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Eifert János
fotóriporter, fotóm�vész 

(Hódmez�vásárhely, 1943. május 8.)

Számomra játék a fotográfi a. Nagyon komoly já-

ték. És jelenti a világ megismerésének lehet�sé-

gét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabad-

ságot, hogy gondolataimat saját képi nyelvemen 

közölhetem. Nézni – látni – láttatni: ez a képíró 

(fotográfus) feladata, miközben egyensúlyozik a 

képzelet és valóság határán.
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Kósa Csaba
író, újságíró (Esztergom, 1943. május 9.)

Dunántúli vagyok, s bár 

jó öt és fél évtizede a 

f�városban élek, még-

iscsak a Dunántúlon 

itt is. Mert Budán. Ma 

már csak akkor kelek 

át a Dunán, ha valóban 

halaszthatatlan dolgom 

akad Pesten, tehát az 

Alföldön. Például a Ma-

gyar Katolikus Rádió-

ban, ahol nyolcadik 

esztendeje minden hé-

ten elhangzik egy tár-

cám vagy jegyzetem.

A  kék, gömböly� 

Dunántúlhoz köt a 

gyermekkorom, ott n�ttem fel, a Vasi-

hegyháton, ott �rzik kis falusi utcák 

ük-, déd- és nagyszüleim, édesanyám 

lába nyomát, ott �rzi a sír édesapám 

elporladt csontjait.

Édesapám tartalékos hadnagy 

volt, de a katonai szolgálat alól 1944 

végéig felmentést kapott mint Esz-

tergom város közellátási f�felügye-

l�je. Az utolsó háborús telet együtt 

töltöttük Andrásfán, nagyanyámnál, 

a  tanítólakásban – ide érkezett édes-

apám behívója 1945. március elején. 

Kötelességtudó emberként elvonato-

zott Szombathelyre. Az angolszászok 

éppen akkor bombázták szét a vasút-

állomást és környékét. Apám a közeli 

temet� sírkövei között élte túl a légitá-

madást. Annak lefújása után felkeres-

te a kiegészít� parancsokságot, de az 

épület helyett csak egy bombatölcsért 

talált. Mégis belehalt a háborúba: ’45 

májusában elvitte a Dunántúlon pusz-

tító tífuszjárvány.

Hadiárva voltam én is, mint a 

korosztályomból nem kevesen, mint 

Utassy József, Bella 

István, Kerék Imre és 

Kovács István. Gyer-

mekkorom feldolgoz-

hatatlan élménye volt 

– ha ugyan élménynek 

nevezhet� – ez az apa-

nélküliség, és az ma 

is. Jól tudom, hogy az 

lesz már a befejezésig, 

nem lehet elmenekül-

ni, elbújni el�le.

A  gimnáziumban 

tanárnak készültem, 

nyilván azért, mert 

szeretett Vas megyei 

nagyszüleim néptaní-

tók voltak. Tanítottam is, de csak 

életem második felében, akkor sem 

középiskolában, hanem egyetemen, 

f�iskolán. És szeretném hinni, hogy 

egy kicsit tán „egész népemet” is 

taníthattam a könyveimmel, az írá-

saim mal.

Pályámon az irodalom és az új-

ságírás ikertestvériségét próbáltam 

bizonyítani és éltetni – a nagy el�dök 

hagyományait követve. Közülük Ady, 

Móricz, Kosztolányi hatása a leger�-

sebb bennem.

Írtam hosszú évekig újságot, jár-

tam riporterként az országot. (Kés�bb 

Erdélyt is.) Legalább kétezer telepü-

lésen megfordultam, és életre szóló 

ismeretanyagot gy�jtöttem össze. Vol-

tam kés�bb irodalmi szerkeszt� (Nép-

szava: Szép Szó melléklet), f�szer-

keszt� (Magyar Fórum), ám országjáró 

újságíróként ismertem meg a ha-

za lakosait, az életüket, a  valóságot. 

A  vidéki utaknak köszönhetem, hogy 

az irodalmi alkotásaimban – remé-

lem – hitelesen tudtam írni a Kárpát-
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medencei magyar világról, a  határon 

kívül rekedt testvéreinket is beleértve. 

Utóbbiak képviselete szívügyem volt 

és maradt, éppen úgy, mint a sze-

gény embereké, a  megnyomorította-

ké, a kiszolgáltatottaké.

Talán ezért sodort magával a po-

litika a fennhatóságcsere idején, az 

MDF lakiteleki alapító tagjaként. Ma-

gával rántott – néhány lelkes társam-

mal feltévedtünk a színpadra, ahol 

nem nekünk osztottak szerepet. Véres 

orral kellett menekülnöm onnan, hogy 

meg�rizhessem a szuverenitásomat.

1994-ben állás, kenyérkereset nél-

kül maradtam. Két fi am, kislányom 

még tanult. Elmentem a küzd�tár-

samnak vélt Nagy Jelkép alföldi bi-

rodalmába, és a segítségét kértem. 

Hosszasan nézett rám, és halkan az 

arcomba motyogta: „Leharcoltad ma-

gadat, most vonulj háttérbe…”

A  tanári diploma mentett meg. 

Újságírókat tanítottam, öt évig az egri 

Eszterházy Károly F�iskola budapesti 

kihelyezett tagozatán a kommuniká-

ció tanszéket vezettem. A  folytatást a 

Magyar Akkreditációs Bizottság aka-

dályozta meg 2001-ben, az érveiket 

nem olvashattam, mert azok – titko-

sak voltak.

Idestova negyven esztendeje élek 

abban a házban, a budai Bartók Béla 

úton, amelynek ötödik emeleti m�ter-

mében alkotott és halt éhen Csontváry 

Kosztka Tivadar. Házunk földszintjén 

a legendás Hadik kávéház várta az író-

kat, míg 1948-ban be nem deszkázták 

a tükrös üvegablakait.

Két esztendeje viszont feltámadt, 

újra kávéházzá lett a Hadik Ház. Ki-

vételes helyzet az enyém. Beülhetek 

Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezs�, 

Karinthy Frigyes megszentelt helyé-

re – élhetek a legendás házban és 

írhatok a kávéházban. (Azaz: írhatnék, 

mert írni csak odahaza tudok.)

Díjaim között �rzöm a nemzet-

közi IBBY-díjat, amelyet a Móra Ki-

adónál megjelent könyveimért kap-

tam, 1989-ben. A  Fitz József-díjra 

azért vagyok büszke, mert a magyar 

könyvtárosok szavazata alapján nyer-

tem el, 1991-ben. Újságírói életm�ve-

mért 2002-ben Táncsics Mihály-díjjal 

tüntettek ki. Erre meg azért vagyok 

büszke, mert Táncsics – akir�l az 

Arany Trombita cím� könyvemet ír-

tam – nemcsak a szegényparasztok, 

a  munkások szószólója volt, hanem 

tüzes magyar hazafi  is, a szabad sajtó, 

a  szólásszabadság legnagyobb ma-

gyar küzd�je. Gyanítom, hogy a fenn-

hatóságváltás óta is leült volna már 

néhány esztend�t.

Megalakulása óta elnöke vagyok 

a Magyar Újságírók Közösségének. Ez 

napi hat-nyolc órai munkát jelent – ex 

gratis végzem. Egyik alelnöke vagyok 

a Berzsenyi Dániel Irodalmi és M�vé-

szeti Társaságnak és f�szerkeszt�je a 

társaság Somogy cím� irodalmi folyó-

iratának.

Az idei könyvhétre jelent meg a 

harmincegyedik kötetem: A  kincstár 

összed�l. Megrázott és összekuszált 

édesanyám halála. Az ilyen megráz-

kódtatást csak kiírni lehet. De azóta 

észreveszem, hogy valaki leskel�dik 

utánam. � az, a M�vész, utolsó köny-

vem minduntalan megjelen� szerep-

l�je, aki a világ legtökéletesebb m�ve-

it alkotja. A halálunkat. Mestermunka 

mindegyik.

Ellentmondásos viszonyban va-

gyok vele. Gy�lölöm, megvetem, né-

ha viszont azon kapom magamat, 

hogy komázni próbálok vele. Hátha 

lenne még id�m pótolni a feleslege-

sen elvesztegetett id�t, megírni még 

harminc – na jó, húsz – könyvet. Aztán 

felkacagok magamban. Mintha ugyan 

a M�vésszel alkudozni lehetne a note-

szébe vésett dátum átírásáról.
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Grunwalsky Ferenc
filmrendez�, operat�r, forgatókönyvíró (Budapest, 1943. május 16.)

Mit jelent 70 évesnek lenni?

Nem tudom.

A  költ�k jobban el tudják mondani, milyen 

„különös” az élet.

Kálnoky Lás zló: Megsejtett tartalmak

a szikla peremén egy ember üldögél

szemgolyójában visszatükröz�dik a telihold

de lábát térdig amputálja a sötétség

úgy érzi hogy valami végtelen

kéménykürt�n át bocsátkozott ide

búvárruhában a hajdani felh�kkel elúszó

régi századokból sejt valamit de a saját

b�rébe varrva nehéz a kibontakozás

a csillagokból csak töredékesen olvashatja ki

ami baljós ami nyilvánvaló

amit tudnak sokan még sincs foganatja

látja ahogy a megállíthatatlan

körhintán zeneszóval suhan el szeme el�tt

a történelemnek egy meglehet�sen

keskeny mégis túl fontos szelete

bekövetkezik az ami körülbelül megsejthet�

de megfékezni kevés a remény az elragadt falovakat

élni muszáj a csillagok helyett lángvörös

kiütésekkel pettyezett égbolt alatt amíg lehet

amíg a képzeletbeli óriási

olvasóteremben egy pergamentekercs vagy fóliáns

fölött görnyedve faggatjuk a sorsot

csak félig fejtve meg az alig ismert

bet�kb�l álló szöveget s olyasmit olvasunk

Egyre gyakrabban dúdolgatom, 

csak úgy váratlanul, a  népdalt, ame-

lyet a Vasi-hegyháton tanultam:

Mikor megyek hazafelé,

Nyílik az ég háromfelé,

S azért nyílik háromfelé,

Mert én megyek hazafelé.

Mert én oda való vagyok,

ahol az a csillag ragyog.

Tehát: hetven felé, hazafelé. De 

még írok. Papír fölé hajolva hallom az 

éjszakai lovas ügetését. Riadt lelkek 

kiáltanak ki a ködb�l. Sóhajt a csupa 

vérzés, csupa titok ország. Kérdem 

Adyval: „Hajh, vajjon mi lesz bel�le, / 

Ennyi sok, ostoba vérzés / Elvette az 

er�t t�le / Avagy új er�t adott?”
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hogy hiába úszkálunk meghitt tavunkban

a partról az álarcos halász úgyis bedobja horgát

és mi úgyis ráharapunk a csalira

hogy valami számunkra idegen közegbe jussunk

amit még elképzelni sem tudunk

hiszen nem ismerjük nevét sem és nem találunk

olyan bölcset aki megmagyarázná

a megsejtett tartalmakat

Ezt 73 évesen írta. Talán nem olyan nagy különbség az a három év.

1991-ben készítettem Kálnokyról egy televíziós, 35 perces „emléket” (Nap-

ról napra), akkor, munka közben érezhettük versei gazdagságát, képei erejét, 

igazságait.

Utolsó kötetéb�l való ez a verse, ajánlom mindenkinek (H�stettek a fürd�-

kádban).

De menjünk még vissza egy kicsit.

Az 1987-es országos fotókiállításon „hirtelen rájöttem, hogy egy-két ki-

vételt�l eltekintve nincsen emberi arc, megjegyezhet� tekintet a képeken. 

A  kiállítás falairól semmilyen szem nem néz vissza ránk, egyetlen tekintet 

nem szegez�dik ránk kérd�n vagy vádlón, csak a gépek szegez�dnek az 

emberekre, portrékat készítenek, de mintha az emberek mit sem várnának 

a gépekt�l, nem tör�dnek velük. Az emberek tekintete távoli, tompa, idegen 

marad” (Fotóm�vészet, 1987, G. F.). Akkor még azt hittem, ez csak ábrázolási 

probléma, csak a m�vészek hozzáállása a hibás. Hideglel�s érzés volt, hogy 

„a szemek hiába néznek felénk, a fényképez�gép felé, nem néznek ránk, nem 

ránk fi gyelnek. Pedig pontosan az objektívbe néznek, és mégis: nem jön létre 

a kapcsolat. Mi nézzük �ket, �k pedig a gépbe néznek.”

És ma? Hibásak itt bizony a lefényképezett emberek is, saját magunk is. 

A televíziók és videók képerny�ir�l mi néz vissza ránk? Egyáltalán: valakik még 

nézik „�ket”? Hová t�ntek el, hová vonultak fedezékbe az emberek? Hová és 

mivé lettek arcaink?

Elt�nt az ember – és maradt a riportalany. A kamerák el�tt az utcán ott áll 

a megkérdezett, az arra járó, a szerencsétlen, a felháborodott, a kisemmizett, 

a síró, az okoskodó és az óvatos. A b�rkalapos, a horgolt sapkás vagy a ren-

dezett hajú. A feltett kérdésekre pedig automatikusan jönnek a feltett válaszok. 

Az „utca embere” statisztál a forgatáson a saját problémáival, a saját életével. 

Aztán megjelent a társalkodó, az ún. „m�sorvezet�-típus”. Az �zött, kizsigerelt 

népm�vel�k helyett jöttek a társalkodón�k és velük, a sima arcú, természet-

gyógyász massz�rjeik.

Tehát a technikai akadályok nélküli videózás, fi lmezés korában, csodálko-

zás nélkül megállapíthatjuk, hogy képerny�inkr�l és mozijainkból – elt�nt az 

ember. A riportalany elvesztette arcát, és hiába néz a gép felé. Elt�nt a szeme.

Hova lett? Hová vonult vissza? Sikerült neki máshol külön hátországot épí-

tenie?

Nem valószín�. A média vagy a politika karja oda is utána nyúl. Ne felejtsük 

el: a divat, a „befolyásolás” ma már mindent megtanult! A divat az igazi nagy-
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ipar, a divat ennek az id�szaknak a csúcsra járatott összm�vészete. A kefi rt�l 

a tamponig.

Miként jön ide a család? A családi kérdés?

Hát úgy, hogy az otthon lehet az egyetlen hely, ahol az ember, ha bírja 

ösztönnel, ésszel és idegekkel, maga szabhatja meg szokásai határait. De – ha 

ez így folytatódik – nem sokan és nem sokáig bírhatják a „kollektív vágyképek 

izgalmait”. A  fordulatokat, a megélhetés izgalmait, a  jöv�-látomásokat. Hogy 

majd holnap, majd jöv�re, évek múlva, de akkor igazán minden szép lesz, 

minden jó lesz…

De térjünk vissza az arcokhoz. A saját nemzedékünkhöz, a mi arcunkhoz 

egy kicsit. Nem felt�n�, hogy meghalni tudunk, de szépen, méltósággal öre-

gedni – alig? Gondoljunk csak Plohn József 1900-ban készített portréinak vén 

’48-as bakáira. Mennyi szíjas, barázdált arc, és mennyi kemény tekintet, per-

zsel� szempár van ott a képeken!

Azt kérdezted, hogyan telnek a hétköznapok?

Ugyanúgy, mondjuk majdnem ugyanúgy. Vannak új jelenségek, fájdalmak, 

változó mozgás, „kimegyek a konyhába, és nem tudom, mit is akartam” je-

lenségek, a  „világ megváltozott”-érzés, de nem zavarnak. A  világ egyébként 

tényleg változott, miért maradt volna állva. Feln�ttek a gyerekek. „A feln�ttnek 

a gyermek az apja” – írja Michel Tournier.

Mindig újra kezd�dik a tanulás.

A munka, az értelmes munka, az hiányzik. Mindenkinek. A semmire jár az 

agyunk.

A politizálás meg – gumicsont. Rágja, aki élvezi. De ki tudja, milyen a világ? 

Egy száguldó vonaton ülünk, amelyr�l nem tudjuk, hová megy.

„azt mondja a lélek a testnek

dolgom van sietek megy a dolga után

nem tudni ki küldte ki hívja vissza nem tudni hol és kik vagyunk

fekszünk kibelezve gyolcsba tekerve hanyatt

aranyfüst múmia-arcunkon merev mosoly”

(Orbán Ottó: Körtánc)

Biztatásul küldöm mindenkinek, öregnek, fi atalnak egyaránt.
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Levente Péter
önképz� társaslény, a szerencse fia (Nagyvárad – ma: Románia, 1943. május 20.)

A  második világháború poklában 

születtem szerencsésen a Pece-parti 

Párizsban,1 a Szent János u. 23. (ma 

Ady Endre u.) lakóház emeletén. Ra-

gyogó n�, Édesanyám, Judit, és bá-

tor férfi , Édesapám, István örömére. 

�k még ötvennyolc éven át mutattak 

nekem életpéldát, lelki-szellemi-testi 

egyensúlyra való törekvésükkel.

Ma Héregen, a Gerecse-erd� zsák-

falujában gondolkodom, döntök és 

cselekszem napról napra. Ide várjuk 

hétvégeken Döbrentey Ildikóval, negyvenöt éve szerelmemmel, gyermekeink 

édesanyjával és inspiráló alkotótársammal unokáinkat, Ábrist és Iluskát.

Három gyermekünk született, Domokos, Dóra és Márton. Megnyugvással 

hordozott keresztünk, hogy két fi unkat elvesztettük. Több millió magyarul ért� 

gyermeknek igyekszünk ötvenegy éve úgy szolgálni m�vészi-tanítói talentu-

mainkkal, mintha sajátjaink lennének. Közülük kaptuk jutalmul Dénes v�nket, 

leányunk szíve választottját.

XX. századi emlékeimet a közben eltelt 70 esztend�b�l a három „T” ár-

nyékából szemlélgetem der�sen fanyar mosollyal: tiltott – t�rt – támogatott.

– Támogatott vagyok mindmáig családom, megérintett nagyközönségem, 

gyülekezeti és civil kisközösségeim és tiltást fi gyelmen kívül hagyó, elhivatott 

szakemberek által, világnézett�l függetlenül, az Úristen kegyelméb�l. Hálásan 

köszönöm!

– T�rt voltam és vagyok Móka Mikiként, köszön�emberként, vándorszí-

nészként, magatartáskultúra-óraadó vándortanítóként, jobbkezes közéleti 

választópolgárként, héregi lokálpatriótaként. Köszönöm, ötven éve igyekszem 

megszolgálni a bizalmat.

– Tiltott voltam ’56-os ellenforradalmár, hazaárulónak bélyegzett édes-

apám fi aként. Hitét vállaló és gyakorló keresztényként. Tiltott vagyok a kett�s 

mércével mér� kontraszelektált szakembereknél. Az elkötelezettségen alapuló 

pártfegyelmet gyakorló szolgalelk�eknél. Tiltott leszek a „2×2 mennyi” kér-

désre a „ma mennyi?” ösztönlény, illetve az „attól függ, adom vagy veszem!” 

észlény válaszadók körében. Megbocsátok, magatartásra, érett feln�ttségre 

törekv� társaslényként.

Józan paraszti ésszel felvállalva a „2×2 egyenl� 4 (!)” választ, a hátrányo-

kat elfogadva, a  sunyi el�nyöket elutasítva, égb�lpottyant der�vel léptük át 

családommal, alkotótársaimmal a századforduló küszöbét.

1 Ady Endre tollából kölcsönözve a hasonlatot

Fotó: Schneider István
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Múlt századi eredményeim:

A feleségem negyvenöt éve hajlandó velem naponta újra kezdeni.

Üldözési mániámat sikerült óvatossági mániává transzponálnom.

A szül�hazámban élhetek, született talentumaimat örömmel csiszolgathatom.

A XXI. század gyermekeinek, a jöv� felel�s feln�tteinek stratégiai célér-

tékként javaslom megismerni a magatartáskultúra tantárgyam három „T”-jét:

Természet – Teátrum – Transzcendens.

Természet: a  kirándulástól a vete-

ményesen keresztül a faültetésig, hogy 

világos legyen, miben különbözik a ter-

mészetes a természetellenest�l. A ma-

gatartáskultúra hívó szava: Vissza a ter-

mészetességhez! Proxime ad naturale!2

Teátrum: fogamzásunktól kimúlá-

sunkig társasjátékok szerepl�iként mú-

latjuk az id�t. Ez az Élettársasjáték. 

Színház az egész világ. Totus mundus 

agit histrionem.3

Transzcendens: a mese véd�pajzsa 

a véres valósággal vívott küzdelmem-

ben; a  jó gy�zelme a rossz fölött, az 

igazság diadala az igazságtalanság fö-

lött, a gy�lölköd� irigység a megbocsá-

tó szeretet béklyójában. „Isten akarata 

az, hogy jót cselekedve némítsátok el 

az értelmetlen emberek tudatlanságát 

mint szabadok; nem úgy, mint akik a 

szabadságot a gonoszság takarójául 

használják.”4

Taktikai eszközértékként ajánlom stratégiai célunk elérése érdekében, 

felebarátaim: a választás lehet�sége – a kötelességek – a jogok hármasát óvo-

dáskortól ifjúkorig gyakorolni és gyakoroltatni.

A választás lehet�sége egyedül az embernek adatott a földkerekségen. 

Érett feln�ttségre törekedve választhatok, hogy emberként, növényként, állat-

ként, tárgyként, fogalomként kívánom-e tölteni az id�met. Azt a tiszavirágnyi 

száz évet, ami maximum adatik. Ha az emberséget választom, azzal együtt 

felel�sséget is vállaltam az összes egyéb teremtményért sz�kebb-tágabb 

környezetemben. A  felel�sség kötelességekkel jár – veszem tudomásul mint 

választani igényes polgár.

2 Rousseau jelszava volt: Proxime ad naturam!, azaz: Vissza a természethez!
3 Shakespeare: Ahogy tetszik, Globe Színház
4 Biblia, 1 Péter, 2. 15–16.

Fotó: Borsi Zoltán
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A kötelességeim alapvetése a gondolkodás – döntés – cselekvés hármas 

egysége. Mivel nem mondtam le az önálló gondolkodásról és döntésr�l, követ-

kezetesen cselekv� gazdájává lettem a kiszolgáltatottaknak. Gazdaemberként 

számíthat rám él� és élettelen környezetem minden résztvev�je. Gazdaember-

ként kötelességem az önismeret – önképzés – önuralom hármasát megfejteni, 

gyakorolni halálomig.

A jogaim a magatartáskultúra néz�pontjából:5 életben maradni – eredmé-

nyesen – méltósággal.

Életben maradni: jó testi karbantartással; önismeret – ösztönlényként

Eredményesen: szellemi frissességgel; önképzés – észlényként

Méltósággal: lelki egészségben; önuralom – társaslényként

Ha valaki gazemberként akadályoz a gazdaemberi választásom gyakorlásá-

ban, kötelességeim teljesítésében, akkor élek jogaimmal.6 Az aradi 13 emléke 

örökké élni fog – következetes cselekedeteik eredménye mindmáig inspirálóan 

hat –, méltóságuk példamutató a gazdaemberséget választók számára. A gazem-

berek meg jönnek-mennek, a szégyenpad sosem h�l ki, jó kilátással a vérpadra.

Aki átengedi a gondolkodás-döntés lehet�ségét, az önmagát degradálja 

parancsra-pazarló-pótcselekv�, kiszolgáltatott páriává. Aki pedig a választás 

kötelességekkel járó felel�sségével nem él, az a vélt jogait méltóságon aluli 

segélyként éli fel.

Áhított eredmény a XXI. század végére:

Eggyel több gazdaembert hordjon a hátán a Földgolyó, mint gazembert és 

áldozatait.

5 A Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2001, 1–2. sz. és 3–4. sz. Társtudományok rovat, 

L. P.: Túlél�könyv c. írása
6 Az aradi 13 emléke életben marad örökre, példamutatással eredményesen gróf Vécsey 

Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért �t 

akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek 

már nem volt kit�l búcsút vennie, ezért a legenda szerint Damjanich tábornok holttestéhez 

lépett és megcsókolta Damjanich kezét. Ezt korabeli források nem támasztják alá, erre 

bizonyíték nincs, motiváció viszont a méltóság fogalmának megértéséhez. Nem találtam 

ékesebb példát.
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Kókay Krisztina
textiltervez�, grafikus (Esztergom, 1943. május 23.)

Kifejezett vonzódásom a rajz és festés 

iránt már korán megnyilvánult. En-

nek, valamint nagyszüleim és szüleim 

támogatásának köszönhetem, hogy 

elindulhattam ezen a pályán. Az � 

tisztességes és alázatos munka- és 

családszeretetük, a  feltétlen bizalom 

és a kultúra iránti igényük segített 

kés�bb is. Amikor a családi tradíció-

tól, az � foglalkozásuktól eltér� igény, 

illetve tehetség mutatkozott bennem, 

segítettek a rendkívül nehéz anyagi 

körülmények ellenére is. Ez tartást és 

büszkeséget ad az embernek egész 

életére. Gyerekkoromban is vonzott a 

diófa alatt meglelt csönd, a Duna-part 

és a víz titokzatos méltósága. Sokat 

rajzoltam, festettem csendéletet, tájat, 

Duna-partot, a bazilikát. Mikor olajjal 

kezdtem festeni, nagyapámtól min-

den szükséges eszközt megkaptam. 

A gimnáziumi felvételire hat nagyobb 

olajfestményemmel érkeztünk. Fest�-

nek készültem.

A Képz�- és Iparm�vészeti Gimná-

ziumban tanultam, Budapesten. Majd 

az Iparm�vészeti F�iskolán diplomáz-

tam 1967-ben. Azóta Budapesten élek 

a családommal. Férjem dr. Paulin 

Ferenc orvos. Két gyerekünk és két 

unokánk van.

Feltétlen meghatározó a szül�-

városom szerepe, mely évezredes 

múltjának értékeit �rzi és közvetíti. 

Személyes er�forrás nekem ma is. 

Szeretnék méltó lenni az örökségbe 

kapott szellemi javakhoz.

A  m�vészet mint életforma ne-

héz, mégis a sors és a Teremt� nagy 

ajándéka, mert az egyéni látásmód és 

érzékenység képessé tehet arra, hogy 

az ezerszín� világot megértsük és 

megjeleníthessük. Erre törekszem, és 

közben befelé fi gyelve rajzolok, mert 

mintha a felmen�kt�l és titokzatos 

dimenziókból jöv� üzenetek vezetnék 

a kezemet. Így rajzolok, festek papírra 

vagy textilre.

Úgy érzem, hogy ezt Oláh János 

fogalmazta meg legért�bben rólam 

írt soraiban: „A rajz, amely az � felfo-

gásában nem az ábrázolás és nem a 

kifejezés eszköze, hanem a bels� lel-

kiállapotról készült közvetlen jelentés. 

A  rajzok lelke a vonal, védtelensége, 

szabálytalansága egy halk drámát je-

lenít meg, a megnyilatkozás és az el-

rejt�zés drámáját. Titokra utal, a léte-

zés titkára, amelynek minden él�lény 

a birtokosa, de amelyet megfejteni 

mégsem tud soha senki.”

Számomra fantasztikus csoda ez 

az egész, egy különös nyelv, szavak-

ban ki nem fejezhet�, és mégis hat 

az érzékeny szemlél�re. A m�vész ál-

landóan dolgozik, ha nincs feladata 

vagy megbízása, akkor is, mert bels� 

igény és a m�vészet fontosságába 

vetett hite hajtja. Ez egyben misz-

szió is, hiszen a m�vészet lényege, 

hogy közöljön valami univerzálisan 

fontosat. Például hogy nem vagyunk 

egyedül a világban, bajaink, örömeink 

hasonlóak. Térben és id�ben máskor 
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létez�ket így kötnek össze láthatatlan 

szálak és er�k. Ez segíti az embert, 

hogy törekedjen megérteni önmagát 

és másokat.

Egy komoly megbízást kaptam 

harminc évvel ezel�tt. A  Flamenco 

Szálló földszinti termeiben a falak tex-

tilborítására terveztem és festettem. 

Erre a munkámra nívódíjat kaptam. 

Kés�bb a munkát b�víteni is kellett, 

és nagy örömömre még ma is a he-

lyén van.

Tizenegy évig szerveztem és vezet-

tem a Textilm�vészeti Alkotóm�helyt 

Zsennyén és Kecskeméten. A  textil-

szakma nagy része évente egy hóna-

pig ideális körülmények között dol-

gozhatott. Sok kiváló textilm�vésznek 

biztosított pályázat útján lehet�séget 

arra, hogy évente egy hónapig ideális 

körülmények között dolgozhasson.

Díjak:

1984: Kulturális Minisztérium nívó-

díja; 1992: XII. fal- és tértextil bien-

nále f�díja, Szombathely; 1993: Fe-

renczy Noémi-díj; 1998: XII. kerületi 

Kulturális Közalapítvány díja; 1998: 

MAOE-díj, Salgótarjáni Rajzbiennále; 

1999: XII. kerületi Kulturális Közala-

pítvány díja, Pet�fi  költészete cím� 

kiállítás, Vigadó Galéria, Budapest; 

2000: MAOE-díj, Kecskeméti Tavaszi 

Tárlat; 2000: Szent István-díj, Szent 

István intelmei cím� kiállítás, Kecske-

mét; 2000: Sponzori díj, IV. országos 

pasztellbiennále, Vármúzeum, Eszter-

gom; 2002: Simsay Ildikó-díj; 2004: 

Esztergom Önkormányzatának díja, 

Balassi Bálint élete és költészete cím� 

kiállítás, Esztergom; 2006: Oktatási 

és Kulturális Minisztérium díja, XIII. 

országos rajzbiennále, Salgótarján; 

Magyar Köztársaság Érdemes M�vé-

sze; 2012: Short List Award of the In-

ternational Jury, Pilsen; 2012: Kurucz 

D. István Emlékére díj, 59. Vásárhelyi 

�szi Tárlat, Hódmez�vásárhely.

Önálló kiállítások:

1983: Járási Könyvtár, Vác (Balázs Ildi-

kóval); 1983: Collegium Hungaricum, 

Bécs; 1992: Dorottya utcai Kiállító-

terem, Budapest; 1992: Vármúzeum, 

Esztergom; 1993: M�vészetek Háza, 

Pécs; 1993: Hotel Thermál, Budapest; 

1993: Hotel Flamenco, Budapest; 

1996: Magyar Kulturális és Tudomá-

nyos Központ, Helsinki; 1996: Dom-

bóvári Galéria, Dombóvár (Gross Ar-

nolddal és Gajzágó Sándorral); 1997: 

Vigadó Galéria, Budapest; 1997: Ke-

resztény Múzeum, Esztergom; 1999; 

Zlatná Koruna, Csehország; 1999: 

Magyar Intézet, Sofi a (Borza Teréz-

zel); 1999: Fészek Galéria, Budapest; 

2001: Balassa Bálint Múzeum, Esz-

tergom; 2001: Hegyvidéki Helytörté-

neti Gy�jtemény és Kortárs Galéria, 

Budapest; 2002: József Attila Álta-

lános Iskola, Esztergom; 2003: Gö-

döll�i Királyi Kastély, Gödöll�; 2006: 

Hajnóczy-Bakonyi Ház, Sopron; 2007: 

Ernst Múzeum, Budapest; 2010: Bu-

dapest Kiállítóterem, Budapest; 2010: 

Budavári Önkormányzat aulája; 2011: 

Magyar Írószövetség, Budapest
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Ternovszky Béla
rajzfilmrendez� (Budapest, 1943. május 23.)

Amit ma már egyre kevesebben mondhatnak el 

magukról, az az, hogy még békében születtem. 

Apám éppen Fradi-meccsen volt. Nem sokkal 

utána egy másik meccsre kapott meghívót. 

Ezután aztán sokáig nem láttam, de mivel a vi-

lágból még nem sokat értettem, nem is nagyon 

hiányzott. Ezekben az öntudatlan években végig-

menekültük az országot Marosvásárhelyt�l Spital 

am Pirnig. Amire már emlékszem: hogy megint 

„béke” van. Aztán apám is hazajött a fogság-

ból. Elkezd�dött a tudatos életem és a tudatom 

permanens pallérozása. Ennek ellenére boldog 

gyermekkorom volt.

Eközben apám és rajztanáraim eldöntötték, 

hogy a képz�m�vészet irányába kellene terelget-

ni ez id� tájt mindenre nyitott elmémet. És mivel 

akkoriban még nem volt a mindennapi szóhasználatunk része az „önmegvaló-

sítás”, nem lázadoztam a diszkrét terror miatt. Így aztán fest�növendék lettem. 

Mikor azonban komolyabban el kellett gondolkoznom, mi legyen, amib�l fenn 

is tudom tartani magam, s�t majdani családomat is, sem egy esetleg nyo-

morgó fest�-, sem egy rajztanári pálya nem t�nt túl vonzónak. Amiért viszont 

rajongtam, az a minden m�vészetet ötvöz� fi lm volt. Ó, az a francia, olasz új 

hullám! A cseh, a lengyel fi lmek nagy korszaka…

A Pannónia Filmstúdió ekkor keresett rajzolókat. Hát, ha avval, amit szere-

tek csinálni, meg a fi lmmel is kapcsolatban van, pénzt is lehet keresni, akkor 

vágjunk bele. Mivel alapjában véve monogám alkat vagyok, egy életen át h� 

maradtam választott hivatásomhoz. Feleségem is itt ismertem meg, és az el�bb 

említett beállítottságomból kifolyólag negyvenhárom boldog évet éltünk együtt. 

Három gyönyör� leányunk született, �ket tekintem életem f� m�vének. Na jó, 

csináltam néhány elég sikeres fi lmet is…

Miközben mi a Pannónia békeszigetén éltük vidám és kivételezett életün-

ket, csak fél szemmel fi gyelve a külvilágra, a történelem dübörgött mellettünk. 

El�bb elfáradt a szocializmus, talán a hosszas építkezésbe; aztán meg is holt. 

Ekkor még – talán a változások t�zijátékától elvakulva – nem vettük észre, hogy 

a szakmánk is halódik. El�bb csak a mag, a Pannónia esett szét, aztán a kisebb 

stúdiók is ellehetetlenültek. Az animáció, amely egykor a magyar kultúra egyik 

zászlóshajója volt, szép lassan süllyedni kezdett. Egyszer-kétszer még a felszín-

re rúgta magát, de a vég feltartóztathatatlan.

Ha id�közben nem értem volna el a nyugdíjkorhatárt, valószín�leg sokkal 

jobban megvisel a dolog. Így is nehéz látni a fi atalabb, tehetséges generáció 

küzdelmét az életben maradásért.

Energiám, kedvem lett volna még munkálkodni, ezért jobb híján a családi 

terepen fejtettem ki tevékenységemet. Meg a sportban. Tenisz, lovaglás. Állí-
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tólag így nehezebben öregszik meg az ember. De mivel mi a feleségemmel 

fogadalmunk szerint együtt akartunk megöregedni, és � már nincs mellettem, 

bizony öreg lettem. Ámbár állítólag minden kornak megvannak a szépségei…

Csak egyet mutasson valaki!

Mezey Katalin
költ�, m�fordító (Budapest, 1943. május 30.)

Életvallomás a 70. 

születésnapomhoz kö-

zeledve – erre kért fel 

a szerkeszt�ség. Úgy 

értelmezem, hogy azt 

várják, valljak arról, 

amit életemb�l – ko-

rom el�rehaladtával 

mind nagyobb id�sz�-

kében lévén – aktuáli-

san fontos elmondan-

dómnak tartok. Hadd 

oldjam meg hát úgy 

a feladatot, hogy visz-

szatérek életem for-

rásvidékéhez, szüleim-

nagyszüleim világához. Mert ha én 

nem beszélek err�l, más rajtam kívül 

már aligha fog. (Nem akarom persze 

azt mondani ezzel, hogy ma is min-

denekel�tt az apám és anyám lánya, 

a  testvérbátyám húga vagyok. És a 

nagyszüleim unokája. Annál kevésbé, 

hiszen négyük közül csak kett�vel 

sikerült találkoznom. Mezey nagyszü-

leim nagyon korán elmentek: Mezey/

Mezei Antal kazánkovács 1912-ben, 

Mezey/Mezei Antalné, született Juhos 

Mária 1918-ban halt meg. Egyikük 42, 

másikuk 34 évet élt.)

Gyermekkorom mindennapjait 

többnyire anyai nagyanyámmal, dr. 

Somogyi Béláné, született Meer Aran-

kával töltöttem. Anyai nagyapámat, 

dr. Somogyi Bélát is az 

� történeteib�l isme-

rem: hároméves múl-

tam azon a nyáron, 

amikor meghalt. Csak 

egy-két rövid, de ele-

ven emlékem maradt 

meg róla. Emlékszem 

finom ruhaszagára, 

szürke öltönyének vé-

kony, puha szövetére, 

fehér pupliningére, 

a  mellénye órazse-

bében elt�n� vékony 

ezüstláncra. És arra, 

ahogy kézen fogva sé-

tálok vele a Torockó utca fái alatt, 

a szürke, aszfaltozott járdán. Jobb ke-

ze gy�r�s ujján lila köv� arany pecsét-

gy�r�t visel. A k�be bele van vésve a 

monogramja – nekem még csak kacs-

karingós ákombákom. Vasalt, fehér 

batiszt zsebkend�t rejt a zakója zsebe. 

Ha sírok, el�veszi, és megtörli vele az 

arcomat. A  Torockó tér Lupény utcai 

sarkához érünk. A  református temp-

lom lépcs�jén fi úk játszanak. Ugrál-

nak le-föl. Egyikük a harangkötelet is 

megrángatja, de nem szól. Meglátnak 

minket, kiabálni kezdenek: – Mikulás 

bácsi! Mikulás bácsi! – Fölnézek Nagy-

papára. Kerek, fehér szakálla van. 

Kellemetlenül érint, hogy a fi úk ki-

csúfolják. �  mosolyogva odabiccent 
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nekik, és befordul velem a Lupény 

utcán, megyünk a Szilágyi Erzsébet 

fasor felé. Pedig én úgy gondoltam, 

hogy egyenesen továbbmegyünk, 

úgy hosszabb lehetne a séta. Valószí-

n�, hogy a csúfolódás miatt választja 

Nagypapa a rövidebb utat. Az is lehet, 

hogy nem. – Mit kiabáltak neked? – 

kérdem. – Hogy Mikulás bácsi. – Nincs 

is most Mikulás. – A szakállam miatt. 

– Végigsimít laza szakállán, amelynek 

kicsit hullámosak a szálai. – Haragszol 

a rossz gyerekekre, Nagypapa? – Nem 

haragszom – mosolyog. Barátságos 

barna szeme van. Én haragszom, de 

nem mondom neki. Megijesztettek, 

amikor a csöndes sétálásunkba bele-

kiabáltak.

És az utolsó kép róla: a kertészet-

ben, az iroda sarkánál áll Nagypapa, 

mellette anyám: – Nagyon lefogytál, 

Apus. Egész b� lett rád ez a nad-

rág – mondja. Felnézek, lám, ezért 

húzta olyan magasra a nadrágtartó-

val. – Nem, nem annyira – válaszol 

Nagypapa zavartan, és megsimogatja 

a fejemet. Szomorú a szeme, mint 

aki valami rosszat követett el. „Apus”, 

akit�l arcvonásaimat örököltem, még 

azon a nyáron, 1946 nyarán meghalt. 

Hetvennyolc éves volt, mégis elmond-

ható, hogy a második világháború 

áldozata lett: m�tétre kellett volna 

befeküdnie, amikor a várost elérte a 

front. Mire ismét lehetséges lett volna 

az operáció, már kés� volt.

Dr. Somogyi Béla 1919 tavaszáig 

üzemorvos volt az újpesti hajógyárban 

(negyedmagával). Furcsa, de volt ilyen 

már az akkori, „elmaradott” Magyar-

ország kapitalizmusában. Nagymez� 

utcai lakásán, magánrendel�jében a 

szegények orvosa is volt, ami nem 

csoda, hiszen nem sokkal korábban 

maga is pénztelen, vidéki fi atalem-

berként érkezett Budapestre. Akadtak 

a szegényei között kés�bbi neves m�-

vészek is. Kezdetben ennek a jólelk�-

ségének köszönhette szép m�gy�j-

teményét. Rippl-Rónay, Fényes Elek, 

Fehér Sándor, a  Feszty család, és ki 

tudná felsorolni az összes nevet, akik 

az elismert belgyógyász, gyermekgyó-

gyász és urológus páciensei voltak. 

M�gy�jt�szenvedélyében valószín� a 

nosztalgia is szerepet játszott: erede-

tileg m�vésznek készült, zongorista-

ként tanult a Zeneakadémián, miel�tt 

átment volna az orvosi egyetemre, 

abban a reményben, hogy szerelme 

– nagyanyám – szülei így partiképe-

sebbnek tartják majd.

A  népegészségügy lelkes nap-

számosa volt, az els� világháború 

után is, a katasztrofálisnak mondható 

egészségügyi helyzetben, amelyben a 

szegénység, a  tudatlanság, a  tébécé 

és az alkoholizmus is jelent�s sze-

repet játszott. Ekkor már évtizedek 

óta adta ki saját költségén A  család 

orvosa cím� népegészségügyi havi-

lapját. Cikkeinek és a nagyközönség 

számára tartott, nagy siker� el�adá-

sainak köszönhette, hogy meghív-

ták az induló Magyar Rádióba, ahol 

rendszeresen jelentkez� m�sorában 

orvosi tanácsokat adott, a  hallgatók 

írásban elküldött kérdéseire válaszolt. 

A család orvosa címmel vaskos orvosi 

ismeretterjeszt� kötetet is szerkesz-

tett (Dante Kiadó, 792 oldal), amely 

a húszas-harmincas években tizenkét 

kiadást ért meg. Mai napig antikvá riu-

mi forgalomban van, könyvészetileg 

is értékes kötet, színes képmellékletei 

gyermekkorunkban minket is sokkol-

tak az emberi test rétegesen kihaj-

togatható ábráival, a  beteg szervek, 

ijeszt� sebek bemutatásával. A  rari-

tások védett, irodai polcán örömmel 

találtam rá egyszer egy vidéki kis-

város könyvtárában. –  Erre nagyon 

kell vigyázni! – kapta ki a kezemb�l 

az igazgató. A rákbetegségek (1932) 
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cím�, szintén általa szerkesztett, lai-

kusok számára készült, de széles 

kör� ismereteket nyújtó kötete is mai 

napig érvényes információkkal szol-

gál. Ennyi és még néhány újságcikk, 

általa szerkesztett kiadvány minden, 

ami szorgalmas életének eredmé-

nyei b�l fennmaradt.

Immár számosnak mondható  éveim 

során soha nem olvastam, nem hal-

lottam, hogy megemlékezett volna 

bárki is h�sies fokon végzett szakmai 

munkájáról, senki a családot nem 

kereste fel, hogy szakírói hagyatéka 

után érdekl�djék. Nagyanyám keser� 

megjegyzése szerint azért nem, mert 

halála után túl sokat plagizálták írá-

sait, el�adásait egykori pártfogoltjai, 

szeretett fi atal kollégái közül azok, 

akik beálltak az új hatalom szekerét 

tolni.

Meglehet.

Emlékeztessen rá unokája kés�i, 

meghatott életvallomása. 

Kókay Krisztina | Térképtöredék (Tánc)


