évben válogatott, 

de még soha nem választott ki senkit. 

Engem is felküldtek a színpadra, vil-

logtak a vakuk, kattogtak a gépek, for-

gott a kamera, és végül megkaptam a 

Tengerparti vakáció cím� szélesvász-

nú színes fi lm egyik f�szerepét. Ez-

után szinte folyamatosan forgattam, a 

román fi lmgyártás számított rám.

Liviu Ciulei kiválasztott Ilona sze-

repére az Akasztottak erdeje cím� 

fi lmben. Ezt a fi lmet 

1965-ben a cannes-i 

fi lmfesztiválon a leg-

jobb rendezés díjával 

tüntették ki, én pedig 

megkaptam az orszá-

gos fi lmfesztivál leg-

jobb n�i alakítás díját.

Az Akasztottak er-

deje igazi nemzetközi 

siker lett, így a kül-

döttség tagjaként be-

jártam a világot. El�bb 

voltam Cannes-ban, 

Párizsban, Acapulcó-

ban, Kairóban, Moszk-

vában, mint Buda-

pesten. Mindenhol igazi sztároknak 

kijáró szeretettel fogadtak, ott volt 

mindenki, aki számított az európai 

fi lmgyártásban. Ekkor már Kolozsvá-

ron éltem, mert az államvizsga után 

(Júliával vizsgáztam) oda szerz�dtem 

az Állami Magyar Színházhoz. Jelen-

t�s szereppel debütáltam: Thorton 

Wilder A mi kis városunk cím� drámá-

jában Emilyt játszottam Szabó József 

 rendezésében.

Huszonhárom évig voltam a szín-

ház tagja, kb. ötven szerepet játszot-

tam el. Természetesen voltak kedven-

ceim, mint a Tündérlaki lányok Sá-

rikája, Ágnes, Molière A  n�k iskolája 

cím� vígjátékából, Vera az Utolsók cí-

m� Gorkij-darabban, ahol végre meg-

mutathattam drámai vénámat is. Dufi  

szerepe Paul Everac Az ötödik hattyú 

cím� darabjában fontos állomás volt, 

mert ezért az alakításomért a nemze-

tiségi színházak versenyén a legjobb 

n�i alakítás díját kaptam 1980-ban.

Megtiszteltetés volt számomra, 

hogy a Bukaresti Televízió els� ma-



AUGUSZTUS

137137

gyar nyelv� adását én konferálhattam 

vendégként. Beindult tehát nemzeti-

ségi életünknek ez a fóruma is, ame-

lyet örömmel és izgatottan vártunk.

Legnagyobb meglepetésemre és 

örömömre megkeresett egy magyar-

országi rendez�, Markos Miklós, f�-

szerepet osztott rám a Pokolrév cím� 

fi lmben. (Ekkor jártam el�ször Ma-

gyarországon, 1968-ban.) Ezután sze-

repeltem Jancsó Miklós Égi bárány, 

Basovits Tamás Szép magyar komé-

dia cím� fi lmjében, a Rózsa Sándor 

és az Egy éj az Aranybogárban cím� 

sorozatokban, de a legjelent�sebb 

szerepet Hintsch György osztotta rám: 

Ágnest játszottam Németh László Ir-

galom cím� regényének televíziós vál-

tozatában. Nívódíjat kaptam az alakí-

tásomért.

Az ifjúság varázsitala cím� román 

fi lmben a méltán népszer�, kiváló szí-

nész, Florin Piersic volt a partnerem. 

Közös munkánk nemcsak újabb fel-

kéréseket hozott számunkra, hanem 

ennél jóval többet: házasságot. 1976 

novemberében megszületett gyerme-

künk, Dani. Mélyen belém vés�dött a 

tekintete, amikor a ’77-es földrengés 

után magamhoz szorítottam az akkor 

négy hónapos kisfi amat: komolyan, 

értelmesen nézett a szemembe, én 

lélegezni se mertem, nehogy meg-

törjem az örökkévalóságig tartó pil-

lanatot.

Az erdélyi közönségt�l A  színész-

n� cím� m�sorommal búcsúztam, mi-

el�tt 1989-ben fi ammal áttelepültünk 

Magyarországra. Kés�bb visszatérek 

Tompa Gábor igazgató meghívására 

a kolozsvári színház örökös tagja-

ként (amire nagyon büszke vagyok), 

érzem, hogy nem felejtettek el, sze-

retnek.

Budapesten a Thália Színházhoz 

szerz�dtem, amelynek tagja voltam 

egészen megsz�néséig, az igazgató-

váltások ellenére is. Az itt játszott leg-

kedvesebb szerepeim: Mali A politikus 

csizmadia és Fortunata a Jöjjön el 

egy kávéra hozzám! cím� fergeteges 

olasz vígjátékban. Rám osztották az 

anya szerepét az Ábel a rengetegben 

cím� fi lmben, melyet Tamási Áron 

regényéb�l készítettek. Magaménak 

éreztem, mert a gyermekéért aggódó 

anya lelkivilágába könnyen beleéltem 

magam.

1996-ban, a magyar fi lmesek vi-

lágtalálkozóján Pillangó-díjjal tüntet-

tek ki, olyan m�vészek társaságában, 

mint Tony Curtis, Zsigmond Vilmos, 

Szeleczki Zita, Krencsei Mariann stb. 

Ezt a kitüntetést azok kapták, akik a 

magyar fi lm számára dics�séget hoz-

tak a nagyvilágban.

A Szeress most! cím� sorozatban 

Bori nénit játszottam, de az igazi nagy 

szerepet csak ezután osztotta rám az 

élet: nagymama lettem, Marc Cristian 

és Robert Leon büszke nagymamája! 

A  legnagyobb boldogság számomra, 

ha velük lehetek!

Dajka Margittal a Pokolrév cím� filmben 

(1969, r.: Markos Miklós)
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Szilágyi Tibor
színm�vész, rendez� (Budapest, 1942. augusztus 28.)

Tükrömbe nézve negyvenöt színházi évad néz 

vissza rám.

Negyvenöt színházi évad – kimondani is sok. 

Mennyi próba? Mennyi el�adás? Mennyi pre-

mier? Mennyi siker. Mennyi bukás. Mennyi öröm, 

mennyi bánat, izgalom, sikertelenség. Jó és 

rossz kritikák. Forró és langyos színházi esték, 

el�adások. Elismerések, kitüntetések, örömök, 

sérelmek. Bizakodás, fáradtság, betegség, halá-

lok, partnerek elvesztése. Sok ezer boldog óra, 

sok száz el�adás. Szakadatlan szövegtanulás, 

állandó izgalom, félelem, öröm és bánat. Siker, 

kudarc. Mámorító tapsvihar és megélt, megér-

demelt feszült csöndek a néz�téren. A színpad, 

az öltözök jellegzetes illata. Vágyak, vágyódások, 

szerelmek, fi atalság. Karriervágy. El- és átszer-

z�dések. Szabadúszás, vidék, és végre a vágyott Budapest. Tehetségesek és 

tehetségtelenek. Rendezés. Viszony a rendez�khöz, partnerekhez. Vonzások 

és taszítások. Sikerek, kudarcok hatása. Megmaradt csodás pillanatok és örö-

kös hiányérzetek. Örök szerelem, se vele, se nélküle. Öregedés. A lámpaláz és 

átalakulása félelem nélküli fi gyelemmé. 

Millió kimondhatatlan érzés és gondo-

lat. Megszenvedett örömök és betelje-

sülés. Örökös izgalom, szenvedélyes 

függ�ség a színháztól, az el�adástól, 

sóvárgás a taps után. A kollégák érinté-

se, az írott szó megértése, átformálása, 

közvetítése. A saját örömök, fájdalmak 

felhasználása a megformálandó sze-

repben. Azonosulás a szereppel, jóval 

és gonosszal egyaránt. És még millió 

megfogalmazhatatlan érzés és gondo-

lat. Sírig tartó szerelmem: SZÍNHÁZ.

Fontosabb életrajzi adatok:

József Attila Gimnázium (érettségi, 

1960), segédmunkás (1960–1961),

Színház- és Filmm�vészeti F�isko-

la(1961–1965), színm�vészdiploma.

Színházi tagság:

Kecskeméti Katona József Színház 

(1965–1968), veszprémi Pet�fi  (1968–

Friedrich Schiller: Don Carlos 

(II. Fülöp szerepében)
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Asszonyi Tamás
szobrász- és éremm�vész (Pécs, 1942. augusztus 30.)

Ha írásra fanyalodom, a legnehezebb 

elkezdeni. Megtalálni az els� szót vagy 

mondatot.

Az én mesterségemben nincs ilyen 

gond. Meglátok egy szobrot, fest-

ményt, építményt, bármit, az a kezd� 

szó. Az, hogy meglátom, és az, amit 

látok. Persze körbe is járhatom, ha 

körbejárható, az els� benyomásokat 

b�víthetem, akár revideálhatom. Ez 

a m�élvezet. Nagyon szeretek m�él-

vezni. Szeretem a jó m�veket és sze-

retem élvezni �ket. Így aztán jól élek, 

mindig találok a „szalmakazalban” 

szépet is meg jót is.

Amikor a hatvanas években Ku-

dász professzor úr megoperálta a szí-

vemet, adtam magamnak 15-20 dol-

gos évet. Úgy éreztem, ennyi id� elég 

lesz megcsinálni mindazt, ami rám 

kiosztatott, de azért igyekeznem kell. 

Nagyon intenzíven kezdtem dolgoz-

ni. Eltelt húsz év, még mindig éltem, 

gondoltam, belevágok még húszba. 

Ez is összejött.

Hol tartok most? Hogyan lettem 

az, aki és ami vagyok? Honnét jöttem, 

ki és mi minden alakította az élete-

met? Szül�k, barátok, szerelmek, tár-

sak, mesterek. Hol kezd�dött? A szü-

letéskor? Netán a múltba veszett 

�söknél? Legyenek a nagyszül�k!

Apai nagyapám feleségestül ván-

dorló színész volt. Így esett, hogy 

apám Nagyváradon született, és némi 

kitér�k után fi atal feln�tt korára Pécs-

re került a truppal együtt. Nagyapám 

1923-ban nagy ambícióval kibérelte a 

1969), Thália Színház (1969–1973), József Attila Színház (1973–1977), Nemzeti 

Színház (1977–1979), Vígszínház (1979–1990), József Attila Színház (1990–

1991), szabadfoglalkozású (1991–1997), Új Színház (1997–2000), szabadfog-

lalkozású (2000–2002), Budapesti Kamaraszínház, tag (2002–), Soproni Pet�fi  

Színház (2003–2007) m�vészeti igazgató

Kitüntetések:

Jászai Mari-díj (1975), érdemes m�vész (1982), tévé- és fi lmkritikusok díja 

(1983), SZOT-díj (1984), Ajtay Andor-díj (1985), kiváló m�vész (1987), Magyar 

Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1996), Magyar Köztársasági Érdem-

rend középkeresztje (2002), Kossuth-díj (2007), a Halhatatlanok Társulata örö-

kös tagja (2010).
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Pécsi Nemzeti Színházat. Operatársu-

latot szervezett. El�adták a Trubadúrt, 

a Bajazzókat, a Pillangókisasszonyt, 

a Rigolettót, a Bánk bánt stb… Há-

rom évig bírta. Akkoriban a színházak 

a jegyárakból éltek, a bérleti díjat is 

abból fi zették. Fizették, ha tudták. 

Végül a város visszavonta a játéken-

gedélyt. Nagyapám ekkor vendégl�t 

nyitott A  Nótás Kapitányhoz, ahol az 

összes barátja vele együtt ivott, s mi-

vel az egész város a barátja volt, a 

vendégl� is cs�dbe ment, nagyapám 

meg meghalt.

Az anyai ág élete kevésbé ka-

landos, de azért azon is kijutott né-

mi izgalom. Végh Mihály MÁV-tanító 

a Monarchia idején Csáktornyán élt, 

ott is n�sült. Egy Kolarics nev� csiz-

madia lánya, Mária lett az ara. Élde-

géltek szépecskén, boldogan, anyám 

is megszületett, a világháborúnak, a 

Monarchiának is vége lett. Minden jó 

lett volna, hanem egyszer csak na-

gyon nem szeretett idegenek lettek. 

Bizonyos kényszerek hatására bepa-

kolták a motyójukat egy marhavagon-

ba, és új „lakásukkal”, némi viszon-

tagságok után, begurultak a pécsi 

vasútállomás egyik küls� vágányára. 

Itt éldegéltek néhány évig. Amikor a 

szerbek kimentek Baranyából, nagy-

szüleim bankkölcsönnel házat épí-

tettek. Amikor az utolsó részletet is 

kifi zették, ez a nagyapám is meghalt. 

Így adódott, hogy nagyapák nélkül 

n�ttem fel.

Anyám tanítón� volt, apám jo-

got végzett. Nem volt nehéz össze-

találkozniuk. A  harmincas években 

mindketten úgynevezett szellemi ín-

ségmunkások voltak a pécsi városhá-

zán. Összeházasodtak, némi további 

viszontagságok, különélések után ki-

kötöttek egy Pécs melletti kis faluban. 

Anyám tanított, apám segédjegyz�, 

majd körjegyz� volt. Ehhez szolgálati 

lakás is járt. Ott laktunk. Megszületett 

a n�vérem, aztán háború volt. Apámat 

Budán, mai nevén a Kis János altábor-

nagy utca környékén fogták el. Vitték 

egyenest Romániába, Focsaniba. Ki-

csi koplalás, tetvek és vérhas után ott 

m�köd� magyar orvosok egy halott 

papírjaival hazasíbolták. Ezután jöttek 

az újabb megpróbáltatások: jegyz�k-

re már nemigen volt szükség, viszont 

kellettek a kútásók, Komlót épít�k, 

völgyhidak épít�i. Sokat segített apá-

mon, hogy tudott írni, így el�bb-utóbb 

minden munkahelyén irodára került. 

Baján például reggelenként a rádió 

vízállásjelentését kellett beírnia egy 

füzetbe. Ez tízéves koromtól a nyári 

szünetekben az én dolgom volt. És itt 

kezd�dött (folytatódott?) az én sze-

rencsés életem.

Nyaraimat apám mellett, Baján 

töltöttem. Ott volt a Duna, úszni tud-

tam, ladikom volt. Szabad voltam. 

A vízzel a mai napig tartó szerelembe 

estem. Ma is a Duna mellett lakom.

1956-ban felvettek a budapesti 

Képz�- és Iparm�vészeti Gimnázium-

ba, érettségi után a Magyar Képz�m�-

vészeti F�iskolára. Miután végeztem, 

a Fiatal M�vészek Stúdiójának Rot-

tenbiller utcai kollektív m�termében 

kaptam lehet�séget a munkára. Itt 

már stúdiópályázatokon, kiállításokon 

kisebb-nagyobb díjakat is nyertem. 

Szerencsére kiváló mestereim voltak. 

Martsa István, Szabó Iván, Pátzay Pál 

segítettek ahhoz, hogy megértsem, 

mi a szobor. Kit�n� barátaim, Kis 

Sándor, Vigh Tamás megért� fi gye-

lemmel kísérték és segítették kezdeti 

lépéseimet.

Jávor Piroska, akkor még fest�-

növendék, ma kiváló fest�m�vésszel 

1966-ban házasodtunk össze. 1969-

ben pályázati úton bérleti jogot nyer-

tünk a frissen épült szentendrei Új 

M�vésztelepen.
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Szentendre a hetvenes években 

nagyon szerethet� és élhet� kisváros 

volt. Itt született 1972-ben a Zsófi , 

majd 1977-ben a Flóra névre keresz-

telt lányunk. Nagyapjuk keresztelte 

�ket. Evangélikusok. Akkoriban köte-

lez� volt a katonai szolgálat, így nagy 

öröm volt s szerencse, hogy lányaink 

lettek. Ez máig is Fortuna adománya.

A  szerencse továbbra sem került 

el. Megbízásokat kaptam, munkákat 

nyertem meghívásos pályázatokon, 

rendszeresen hívtak kiállítani. Olykor 

Jávor Piroskával, máskor Ligeti Eri-

kával és Csíkszentmihályi Róberttel 

állítottam ki kultúrotthonokban, mú-

zeumokban, galériákban. Itthon és 

külföldön.

Érdekl�désem és körülményeim 

egyre inkább az érmészet felé tereltek. 

Ezekben az években a m�kritikának 

meggy�z�dése volt, hogy a magyar 

éremm�vesség olyannyira megújult, 

hogy már a világ is felfi gyelt rá, és ez 

Vigh Tamás, Kis Nagy András, Czinder 

Antal és a mi hármunk érdeme. 1981-

ben féléves római ösztöndíjat kaptam. 

Mi ez, ha nem szerencse?

Így teltek s telnek most is napjaim.

Korábbi éveimben szerettem a 

konkrét feladatot, a megbízást. Ren-

geteg feltételnek kell megfelelni. Ma-

ga a téma, a helyszín, a megrendel� 

kívánalmai, az én önbecsülésem, az 

anyagiak, várakozás (ha van rá id�) az 

ihletett pillanatra. Ez kihívás, és na-

gyon jó érzés, ha sikerül e sok szem-

pontot összehangolni és végül egy 

elfogadható m�vet szülni.

Ma már a legfontosabb megren-

del�m magam vagyok. Paradicsomi 

állapot. Barátoknak, családtagjaim-

nak készítek alkalmi érmeket, plasz-

tikákat. Ha úgy érzem, az évek során 

összegy�jtött farönkjeim közül vala-

melyik fi cánkol, megkérdezem, mi 

szeretne lenni? Aztán azzá teszem.

Nem vágyom sikerre, úgy érzem, 

megbecsülnek, amire képes voltam 

(és vagyok), az elismertetett.

Szeretem nézni a Dunát, élvezni 

az �szi napsütést, jó képeket, szobro-

kat látni, néha megcsinálni. Szeretem 

az évszakokat, az életet és az embere-

ket. A meg-megbotlókat is.




