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Bényei Miklós
könyvtáros-történész (Tiszaladány, 1943. január 5.)

A taktaközi, Tokaj melletti kis faluban felmen�im 

jobbágyok, majd kisparasztok voltak. Szüleim 

azonban többet, jobbat akartak, testvéremet és 

engem is taníttattak és szeretettel neveltek. So-

kat köszönhetek általános iskolai tanítóimnak és 

a tokaji gimnázium tanárainak is. Számomra a 

követend� példát, az értelmiségi modellt kilenc 

évvel id�sebb bátyám mutatta. Tudatos életem 

a nyomtatott bet� b�völetében formálódott. Ka-

maszkoromtól könyvtáros akartam lenni, és már 

gimnazistaként álmodoztam a kutatói pályáról is.

Budapesten, az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetemen könyvtár–történelem szakon végez-

tem, 1966-ban. Rögtön a debreceni Megyei Könyv-

tárba kerültem, ahol némi megszakítással nyug-

díjazásomig dolgoztam. Lakóhelyem mindmáig a cívis város. Itt maradtam, mert 

szerencsés sorsom úgy alakult, hogy nemigen éreztem az ún. vidékiség hátrányait.

A  következ� esztend�ben házasságot kötöttem, és immár negyvenöt éve 

boldog, kiegyensúlyozott családi életet élek. Feleségem, Csikai Erzsébet orvos, 

van egy lányom (Ágnes, 1984) és egy fi am (Péter, 1980), no meg a szemünk 

fénye, az els� osztályos unokám (Misike, 2005).

Könyvtárosként szaktájékoztató, helyismereti-helytörténeti szakreferens, ké-

s�bb olvasószolgálati osztályvezet�, végül igazgatóhelyettes voltam. Tevékeny 

részese lettem az akkortájt hazánkban újdonságnak számító tájékoztató és 

helyismereti szolgálat megszervezésének. E kett�s tárgykörben számos publi-

kációm is napvilágot látott, a helyismereti munkával foglalkozó könyveim száma 

eddig hét. Több mint száz helyismereti-helytörténeti bibliográfi ám jelent meg.

Már fi atal szakemberként bekapcsolódtam a könyvtári közéletbe, els�sor-

ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) tagjaként. 1990-t�l 1998-ig az 

MKE bibliográfi ai szekciójának elnöke, 1998-t�l 2008-ig, azaz újabb két ciklu-

son át az MKE elnökségének tagja voltam, egyúttal a képzési és továbbképzési 

munkabizottság vezet�je. Tagja vagyok a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumá-

nak, valamint a könyvtári akkreditációs szakbizottságnak. Id�nként kitüntetés-

sel is jutalmazták a munkámat; különösen örültem a Szinnyei Józsefr�l (1998) 

és a Széchényi Ferencr�l (2009) elnevezett díjnak.

Közben folytattam a még egyetemistaként elkezdett m�vel�dés- és esz-

metörténeti (közelebbr�l könyv- és könyvtártörténeti) kutatásaimat. Els� nagy 

témám Eötvös József könyvtára és gondolatvilága volt: ebb�l írtam a szakdol-

gozatomat és 1969-ben az egyetemi doktori (az ún. kisdoktori) értekezésemet 

(ennek rövidített változatát Eötvös József olvasmányai címmel az Akadémiai 

Kiadó közzétette), a Szépirodalmi és a Helikon Kiadó megbízásából sajtó alá 

rendeztem és bevezet� tanulmánnyal láttam el az Eötvös naplóit és feljegyzé-

seit tartalmazó Vallomások és gondolatok (1977) cím� összeállítást.
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Noha a kiváló író és politikus életm�ve változatlanul vonz (olykor-olykor 

publikálok is róla), kés�bb tágult az érdekl�dési köröm. Ezt jelzi az 1989-ben 

megvédett (és 1994-ben kiadott) kandidátusi disszertációm címe: Oktatáspoli-

tikai törekvések a reformkori országgy�léseken. A többi m�vel�dési ág diétai 

vita- és iratanyagát szintén feldolgoztam (kiemelném A nemzeti és polgári kul-

túra felé cím� tanulmánykötetet). Kitekintettem a korabeli Erdélyre is, pár éve 

(2008-ban) jelent meg az összegz� igény� M�vel�dési törekvések az erdélyi 

reformországgy�léseken 1834–1848 cím� munkám.

Elmélyültek a Debrecen és Hajdú-Bihar megye múltjára irányuló vizsgá-

lódásaim is. Különösen izgatnak a kiemelked� magyar személyiségek és a 

város viszonyát érint� kérdések. Monográfi át szenteltem Széchenyi István és 

Debrecen (1987), majd Széchenyi István és Bihar vármegye (2010), valamint 

 Kossuth Lajos és Debrecen (2003) kapcsolatának. Az utóbbi, a bicentenárium-

ra készült kiadványt nyújtottam be akadémiai doktori értekezésként, és a si-

keres nyilvános védést követ�en 2008-ban elnyertem az MTA doktora tudomá-

nyos fokozatot. Kisebb helytörténeti cikkeim egy részét két füzetben gy�jtöttem 

össze: Debreceni történelmi miniat�rök (2000), A  cívis szellem nyomtatott 

hírnökei – Írások a debreceni könyv- és lapkiadás történetér�l (2007).

Részben a könyvtári feladataimmal is összefüggnek az egykori professzo-

rom életútjának feltárását célzó kutatásaim, ezek közül az úttör� jelleg� kismo-

nográfi át – Kovács Máté (2005) – mindenképpen érdemes megemlíteni. Ezen 

túlmen�en is jó néhány könyv- és könyvtártörténeti közleményt írtam, egybe-

gy�jtve a Legyen minden helységben olvasóintézet (2008) címmel olvashatók.

A  tudományos min�sítés hozzájárult, hogy az 1980-as évek végén közre-

m�ködhettem a magyarországi egyetemi könyvtárosképzés második intézmé-

nyének, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (2000-t�l Debreceni 

Egyetem) szervez�d�, a nemzetközi tendenciákhoz igazodó és ezt a nevében 

is tükröz� informatikus könyvtáros szak el�készítésében. A képzésben annak 

megindulásától, 1989 szeptemberét�l részt veszek, el�bb óradíjas oktatóként, 

majd félállású docensként, 2005 óta nyugdíjasként; tantárgyaim: írás-, könyv- 

és könyvtártörténet, tájékoztatás, információforrások, helyismereti speciál-

kollégium. Egy ideig (1992–2005 között) a szakfelel�si teend�ket is elláttam. 

Tanítottam a Nyíregyházi, ma is tanítok az egri Eszterházy Károly és a debreceni 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz� F�iskolán. A fels�oktatás ún. bolognai 

reformja során (2004–2006-ban) más kollégákkal együttm�ködve szerepet vál-

laltam az informatikus könyvtáros alapképzési, majd a mester szak programjá-

nak kidolgozásában. A Debreceni Egyetem 2009-ben címzetes egyetemi tanári 

címmel ismerte el oktatói és tudományos er�feszítéseimet.

Közel a hetvenedik évemhez csendesen, ám nem visszavonultan élek. Élve-

zem a családom szeretetét, kutatgatok, írogatok, bibliográfi ákat állítok össze. 

S ha tehetem, olvasgatok, forgatom a gyerekkorom óta halmozódó könyvei-

met. Egyetemi-f�iskolai hallgatóimnak igyekszem átadni mindazt, amit hajda-

ni professzoraimtól és a könyveimb�l elsajátítottam, vagyis nemcsak a soros 

tananyagot, hanem a tudás, az emberek tiszteletét.
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Pázmándi Antal
kerámiaszobrász (Mez�kövesd, 1943. január 6.)

SORS, ADJ ESÉLYT,

HOGY MEGMUTATHASSAM MAGAM!

VÉLETLEN (Te kegyetlen zsarnok, 

mondd, mi a neved?) Szerencsés éj-

szakai vakrepülés vagy sorsszer� de-

terminizmus?

Az egyes ember térben és id�ben 

bárhol és bármikor megszülethet, vagy 

sehol és soha.

Vízkeresztkor születtem Matyóföldön.

Apám k�m�ves, anyám hímz� és rajzoló népm�vész volt.

Nem emlékszem gyermekkori rajzaimra, kés�bb szüleim sem tudtak mu-

tatni ilyet.

I. VÉLETLEN. Kilencéves koromban került iskolánkba rajztanárnak egy 

Pestr�l elüldözött osztályidegen fest�. Az els� órán a matyó gyerekeknek népi 

motívumokat kellett volna rajzolniuk. Szünetben a fél osztálynak megrajzoltam, 

ahogy esténként anyámtól láttam. Persze jött a lebukás és a büntetés (soha 

rosszabbat!). Másnap kellett mennem a tanárunk id�sebb gyerekekb�l frissen 

szervezett rajzszakkörébe. A SORSOM ELD�LT.

Heti két alkalom rajzolás, játék, festés. Mindig fél órával el�bb érkeztem, 

hogy jó hely és rajztábla jusson. Kockológia, gipsz, él� modell és természetben 

való festés. Sokszor rajzbakostul menekültünk a hazatér� csorda el�l. Volt, mikor 

Borsod megyéb�l három tanulót vettek fel a pesti m�vészeti gimnáziumba. Ekkor 

még csak egy volt az országban (mindhárman a mi szakkörünkb�l kerültek ki).

Sajnos, tanárunk, mesterünk, Simon Ferenc 1956 nyara óta Sájban, egy kis 

falu temet�jében pihen. Talán a túlvilágon sárgarépát ropogtatva ravasz moso-

lyával korrigál a vizuálisan érzékeny lelkeknek.

Halálával megsz�nt a szakkör, a  társaságból még utoljára bekerültem a 

pesti m�vészeti gimnáziumba. Új iskolámba nehezen tudtam beilleszkedni, 

úgy éreztem, semmi újat nem tanítanak rajzból, egyik szakról a másikra ván-

doroltam (fest�, szobrász). Kerestem új tanáromat, de magamra maradtam. 

Érdekes, kés�bb én lettem tanár a f�iskolán.

II. VÉLETLEN. 1962-ben az Iparm�vészeti F�iskola szilikát szakára pótfelvé-

telit hirdettek valamelyik újságban. El�tte és azóta se csináltak ilyet (anyám vé-

letlenül olvasta, pedig nem járt újság hozzá). A katonaság el�l oda menekültem.

Kíváncsi lennék, hol tartanék és miket csináltam volna, ha a Képz�m�vé-

szeti F�iskolára vesznek fel (akkoriban az Iparon szabadabb szellem uralko-

dott, nem dühöngött a szocreál). 1967-ben diplomával a kezemben Pesten 



JANUÁR

66

sem lakásom, sem állásom, sem m�termem nem volt. Persze ez nem véletlen. 

Az ágybérletem törvényszer� volt.

Közben elszelelt tizenöt év, mint mindenkinek. Csak nyári m�vésztelepeken 

csinálhattam kedvemre a plasztikai hiábavalóságaimat (Siklós, Kecskemét).

III. VÉLETLEN. 1985-ben felkértek az Iparm�vészeti F�iskola Alapképz� 

Intézetébe plasztikát és formatant tanítani. Az iskolának köszönhetem jó közér-

zetemet és a megalkuvás nélküli megélhetést. Sok szabad id�mben csinálhat-

tam szobraimat, és közben jöttek a köztéri megbízások évr�l évre. A szerencse 

nem tágított érdemtelen alanyától, egészen 2011 nyaráig. A  nagy debreceni 

Kósa Lajos-szök�kútig.

Sok tehetséges sorstársamnak éppúgy elfolyt az id�, mint nekem, mégsem 

futhatták be pályájukat méltó megbízások híján.

Véletlen, milyen nem� lehetsz (talán csúnya, fi atal férfi  vagy öreg, szépsé-

ges n�)?

Nem érzem, milyen m�vésznek lenni, színes, autonóm plasztikákat készítek 

samottból, fából, fémb�l. Felel�tlenül alakítom a formákat saját ízlésemre és 

örömömre, s így nem csodálom, hogy a kutyának sem kellenek.

M�gy�jt� vagyok: a munkáimat gy�jtöm kényszerb�l. Ars poetica: munka 

közben magamra vagyok kíváncsi, mit tudok kihozni egy kósza ötletb�l.

IV. VÉLETLEN. Még mindig élek, pedig a halál már eljegyzett, mint minden-

kit már a születésénél.

Bajkay Éva
m�vészettörténész, muzeológus (Budapest, 1943. január 12.)

Úgy hiszem, hogy 

minden m�vészet-

történészben egy el-

vetélt fest� rejt�zik. 

M�alkotás helyett 

m�elemzés, de min-

denképpen a m�vek 

szeretete él benne. 

Igaz, én a rajznál ma-

radtam, azt is aktívan 

csak tanuló éveim ben 

m�veltem, az isko-

lában és otthon. Ha 

fi únak születek, biztosan építész le-

szek. Férjem Rosch Gábor építész. 

Ötödik évtizede járjuk együtt, itthon 

és külföldön a múzeumokat.

1967-ben végez-

tem az ELTE m�vé-

szettörténet–orosz 

szakán, egy ritka és 

hasznos párosítás-

ban. Zádor Anna volt 

a mentorom. Kiállítá-

sokra is elvitt minket. 

Máig emlékszem a 

Nemzeti Galéria dísz-

termében (a  volt Cu-

riában) megrendezett 

Nemes Lampérth-tár-

latra. Akkor szerettem bele a mo-

dernekbe. Az utolsó szemináriumon 

már Moholy-Nagy Bauhaus-kötetének 

elemzését vállaltam. A  másik nagy 
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hatás a László Gyula vezette m�terem-

látogatásokon ért. M�vészeket, eredeti 

m�veket láthattunk, s�t pl. Varga Nán-

dor Lajosnál grafi kázhattunk. Engem 

már ekkor sem a fekete reprókra, fo-

tókra épül� teóriák érdekeltek, hanem 

a kézzelfogható, közvetlenül befogad-

ható m�vek interpretálása.

1966 �szét�l az ötödéves múzeu-

mi gyakorlatot már a Nemzeti Galé-

riában végeztem. A  festészeti osz-

tály vezet�je, Bodnár Éva elhalmozott 

mindenféle munkával, s  ezek során 

elsajátítottam a muzeológia alapjait. 

Hívtak, hogy maradjak ott, de állás 

nem volt, a  M�vészeti Alaptól kap-

tam két évig ösztöndíjat. Az állás 

nélküli akkor munkakerül�nek számí-

tott, ezért munkakönyves, részállású 

dolgozója lettem a M�vészettörténeti 

Kutatóintézetnek Németh Lajos jóvol-

tából. Ez a lexikontárnak való sajtó-

cédulázást jelentette, amit kés� estig 

lehetett végezni a könyvtárban.

Bár a szakdolgozatomat a Keletre 

utazott reformkori kismesterek fes-

tészetéb�l írtam, hamarosan a mo-

dernizmus akkoriban nem ajánlott 

világába csöppentem. A Nemzeti Ga-

léria 1967 végi kiállítása Uitz Bélát 

mutatta be. Erre érkezett Budapestre 

a 80 éves, testileg és lelkileg megtört 

mester. A  f�igazgató kirendelt mellé 

titkárnak. Az id�sebbekkel bizalmat-

lan m�vész elfogadott, felkértek, hogy 

költöztessem haza moszkvai m�ter-

mének válogatott anyagával. A sztálini 

börtönben megtört m�vész szocreál 

vázlatainak, a  reneszánsz ihlette raj-

zoknak, aranymetszés-tanulmányok-

nak tucatjait igyekeztem leporolni, 

katalogizálni, és közben izgalommal 

kerestem a korai absztrakt képeket, 

melyekr�l régi reprodukciók felmuta-

tásával próbáltam informálódni. Végül 

a m�vész unokája elhozott egy óriási 

tekercset, másfél méteres olajképek-

kel, rajzokkal a bécsi id�kb�l. Így 

ezeket is sikerült hazahozni s azóta 

világszerte bemutatni.

Tudtam, hogy a modern m�vészet 

egyik koronatanújával van dolgom. 

Egy húszkilós magnót cipelve vettem 

fel beszélgetéseinket. Vallomásai és 

kutatásaim képezték azt az unikális 

anyagot, amelyb�l a Gondolat Kiadó 

felkérésére megírtam Uitz Béla élet-

útját a Szemt�l szemben sorozatba 

(1974). A  grafi kai osztályra kértem 

magamat az életm�-katalógus össze-

állításához. A  „tudományoskodást” a 

múzeumban nem nézték jó szemmel. 

Ez engem nem tántorított el. Me-

részen a Konstruktivizmus (Gondo-

lat, 1979) dokumentumait rendeztem 

el�ször kötetbe, majd lezártam az 

oeuvre-katalógus számítógép nélkül 

elképeszt�en bonyolult és sziszifuszi 

munkáját. Ezután megírtam kandidá-

tusi értekezésemet Uitz korai mun-

kásságáról. Ezt 1983-ban az MTA-n 

megvédtem. 1984-ben lettem a gra-

fi kai gy�jtemény immár nem helyet-

tes vezet�je. Közben részt vettem a 

Nyolcak és aktivisták nagy nemzet-

közi kiállítássorozat munkáiban, s  a 

politikai enyhülés idején a külföldön 

élt magyar m�vészek közül Lesznai 

Anna, Trauner Sándor kiállítását ren-

dezhettem meg a Nemzeti Galériában. 

A külföldön született m�vek, elfelejtett 

alkotók felkutatása, bemutatása lett 

egyik szakmai célom. Kiállítássoro-

zatba kezdtem a Magyar grafi ka kül-

földön 1919–1933 közötti kvalitásos 

m�veinek összegy�jtésével. 1982-ben 

lett készen az els�, a Bécsben készült 

modern papírmunkákból, majd ezt 

követték a németországiak (1989). 

Sajnos akkor nem lehetett bemutatni 

a tárlatot a Nemzeti Galériában – no-

ha az ottani törzsanyagra épült –, de 

a Pet�fi  Irodalmi Múzeumban nagy 

meglepetésként hatott.
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Ami addig Közép-Európából is-

meretlen volt, arrafelé fordultak a né-

metek is. Így jelent meg a Galériában 

1985-ben Hubertus Gaßner, a  Kas-

seli Egyetem tanára növendékeivel, 

hogy dolgozzuk fel együtt a Magyar 

avantgárd a Weimari Köztársaságban 

témát. Ösztöndíjas kutatások, széles 

nemzetközi gárda munkájával hoztuk 

létre a Kölcsönhatások (Wechselwir-

kungen) cím� nagy kiállítást Kassel-

ben 1986-ban, 600 oldalas katalógus-

sal. Bochum volt a második állomás 

– Budapesten nem lehetett bemutatni!

A  kiállítások inspiráltak a grafi kai 

gy�jtemény hiányainak pótlására, fon-

tos m�vek, hagyatékok felkutatására. 

Sikerült pl. megtalálnom Bécsben és 

Salzburgban egy 19. századi tájképfes-

t�nk, Libay Károly Lajos több mint 100 

éve rejt�zköd� anyagát (MNG, 1994, 

Bad Ischl, 1995) és bemutatni a Ma-

gyar rajzm�vészet mesterei sorozat-

ban Id. Markó Károly és Barabás Mik-

lós után. Változatlanul inkább a mo-

dernekkel foglalkoztam el�adásaim, 

publikációim során, valamint további 

hagyatékokat elemeztem kiállításaim 

és könyveim kapcsán: Buenos Airesb�l 

Mund Hugó és Dömötör Gizella (Mis-

sionArt, 1994), New Yorkból az elfele-

dett Bauhäusler: Weininger Andor (Pro 

Pannonia, Pécs, 2006) munkásságát. 

Konferenciákon (Bécs, Berlin, Kassel, 

Weimar, Delaware, Kolozsvár stb.) való 

részvételekkel egyre b�vültek nem-

zetközi kapcsolataim. A  rendszervál-

tás után a bécsi Albertina igazgatója 

kért fel egy kiállítás megrendezésére 

Uitz bécsi korszakának m�veib�l. Az 

EU-s csatlakozásunkat megel�z� kul-

turális érdekl�dés tette lehet�vé egy 

nagyszabású Magyar avantgárd 1915–

1925 kiállítás megszervezését Brüsz-

szelben. A  nagyméret� katalógusban 

felmutathattam a mai hálózatelméletet 

megel�z� kutatásaim eredményét a 

magyar és a németalföldi modernek 

ismeretlen kapcsolatáról. Gaßnerrel 

két további kiállításban dolgoztunk 

együtt, Mattis Teutsch és a der Blaue 

Reiter kiállítás és a Modernizmusok, 

a  Los Angeles-i Modern Múzeummal 

közös projektben.

Az évek el�rehaladtával megérik az 

ember az oktatói munkára. El�bb az 

ELTE, majd 2003 óta a MOME doktori 

iskolájában lettem óraadó tanár. A Ga-

lériában kétszekrénnyi jegyzetanyag 

vár még további feldolgozásra korábbi 

céduláim, katalógusaim nyomán. Ebbe 

kezdtem volna, amikor elért egy új, 

nagy projekt. 2010-ben Pécs Európa 

kulturális f�városa lett, és ebb�l az 

alkalomból Várkonyi Györggyel össze-

fogva végeztük életünk legnehezebb 

feladatát a Magyarok a Bauhausban 

prezentálását. (Pécsett és Berlinben a 

Bauhaus-archívumban került megren-

dezésre.) Ismét sikerült 25 f�s neves, 

nemzetközi szerz�gárdát toborozni és 

egy szép katalóguskönyvet megjelen-

tetni magyarul és németül. Óriási mun-

ka volt, még ha mindig egy ilyenre ké-

szültem is, gy�jtve az anyagot, kiépítve 

a hazai és nemzetközi szakmai kap-

csolatokat. Ezt szeretem csinálni! Most 

már csak kisebb léptékkel, de folytatom 

kedvenc témáim kutatását, legyen szó 

a Magyar m�vészekr�l a bécsi Hagen-

bundban (Bécs, 2013–14) vagy Nemes 

Lampérth József m�veir�l (Kogart).

A sok kiállítás, a mintegy 200 cikk 

és 12 könyv után, hetvenévesen, jó 

megélni, részt venni fi amék szép csa-

ládi életében a három unokával, és a 

fi atalok, köztük a grafi kai osztályon 

feln�tt muzeológusnemzedék haté-

kony szakmai munkájában, aktuális 

projektekben. E  kölcsönhatások kö-

zepette válik egyre teljesebbé az élet.
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Rendhagyó életemet er�sen befolyá-

solta, hogy: ’fordítva vagyok bekötve’, 

a mottóm: ’járatlan utat a jártért el ne 

hagyd’, s miközben tudom, hogy „ilyen 

vagyok, ilyen”… – ennek ellenére „nem 

bánok semmit sem”!

Esztergályos Cecília
színm�vész (Budapest, 1943. január 26.)

Halló, halló!

(József Attila Színház, rend. Méhes László)

nem kell más, csak egy albérlet (Esztergályos Cecília festménye)



JANUÁR

1010

Várady Szabolcs
költ�, m�fordító, szerkeszt� (Budapest, 1943. január 27.)

Az életem nagyrészt 

egy helyben telt. 1945 

óta Budán, a XI. kerü-

letben, abban a lakás-

ban, ahol ma is lakom. 

És amíg közben nem 

itt, addig is Budán lak-

tam, a  II. kerületben. 

Budapesten kívül a 

legtöbb id�t Sziglige-

ten töltöttem, az alko-

tóházban, negyven év 

alatt több mint három 

évet, ha összeadom a 

januári és júliusi job-

bára két-két heteket. A házassági év-

fordulónk is már a negyvenegyedik 

volt az idén. Az egy munkahelyen (az 

Európa Könyvkiadónál) eltöltött id�, 

ha nem is éri el a negyvenet, de több 

a harmincötnél.

Van az amúgy nagy lakásnak egy 

elszigetelt kis szobája, eredetileg nem 

is volt a lakás része, hanem a ház kö-

zös tulajdona, külön bejárattal, amely 

a padláslépcs�re is nyílik. Apám meg-

vette a háztól, és itt lakott a szakács-

n�nk a férjével, amíg a szüleim nagy 

lábon éltek az ostrom után, az államo-

sításig. Apám egy kis vegyi üzemnek 

volt a társtulajdonosa. Jut eszembe, 

a jómódhoz egy szentendrei nyaraló is 

tartozott, a nyarakat mi, gyerekek ott 

töltöttük, nagyanyám felügyelete alatt, 

így azért egy kis vidéki életet is kós-

toltam kisgyerekként. Volt nagy kert, 

veteményes, baromfi udvar, nyúltenyé-

szet, és körös-körül a még nagyrészt 

beépítetlen természet, az országút túl-

oldalán a Duna. Ha megáradt, bejött a 

kertünkbe is. Mikor gimnazista lettem, 

megkaptam azt a kis szobát, és abban 

írom most ezeket a sorokat is.

Irodalmi vénája 

leginkább nagyanyám-

nak volt a családban. 

Fönnmaradt egy le-

vele, amelyben igen 

szemléletesen és re-

mek humorral írta 

meg anyáméknak, ho-

gyan zajlott le a hoz-

zánk beszállásolt szov-

jet katonatiszteknél 

egy disznóölés (végül 

is az egyik közkatona 

géppisztollyal terítet-

te le szegény sertést). 

Verset azonban tudtommal senki sem 

írt. Nekem is csak tizennégy éves ko-

romban támadt az a váratlanul igen 

eltökélt szándékom, hogy költészet-

tel akarok foglalkozni. A körülmények 

szerencsésen alakultak. Volt el�ször 

is egy remek tanárom a József Attila 

Gimnáziumban, Laky Péter. Matemati-

kát tanított, de irodalmár is volt, � ad-

ta a kezembe Szabó L�rincet, Weöres 

Sándort. És volt egy csapat, egy évfo-

lyammal fölöttem, akik irodalmi lapot 

szerkesztettek, és hamarosan befo-

gadtak engem is. Bence Györggyel 

(� volt a lap szellemi vezére) és Papp 

(kés�bb költ�ként Sumonyi) Zoltánnal 

elmentünk Vas Istvánhoz. Attól fogva 

� az írásainkat bírálta meg rendszere-

sen, felesége, Szántó Piroska pedig a 

lelkünket ápolta. És volt egy rokonom, 

aki iskolatársa volt Pilinszky Jánosnak, 

így érettségiz� koromra egyszerre két 

mesterem is lett. Az is szerencse, hogy 

nem vettek fel az egyetemre. Négy 

évre korrektor lettem a Szépirodal-

mi Könyvkiadónál, amely akkor még 

a New York-palotában székelt, egy 

emelettel az Európa és a Móra fölött, 

Szabó J. Judit felvétele
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összebarátkoztam Réz Pállal, megis-

mertem többek között Domokos Má-

tyást, Kormos Istvánt, Lator Lászlót. 

Pilinszky beajánlott Galsai Pongrác-

hoz, aki a N�k Lapjánál irodalmi rova-

tot szerkesztett, Kormos pedig bevette 

egy versemet a Szerelmes Aranyka-

lendárium cím� antológiába, egy-egy 

vers az év minden napjára a világiro-

dalomból, közte hetven magyar, és én 

az egyik, a huszonkét évemmel! Akkor 

már jártam esti tagozaton a pesti böl-

csészkarra, magyar–történelem szak-

ra. Éppen akkor, 1965-ben kerültem 

át, �sszel, a  nappalira. Ott huszadik 

századi magyar irodalomra szakosod-

tam, de id�m nagyobb részét a fi lo-

zófi a szakosok közt töltöttem, a Ben-

ce György és Kis János vezérletével 

m�köd� diákkörben, ahol egy életre 

összebarátkoztam Petri Györggyel és 

Fodor Gézával is. 1969-ben végez-

tem, és �sszel elszeg�dtem az Európa 

Könyvkiadóhoz. A  kiadó akkor már a 

Kossuth téren volt, onnan mentem 

nyugdíjba 2005 végén.

Vas István kezdett�l buzdított a 

fordításra. � találta ki a Napjaink Köl-

tészete sorozatot, és ebben Archibald 

MacLeish amerikai költ�t vele közösen 

fordíthattam. 1970-ben jelent meg a 

kötet. És amikor saját verseim el�ször 

jelentek meg nagyobb mennyiségben 

a Ne mondj le semmir�l cím� antoló-

giában, 1974-ben, �  írt hozzá beve-

zetést. Verset csak a tanulóévekben 

írtam sokat, aztán egyre ritkábban. 

Csak 1981-re állt össze az els� önálló 

kötetem. A  második ’88-ban jelent 

meg, és csak felerészben volt új. Ab-

ban az évben váratlanul az ölembe 

pottyant egy Fulbright-ösztöndíj. Az 

alatt az öt hónap alatt, amíg Ameriká-

ban voltam, idehaza alaposan meg-

változtak a dolgok. New Yorkban ért a 

hír, hogy új irodalmi folyóirat szerve-

z�dik, Réz Pál f�szerkesztésével. ’89 

�szén meg is indult a Holmi, azóta is 

én szerkesztem a versrovatát.

Mikor hatvanéves lettem, úgy érez-

tem, ideje volna el�állni végre egy 

vaskosabb kötettel. Egybegy�jtöttem, 

amim volt, a komoly verseket, a  leg-

jobbnak gondolt versfordításokat, esz-

széket, kritikákat és a komolytalan 

(vagy mondjuk elegánsabban: „light”) 

versekb�l egy b� válogatást, mert ilye-

neket mindig nagyobb mennyiségben 

írtam, szórakozásból, versíróizmaim 

tornáztatása végett vagy Réz Pál felké-

résre – limerickeket – egy erotikus an-

tológiába. Meg sok dalbetétet külön-

féle színdarabokba. Ezt a könyvet az 

Európa adta ki, A  rejtett kijárat cím-

mel, 2003-ban. Legnagyobb karriert 

az a verssorom futotta be (Esterházy 

Péter könyvr�l könyvre visszajáró ven-

dégszövegeként), amelyik most már 

fenyeget�en szól rám: „Zsugorodik a 

zsugori id�.”


