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Kocsis L. Mihály
újságíró, író, filmes (Budapest, 1943. augusztus 3.)

(1. sor) Amikor megszülettem, háború dúlt a 

nagyvilágban.

(2. sor) �rzök anyámról egy fényképet, napokkal 

a születésem el�tt készült.

(3. sor) Nyári ruha van rajta, mosolyog, két drót-

sz�r� foxi ül mellette.

(4. sor) Én sohasem szerettem a kutyákat.

(5. sor) Els� emlékem egy falusi pajta, csípnek 

a bolhák, sok ember együtt – a bolhákat sem 

szeretem. (És mi van az emberekkel?!)

(6. sor) Egy ilyen kis gyerek még semmire sem 

emlékezhet, mondták a feln�ttek, hallgattam.

(7. sor) A padláson találtam egy pisztolyt, anyám 

felmosott a konyhában, azt mondtam: lelövöm a 

ruszkikat. Anyám rémült arca!

(8. sor) A  faluban, ahol leragadtunk, „úri” gyerek voltam, de olyan szerettem 

volna lenni, mint a többiek.

(9. sor) Kés�bb szüleim béreltek egy zongorát, de én nem akartam tanulni rajta.

(10. sor) Viszont, amikor fájt valami vagy megsért�dtem, elbújtam alá.

(11. sor) Majd ha meghalok, mindenki sírni fog – és könnyes lett a szemem.

(12. sor) 1954-ben láttam a Népstadionban a hét-egyes meccset, a  faluban 

mindenki irigyelt.

(13. sor) 1955-t�l néhány évig Tatán éltünk, eleinte az Edz�táborban, akkor is 

irigyeltek az osztálytársaim.

(14. sor) Persze, hiszen én minden élsportolót ismerhettem!

(15. sor) Amikor az apám „ellenforradalmár” lett, többet nem mehettem be a 

táborba.

(16. sor) A gimnáziumban nem kértek arra, hogy lépjek be a KISZ-be.

(17. sor) Kés�bb, az érettségi el�tt az osztályf�nököm beléptetett, de engem 

nem kérdezett róla.

(18. sor) Azt mondta: kell a felvételihez, hanem hát én nem akartam ilyen hen-

dikepes versenyen indulni.

(19. sor) A  sport szemüvegén néztem a világot, így aztán egyetem helyett 

sportújságíró lettem.

(20. sor) Majd két egyetemet is elvégeztem, de nem tudom, hogy okosabb 

lettem-e.

(21. sor) Tizenhat évesen tüd�szanatóriumba kerültem a nyugati határon.

(22. sor) De a Varázshegyet csak egy év múlva olvastam el.

(23. sor) Viszont verseket kezdtem írni; amit kin�ttem.

(24. sor) Az ágyszomszédom 2003-ban Kossuth-díjat kapott.

(25. sor) Az els�, újságban megjelent cikkemben volt egy kapitális helyesírási 

hiba, és kiderült bel�le, hogy „Juszuf” tanár úr nem a tanmenet szerint tartja 

a „tornaórát”.
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(26. sor) A latintanárunk („Penész”) arra fi gyelmeztetett, hogy nem lehet írogat-

ni… csak úgy! (Fiacskám.)

(27. sor) 2012-ben „ünnepeltem” újságok-beli pályafutásom ötvenedik évfor-

dulóját.

(28. sor) Talán jó lett volna, ha id�ben megfogadom „Penész” tanár úr intelmét?

(29. sor) Most már kés�.

(30. sor) Az egyetemekkel… leveleztem. Az egyik diplomamunkámból kés�bb 

könyv lett.

(31. sor) Hun házasodtam, hun meg elváltam.

(32. sor) Gyerekeim születtek.

(33. sor) �ket szerettem a legjobban. És mégis!

(34. sor) A feleségeimet is szerettem, s�t a másokéit is.

(35. sor) Katolikus hitben nevelkedtem, nagyon korán fejembe verték a tíz-

parancsolatot.

(36. sor) Anyám református volt.

(37. sor) Melyik a legnehezebb parancsolat?

(38. sor) Mi az enyém, mi a felebarátomé? Van-e olyan ember, aki soha nem 

bukik el?

(39. sor) Mindig, mindenre van magyarázat.

(40. sor) Hogyan kell kezdeni a megbocsátást?

(41. sor) Vagy bízzuk Istenre?

(42. sor) Isten mindig megbocsát, de vajon az ember? Önmagának?

(43. sor) Fiatal feln�tt koromban egy grófn� tanított angolra, hiszek-e Isten-

ben, kérdezte.

(44. sor) Nem akartam volna megbántani (de hazudni sem akartam).

(45. sor) Nem baj, majd hinni fog – ezt felelte.

(46. sor) Egy dolog: hinni Istenben. És egy másik: hogy vajon Isten hisz-e mi-

bennünk.

(47. sor) Egy id� után mindenben azt érzi az ember, hogy kés�.

(48. sor) Pedig nyilvánvalóan nem az. De nem hisszük el.

(49. sor) Van egy régi mondás: egyharmad életed a szüleidé, egyharmad a 

feleségedé és a gyerekeidé – egyharmad Istené.

(50. sor) Isten vagy az ember csinál-e jobb üzletet?

(51. sor) A világnak nem tetszik Isten. Istennek tetszik-e a világ?

(52. sor) Kellene-e tetszenünk önmagunknak?

(53. sor) Segíts magadon, az Isten is megsegít!

(54. sor) Az ember számol. Pénzt, kapcsolatokat, eredményeket. Csúcsokra tör.

(55. sor) Letöri, ha alulmarad.

(56. sor) A temet�k tele vannak gy�ztesekkel.

(57. sor) De Isten a küls� sötétségbe veti azt, aki a neki juttatott talentumot 

nem szaporítja.

(58. sor) Hogyan kell a megcselekedend�t és az elérni vágyottat mérlegelni?

(59. sor) Az ember feln�ttként elkezd válaszokat adni… Megöregszik, és 

megint csak kérdezni tud.

(60. sor) Az öregeknek ráncos lesz az arcuk, kérges a szívük, fénytelen a szemük.

(61. sor) De még mindig nem halnak meg.

(62. sor) Valamiért azonban élniük kellene!
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(63. sor) Lesz-e majd egyszer olyan társadalom, ahol akarnak is majd élni?

(64. sor) Számoljunk! Nagyon-nagyon sok papírt teleírtam az életemben – meny-

nyi volt bel�le hasznos?

(65. sor) Hasznos. Ez mit jelent?

(66. sor) Kár, hogy nem lehet csak a hasznosakat megírni.

(67. sor) Lesz-e majd, aki megfogja még a kezedet? Ezen töprengsz.

(68. sor) És te meg akarod-e fogni valakinek a kezét?

(69. sor) Tegnapi emberek, tegnapi n�k, tegnapi barátok, tegnapi sérelmek, 

sértések, mulasztások, tegnapi bánat…

(70. sor) Biztosnak lenni valamiben. Az volna még fontos!

Mátyás B. Ferenc
író (Csepel, 1943. augusztus 6.)

Villonnal szólva: „magyar vagyok, 

csak ez kellett, Csepel szült Budapest 

mellett”, s  még alig sírtam fel, már-

is Kolozsvárra emigráltam 1943-ban, 

augusztus 6-án – így váltam két évre 

kortársa s azóta özvegye a hirosimai 

áldozatoknak… Jézussal szólva: „va-

gyok, aki vagyok”, 1986-tól Buda-

pestre hazaemigrált író, aki azt hitte, 

az anyaország arra várt, hogy erdélyi 

testvéreim érdekében ringbe szálljak; 

voltam hát az Erdélyi Magyarság f�-

szerkeszt�je is, hogy eljátsszam vég-

leg erdélyiségemet azok el�tt, akikért 

vállaltam, hogy megfeszítsenek – az-

az, bocsánat: hogy kikészítsenek… 

Néhány sorommal szeretnék némi 

magyarázattal szolgálni mindezekre.

Búcsú Erdélyt�l. (…) Szánalmas ta-

másként, tegnap s a holnap peremén, 

ülök az ég és a város között, a Duna 

fölött, Gellért hegyén, emlékezést�l er-

nyedten s kissé henyén, egy fapadon. 

Az égbolt diadalív, szemetes sétányon 

városlakó, szmogfakó feketerigó mo-

toz, akár a szív… Jó most, végre itt-

hon lenni itt, lábamnál látni ábrándok 

színjeit s a Várost, Budapestet! Hogy 

ezt akartam, már akarom – lombok 

takarnak s rejtik remények h�lt helyét 

arcomon, s nincs aki megossza velem 

megoszthatatlan kételyem, hogy tel-

jesülés-e, gy�zelem, mi nem támaszt 

újabb célokat, megelégszik, egymást 

kioltva, hogy befogadhatod, ha vég-

re befogad? Ám a Duna fölött, itt, 

a  város is lazít. F� n�! Legeltetni jó. 

S mint mondtam: madár motoz, kifa-

kult feketerigó… Amott szivárványozó 

gyíkocska oson. Kies sétányok ölel-

keznek, mint hímzés a varrottasokon. 

S  a pilinkél� lombs�r�n át havasnak 
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hinném a királyi vár fokát! Hát ez itt a 

kísért� �rület, havas bércnek látni az 

épített követ, itt lenni végre és örökre 

ott, ahogy az Krisztusnak megadatott, 

tenni, amit csak meglehet, s  hinni, 

hogy meg nem történhetett… Bejár-

hatsz �rt, végtelenséget, lehetsz vesz-

tes, gy�ztes, bárhol valaki, de ahonnan 

jöttél a valódi lényed, s ez feloldhatat-

lan, akár a gének fogantatásai! Ha szé-

gyelled, sincs menekülés, ha tagadod 

is, rád talál a szül�föld, akár a halál! 

Nincs változata, helyette más, és nincs 

bel�le ébredés… Esetleg feltámadás… 

Ám alant a sz�kös hajléktenger, an-

tennahaját lengetve csábosan legyint, 

délibáb lopja így eltévedt hegylakótól 

legszentebb álmait.

Illúzió, hogy holmi puccos állomá-

son batyuba kötött búd-bajod-kese-

rüd, mindent, mit múltad meghagyott: 

szívedb�l kirakhatod s megkönnyeb-

bülhetsz: mi �zött eddig mostantól 

befogad, ajkadról akképp szólhat han-

god, miként szívedb�l fakad a gon-

dolat, és nem kérik számon többé, 

ha anyád meg nem tagadod, ember 

lehetsz, ha ékezet nélkül ejted is a 

mama szót – ó, boldog boldogtalan, 

ki elhiszed, hogy minden fokon, itt 

mindenki veled rokon, s  hogy vagy, 

aki vagy és nyíltan vallhatod… igaz, 

anyanyelven kérhetsz, big maxot, hot 

dogot, ám a „hátránytudat-hordozó 

lelki terhelésed” (hiába esküszöl, hogy 

az, hiszen érzed), itt csupán madár 

se látta góbé huncutság, erd�n túli 

rögeszméd, transzszilván fi xa ideád: 

úgy emlékezni a szül�tájra, mint akit 

vissza csak sírja várja? S  bizony bo-

torság bizonyítanod, hogy hazajöttél, 

és számodra itt már az ott. Rácsaidat 

belül hordozod. Mint ordas vadnak, mi 

évente sz�rét vedli, de szokása halálig 

örök, emlékezeted börtönöd, lelked 

megkövesedett, másra aligha jó, mint 

a másságot elviselni, kegyelmet kérni, 

félni, létezni csupán, nem élni, s  ez 

meghatároz, mint sorsa a páriát, mint 

üldözöttet üldözési mániák… De a 

peronon legott, lelked kisírhatod, el-

nézik, mint a gyereknek, vendégnek 

néznek s szeretnek, bár nem hiszik, 

hogy mást sem hoztál, mint túlélt 

önmagad, harisnyádban sem gy�jtött 

pénz van, csak kikezdhetetlen ön-

tudat: hogy vagy, aki vagy! Akarnak, 

nem akarnak, jöttél, hogy megmarad-

hass magyarnak…

Magyarok közt magyarnak? Egy-

formának lenni mire jó? – eszmél egy 

ország körülötted: ez erdélyi perver-

zió! Hol marad a feny�mintás virtus, 

a  Hargitáról metszett éneked, hogy 

feny� vizelt estéken sebeink hegedez-

zenek? Be szépen szenvedtünk egykor 

budai kiskocsmákban világgá zengve, 

hogy összbe ment t�le a nemzet s a 

lélek – mintha fel a mennybe, és most: 

vagy a még egy? Száj, ami enne? Meg 

aztán, mi tagadás, nincs alternatívád. 

Másként szenvedtél… Szül�földed fáj, 

nem a hazád, címkét kapsz. Identitás: 

Kétgyöker� Magyar Mutáns… Bizony, 

csak a remény édes, a teljesülés fanyar, 

szemléltetve láthatod, mit ér az ember, 

ha pusztán csak magyar. Ám nem 

mész többé nemzetikisebbség-szám-

ba! A nemzet kisebbsége vagy. Több-

ségi árva. (…) Alant a bölcs folyam, 

tudom, boldogan megosztaná mélyét 

velem, mint sírig tartó szerelem, vagy 

más, amire nincs megoldás… Felszíne 

oly csábító a Város fényeivel tele, ki 

tudja, hány ilyen gondolatot s gazdát-

lan sorsot fojtottak már bele…

Az asztalokra kenyér kerül, ki csa-

ládi körben költi el, ki egyedül, s imát 

mormolva teremt�jét hívja, ki ízetlenül 

fal tányérját eltaszítva, de mind szívb�l 

áldja a napot, hogy elmúlni számára 

megadatott. Üszkös testrészt�l sza-

badítva lehet ember így elégedett. 

Túlélte! Életben maradt… Örvendünk, 
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Tenk László
fest�m�vész, grafikus (Nagybánya – ma: Románia, 1943. augusztus 8.)

Apám bányaiskolai tanár, édesanyám tanítón� 

volt. Tatabányai és pécsi iskolaévek után Miskol-

con érettségiztem. A Képz�m�vészeti F�iskolán 

Bernáth Aurél volt a mesterem.

Fiatal fest�ként a debreceni m�vésztelep 

lakója voltam, és Nyírbátorban rajztanári stúdiót 

vezettem.

Budapestre 1975-ben költöztem, jelenleg is 

Csillaghegyen élek. Feleségemmel, aki gobelin-

szöv� volt, három gyermeket neveltünk fel.

Részt vettem a mez�túri, a szolnoki, a nagy-

bányai, a töreki, a káni és a miszlai m�vésztelep 

munkájában, valamint a dunaszerdahelyi Kortárs 

Magyar Galéria megalapításában. Alapítója va-

gyok a 22 éve m�köd� T-Art Alapítványnak és 

Kortárs Képz�m�vészeti Gy�jteménynek. Öt éve 

szervezem a Szarvas József alapította viszáki Kul-

túrpajta és galéria képz�m�vészeti programjait.

mintha nem saját életünkb�l telt volna 

el a nap. A  Kárpát-medence terít így 

mindenütt egy lére f�zött, kötelez� 

menüt…

A  Város fölött, ahol a Mindenség 

kezd�dik, hiába kémlelem az égbolto-

zat reklámfényekben enyész� mélysé-

geit: tán felfedi holmi csillagrajzolat, 

mit rejtjelezett sorsom tartogat, jöv�t, 

követhet�t, vagy vágyakat veszejt� 

álreményt, s  feledteti, hogy kivet az 

ITT, az OTT pedig eltaszít, mintha ma-

gammal hoztam volna egykor otthon 

maradottaim titkait és álmait, s  mint 

terhel� tanú iránt szokás, emlékem 

lelkifurdalás… Olykor mégis levelet 

hoz Erdélyb�l a posta. Érintetlenül. 

Nem cenzúrázzák már…

Ami fáj, a  sorok közt feszül. Ám 

mid�n s�r�södik az esthomály, eny-

hül bennem a cinkosság, és letisz-

tul, ami fáj. Ilyenkor esküdni merem: 

sorsom igen, de senkivel sem volt 

közös a kenyerem! Hát lelkiismerete 

mérlegelheti, akinek van, jönni vagy 

maradni volt haszontalan?

Hol sorsának csak orgazdája le-

hetett az ember, s  fi zetsége álmok 

lerágott csontozata volt, s ha teret kért 

tudása, tehetsége, várnia kellett, míg 

utódolhatott, s  nemcsak a többségi 

hatalom (ha kínjában szólásra vete-

medett), de baráti tenyér is csapott a 

szájra, hogy ne csorbuljon a tekintély-

tisztelet, s  ki szólhatott volna, csend-

ben maradt, nehogy elfogyjon szájából 

a falat, mert összefüggött kenyér s a 

kegy… De hát kés� bolygatni, meg-

alkudtál vagy téged vertek, ma ITT is, 

OTT is egyre megy… Mártír lehet egy 

nép, de egyenként mind, semmiképp. 

Ne írj hát nekem, ha oly kéjesen érint 

is ajkamról a sebsajgató édes szánom-

bánom, a  Házsongárdot kiérdemelni 

nem fogok letérdepelni, inkább meg-

keresem ágamat a fámon…

Fotó: Antall István
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Számos országos kiállítási díj után 2001-ben Munkácsy Mihály-díjat, 

2007-ben Óbuda Kultúrájáért díjat és 2008-ban M. S. Mester-díjat kaptam.

Végül álljon itt két idézet dr. Supka Magdolna m�vészettörténész tollából, 

aki több tanulmányt írt képeimr�l, tucatnyi kiállításomat nyitotta meg, s kihez 

haláláig szoros emberi és szakmai kapcsolat f�zött.

„Ha az ember Tenk László festményeinek dús és vonzó színharmóniáiba, 

motívumainak megejt� szépségébe és romantikájába úgy feledkezik bele, mint 

egy magával sodró szimfonikus zenem� hangjaiba, ellepi annak érzületi gaz-

dagsága és a bel�le áradó spontán életöröm.”

„Íme, ez a fest� Tenk László rejtélyes mélység� szomorúságának oka: aki 

meghal, nem láthatja többé e világot! És hogy mit veszít ezzel, és hogy az a 

többé mit is jelent a rideg valósághoz képest, ezt festi meg a vásznain a ben-

ne lakozó költ�. Ugyanis minden képnek a szépség látványán felüli fajsúlyát a 

hiány, az elveszthetés el�érzete adja meg…”

Dr. Supka Magdolna

Nos, az eddig leírtakat újraolvasva úgy éreztem, hogy az életem helyszí-

nei, eseményei, szakmai m�ködésem állomásai csupán elterelik a fi gyelmet 

a lényegr�l. Eszembe jutott, hogy fi atal fest�ként megpróbáltam ezt tömören 

megfogalmazni. Befejezésül álljon itt akkori ars poeticám, amelyhez ma sem 

tudnék hozzátenni sokat.

Magamról, munkámról. Nagybányán születtem 1943-ban. Folytathatnám, 

mikor, hol, miként éltem? Helyette: legkedvesebb íróim: József Attila, Dosz-

tojevszkij, Faulkner. Zenében: Bach, Sztravinszkij és Bartók m�veit, a Beatles 

és Elton John lemezeit kedvelem. Számon tartom Béjart-t és Brookot. A fi lm 

királya: Fellini, a szobrászaté: Michelangelo, a festészeté: Csontváry. Mesterem 

Bernáth Aurél volt.

A  festészetet az önismeret és a világ megismerése eszközének tekintem.

A világ csúf épület. Kusza eszmék csapnak össze, félelmetes perspektívák 

nyílnak. Közöny, törtetés hasznos tulajdonságok, a szenvtelenség – objektivitás, 

a handabanda – egészséges indulat, a kiagyaltság – szerkezet, a szirup – mély 

érzelem. Pusztul a természet, redukálódnak a kapcsolatok, odvakban, pótsze-

reken élünk, nem ismerjük meg egymást. Gyerekek n�nek fel szül�k nélkül, 

szül�k öregszenek meg öröm nélkül, öregek halnak meg részvét nélkül. Ebb�l 

a világból veszem a követ, hogy újraépítve jobb legyen. Köveim: arcok, virágok, 

mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a köt�anyaga más, a  szeretet. 

Barátkozván a korszer�tlenség vádjával, ajánlom fi gyelmükbe munkáimat.

Budapest, 1979. december 10-én
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Kútvölgyi Katalin
televíziós rendez�, m�vészettörténész (Budapest, 1943. augusztus 9.)

Hetven év, hetven 

sorban. Összegzésre 

késztet� a váratlanul 

jött megtisztel� felké-

rés, különösen egy, 

az írástól magát távol 

tartó valakinek. Évek 

hosszú során át javít-

gattam fi lmszövege-

ket, de magam soha 

nem éreztem készte-

tést arra, hogy gon-

dolataimat papíron 

viszontlássam. Nekem 

els�sorban a képi 

megjelenítés felel�s-

sége jutott.

Egész életemben egy munkahe-

lyem volt: a  Magyar Televízió. Negy-

venöt éven keresztül szakmailag nem 

zajos, kiugró sikerekkel, de úgy ér-

zem, korrekt, megbízható és tisztes-

séges munkával viszonoztam a belém 

helyezett bizalmat. Nem önszántam-

ból váltunk el egymástól. Naivan azt 

hittem, hogy én, aki szinte a kezde-

tekt�l végigéltem az intézmény min-

den változását – a kiteljesed� felíve-

lést�l az egyre nyilvánvalóbb hanyat-

lásig  –, miként K�míves Kelemenné, 

már beépültem az egykori T�zsdepa-

lota falaiba. Tévedtem; de err�l talán 

majd kés�bb. El�bb inkább felidézem 

magamban azt a napot, amikor a 

még 17 éves, frissen érettségizett fi a-

tal lány 1961 nyarán belépett a régi 

székház ajtaján, és a még kis létszá-

mú intézményben ügyel�nek jelent-

kezett. Kasza bácsi – a fogalommá vált 

portás  – éppen paprikás krumpliját 

melegítette kis fülkéjében. A  f�iskola 

rendez� szakára nem vettek fel. Jogo-

san. Mit tudtam én még akkor a világ-

ról, az életr�l! Az átla-

gos polgári létformát 

él� családban nem is 

örültek pályaválasztási 

ötletemnek.

1961–65 között vé-

gigjárva a szamárlétra 

fokait, el�bb asszisz-

tens, majd adásrende-

z� lettem. Számtalan 

szórakoztató, illetve 

revüm�sor, szilveszte-

ri kabaré és tévéjáték 

készítésében vettem 

részt, olyan rendez�k 

mellett, mint Zsurzs 

Éva, Deák István, Hor-

váth Tivadar, Várkonyi Zoltán, Sz�nyi 

G. Sándor. Ebben az id�ben az asz-

szisztensek fantasztikus csapatot al-

kottak. A  feladat iránt érzett alázatos 

odaadás hatotta át munkánkat. Lehe-

tett az éjjel vagy nappal, mi álltunk a 

„vártán”, mindent megtettünk a pro-

dukciók lebonyolításának sikeréért. 

Az egyre sz�kebbnek bizonyuló régi 

épületben pezsgett az élet. A híressé, 

szimbólumérték�vé vált aulában meg-

fordult mindenki, kezdve a m�vészet 

óriásaitól a névtelen statisztákig.

A f�iskolára második próbálkozás-

ra sem vettek fel. Mivel az építészet és 

a képz�m�vészet története mindig is 

foglalkoztatott, érdekl�désem egyre 

inkább a tudományos ismeretterjesz-

tés felé fordult. 1965-ben felvételt 

nyertem az ELTE Bölcsészettudomá-

nyi Karának m�vészettörténet–magyar 

szakára, amelyet 1971-ben televíziós 

munkám mellett végeztem el. Eb-

ben az id�ben alakultak meg a szak-

szerkeszt�ségek, úgyhogy 1965-t�l a 

D.  Fehér Zsuzsa vezette képz�m�vé-
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szeti osztály rendez�je lettem és ma-

radtam 1992-ig. Ez a szerkeszt�ség 

híresen egységes, összetartó közös-

séget alkotott. A mindenütt el�forduló 

zsörtöl�dések ellenére is szerettük 

egymást és a munkát, amelyben csak 

ritkán adódtak „kötelez� feladatok”. 

Kell egy csapat; ezt a szállóigét a f�-

nökök is megértették, így többnyire 

állandó stábok – szerkeszt�k, ren-

dez�k, operat�rök, gyártásvezet�k  – 

alakultak és dolgoztak együtt, fél sza-

vakból is értve egymást. Több száz 

m�vészettörténettel, képz�- és ipar-

m�vészettel, építészettel foglalkozó 

m�vet, illetve sorozatot készítettem, 

Kernács Gabriella, Fitz Péter és Osskó 

Judit szerkeszt�vel. Operat�r társaim 

többek között Zsóka Zoltán, Abonyi 

Antal, Kocsis Sándor és Zádori Ferenc 

voltak. Az � segítségükkel mutathat-

tam meg a magyar és külföldi múzeu-

mok kincseit, m�tárgyak apró részle-

teit, épületek nehezen megközelíthet� 

zugait. Azt akartuk, hogy mindezen 

értékek közkinccsé váljanak. Mosta-

nában el�fordul, hogy a tévé el�tt ösz-

szekuporodva talál a hajnal. Ilyenkor 

néha ismer�s szövegekre ébredek. Az 

ismétléseket nézve úgy érzem, nem 

kell szégyenkeznem.

1992-t�l az újonnan alakult vallási 

és egyházi m�sorok szerkeszt�sége 

foglalkoztatott a legtöbbet. Ez az id�-

szak felért egy újabb egyetemmel. 

A  tudományos és egyházi élet legki-

válóbbjai közül kerültek ki m�soraim 

szakért�i, amelyeknek szerkeszt�je 

Ézsiás Anikó, operat�re pedig Enye-

di Lajos és Kapuvári Sándor volt. 

A vágószobában Jeszenszky Ágnes és 

Somogyi Vali gondozták odaadással 

az anyagokat. Az elmúlt években Kal-

la Éva csatlakozott szerkeszt�társnak, 

vele els�sorban a cigányok vallási 

életének bemutatására vállalkoztunk. 

Munkám lehet�vé tette, hogy bejár-

jam az országot, utazhattam a világ-

ban Indiától az Egyesült Államokig, 

Ecuadortól Szíriáig, és mégis 45 éven 

keresztül a T�zsdepalota labirintus-

szer� folyosói, sz�k, leveg�tlen vágó-

szobái, irodák – amelyekben sokszor 

kevesebb szék fért el, mint ahányan 

hivatalosan ott dolgoztunk – jelen-

tették második otthonomat. Az id�k 

folyamán persze minden látványosan 

megváltozott, elnökök jöttek-men-

tek, történtek megmagyarázhatatlan 

átszervezések, kezdtük magunkat 

kényelmetlenül, feszengve érezni, 

és… elnéptelenedett az aula. Csak az 

ügy, a  m�sorkészítés iránti szenve-

dély maradt töretlen, ezért sokszor 

még a lehetetlen megvalósítására is 

készek voltak a velem nap mint nap 

forgatásra induló kollégák. Utólag is 

köszönet érte.

Még két napot idéznék fel a felto-

luló emlékek sorából. Az egyik 2006. 

szeptember 19. A  televízió székhá-

zának ostromát követ� reggel, amint 

feldúlt irodánk ajtaja el�tt toporogva 

keressük, hogy ott tárolt kazettáink 

közül vajon hiányzik-e valami, hiszen 

számítógépeink elt�ntek, és a vandál 

pusztítás még egy régóta a fogason 

árválkodó eserny�t�l is megszabadí-

tott bennünket. A  folyosón terjeng� 

füstszag, a  korom és víz mocska, és 

megint… – az aula, ahol a felvételre 

váró színészek, beszélget� kollégák 

helyett most gyerekarcú rend�rök ha-

lálfáradt csapata üldögél.

A  másik, életem további menetét 

alapjaiban meghatározó nap esetében 

nem az id�pont, hanem a jelenség 

tanulságos. Ezen a napon egyszerre 

érkezett egy levél és egy telefonhívás. 

A  levélben a televízió éppen regná-

ló elnöke gratulált és kívánt további 

sikeres együttm�ködést abból az al-

kalomból, hogy a Mezey Em�kével 

készített, Zsolnay Vilmos életét bemu-
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tató fi lmünk a montpellier-i képz�m�-

vészeti fi lmfesztiválon nagydíjat nyert. 

A  telefonhívás pedig arról értesített, 

hogy munkaviszonyom csoportos lét-

számleépítés miatt azonnali hatállyal 

megsz�nik. Többet nem mehettem 

„haza”… A  belép�met bevonták. Rö-

videsen az egész épület kiürült. Új 

székházban, új alapokon indult az új 

élet, új emberekkel.

Összegzésül talán annyit: bár tu-

dom, hogy a mennyiség nem érdem, 

mégis örömmel tölt el a tudat és 

szerencsésnek érzem magam, hogy 

a Magyar Televízió archívuma több 

ezer olyan m�sorpercet �riz, amely-

nek megszületésében annyi szeretet-

tel vehettem részt.

Csernák Árpád
író, szerkeszt�, színm�vész (Budapest, 1943. augusztus 19.)

Színház- és Filmm�vészeti F�iskola, 1966. 1967 

óta jelennek meg írásai folyóiratokban, heti- és 

napilapokban. Többek között a Magyar Napló-

ban, a PoLíSzban, a Vigiliában, a Hitelben, a Ti-

szatájban, az Élet és Irodalomban, az Árgusban, 

a  Kapuban, a  Pannon Tükörben, a  Napútban, 

a  Lyukasórában, a  Somogyban, A  céhben… 

Megjelent egy elbeszélése az 1990/2-es Újhold 

Évkönyvben. Novelláit lefordították angol, bolgár 

és olasz nyelvre. Antológiák: Nem sokaság… 

(Somogyi írók antológiája II. 2001; ÖRÖKSÉG, 

Kaposi Kiskönyvtár 20.); Az év novellái, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2007 (Magyar Napló); Földem 

(Válogatás somogyi alkotók m�veib�l; Somogy 

Megyei Önkormányzat, 2010), A  találkozás ka-

puja (Stádium Kiadó, 2011), Szeged effekt, 2. 

(Areión Könyvek, 2012). 2002 augusztusában 

alapította a Búvópatak c. polgári, kulturális és 

társadalmi folyóiratot, amelynek jelenleg is f�szerkeszt�je. 2007-ben Pet�fi  

Sándor Sajtószabadság-díjjal, 2011-ben Magyar Köztársasági ezüst érdem-

kereszttel tüntették ki. Eddigi kötetei: Bemutató el�tt (novellák; Mondat Köny-

vek, 1992), Este próba (novellák; Nap Kiadó, 1994), A névtelen (novellák; Ka-

posi Kiskönyvtár, 1996), Fagyosszentek (prózák, versek, Berzsenyi Társaság, 

1998), Kések a párna alatt (regény; Kráter M�hely Egyesület, 1999), Feln�tté 

tiporva (regény; Kráter M�hely Egyesület, 2003, társszerz�: Gerencsér Zsolt), 

A  vörös bohóc és más démonok (válogatott és új novellák; Magyar Napló, 

2004), Kék korláton sárga erny� (novellák, tárcák, cikkek; Hungarovox, 2007), 

A panzió – The pension (novellák magyar és angol nyelven; Búvópatak Alapít-

vány, 2009), Két év (napló, Hungarovox, 2011). A Magyar Írószövetség tagja. 

Jelenleg Kaposváron él, két fi a és két unokája van.
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Úgy érzem magam, mint az öreg katona, aki megtér a sokéves, gy�ztes hábo-

rúból, és meglepetten tapasztalja: nem érez ujjongó örömet. Pedig azt a sok 

évet végigharcolta, élvonalban, mindig az els�k között, egy percre sem kímélve 

magát; a gy�zelem az � gy�zelme is. Mégsem érzi azt az örömet, amit remélt.

Poros, kopott, elny�tt zubbonyát a sarokba dobja, sebeit gyógyító ken�-

csökkel, gyógyf�zetekkel ápolgatja, fejében zsibongás, távolodó, halkuló csa-

tazaj. De ujjongó öröm helyett, mérhetetlen fáradtságot érez. Leül a kert egy 

védett zugában, forró teát iszik, és nézi a fákról, bokrokról alápördül� rozsdás, 

aranybarna leveleket.

A  csatát páholyból, párnázott ajtók mögött, stílbútorokkal berendezett 

irodákból végignéz�k most fölpattannak, pezsg�süvegeket durrogtatnak, koc-

cintanak, ünneplik a gy�zelmet, és már el is kezdik a pozíciók, rangok, pénzek 

osztogatását. Az öreg katona eszükbe sem jut. Legszívesebben elfelejtenék: 

„Ezzel mindig baj van, mindig lázad, hangoskodik…”

Pedig az öreg katona a csendet szereti. Csak amikor a hazája veszély-

ben van, akkor kiált, akkor csattog kezében a kard. Az emberi ostobasággal, 

irigységgel, sunyisággal szemben tehetetlen, védtelen. �  csak nyílt sisakkal 

tud küzdeni, szemt�l szembe. És mindig a hazáért, sohasem a koncért. Ha a 

harcnak van itt az ideje, oroszlánként küzd, de ha vége van a csatának, békés, 

nyugodt, képtelen ártani bárkinek.

Teltek-múltak a napok, és az öreg katona minden délután a kertjében 

üldögélve várta meg a naplementét. Szép �sz volt: „Arany-id� / vigasztaló, 

mosollyal szomorító, / kibékít�.”* Sebei lassan gyógyultak, fáradtsága bölcs 

der�vé szelídült. Örült a békének, a csendnek.

Aztán egyik délután ismét lövések dördültek a közelében. Összerezzent. 

Mintha szép álomból riasztanák fel. Mintha közvetlenül a füle mellett süvíte-

nének el a golyók. Figyelmesen körülnézett. Már alkonyodott. A lombok, ágak 

között különös árnyakat pillantott meg. Furcsán elrajzolt emberi alakok árny-

képeit, sötét fejeket, ismeretlen és ismer�s arcokat, rászegez�d� fegyvereket…

Ahogy kattant a ravasz, � félig lehunyt szemmel, villámgyors mozdulattal 

a leveg�be kapott, aztán ismét kattant a ravasz, és � ismét a leveg�be nyúlt, 

szinte lágyan, hajlékony, könnyed mozdulattal, mint aki csupán arra röppen� 

legyeket hesseget…

Aztán elfogytak a töltények, elt�ntek az árnyak, és � a lenyugvó nap vörö-

sen szétterül� fényében kinyitotta a tenyerét: apró, aranyszín� magocskák he-

vertek ott. Félköríves, hanyag mozdulattal szétszórta �ket a kertben, reptükben 

fölszikráztak, aztán lehullottak a f�szálak közé…

* Kosztolányi Dezs�: Hatalmas �sz
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Detre Vill�
bels�építész (Budapest, 1943. augusztus 26.)

70, igen, hetvenéves leszek.

Valamikor biztosan hittem abban, 

hogy 30 évig élek, azontúl már nem.

És mégis éltem tovább, nagy cso-

dálkozásomra és barátaim derültségére, 

akiknek ezt a „fi xa ideámat” közvetítettem.

S�t, jó társra találtam Csontos Csaba 

építész személyében, családot alapítot-

tunk. Éppen harmincévesen szültem els� 

gyermekünket. Majd még kett�t. De akkor 

már egy „túlél�” létben éltem, azóta már 

jóval több mint kétszeres id�tartamban.

Így aztán nem igazán érzékelem az évtizedeket, mert régóta kívül élek 

azokon.

Semmivel nem érzem magam öregebbnek, mint harmincévesen voltam, 

miközben persze tudom, hogy öregasszony vagyok, és ennek el�nyeit nagyon 

is élvezem néha.

Matematikusnak készültem egész gyerekkoromban. Szüleim világhír� csil-

lagászok voltak, a Csillagdában n�ttem fel, három fi véremmel együtt. Matema-

tikából, fi zikából voltam jó az iskolákban, és rajzból. Operaénekes szerettem 

volna lenni igazából, de ez lehetetlen volt, fi ziológiai adottságaim miatt. Az 

építészet is vonzott, de egy pszichológus jóslata következtében, ki azt mondta 

gyerekkoromban: „iparm�vész leszel…”, tényleg az Iparm�vészeti F�iskolára 

mentem, bels�építész szakra. Ott nagy szerencsém volt. Az osztálytársaim zö-

me kiváló, érdekes, tehetséges ember, mindmáig barátaim. Néhány egészen 

nagyszer� tanárunk volt.

Évtizedekig rengeteget dolgoztunk, a  f�iskolán belénk oltott lelkesedés 

sokáig kitartott. És nagyon sok feladat volt. Rémes nagy tervez�irodában dol-

goztam, amelynek a közege nagyon bosszantó volt, de ott volt a lehet�ség a 

nagyobb tervezési munkákra. Közben az ún. „maszek munkákkal” kerestem 

a pénzt, ami kellett az önálló lakáshoz, a gyerekek ellátásához, és a csak há-

romévente lehetséges külföldi magánutazásokhoz.

Ezek az utazások mintegy gyémántként csillognak ki életem emlékeib�l.

Finnország, Itália, Görögország, Anglia, Németország. 30 nap volt adva, 

a 30-ik nap éjfélig vissza kellett érni a vasfüggönyön belülre. Soha nem lehetett 

tudni, kapunk-e még egyszer, három év múlva útlevelet, valutaígérvényt. Így 

aztán ha megkaptuk, feltétlenül kihasználtuk a lehet�séget az utolsó percig. 

Csodás kalandok voltak ezek, nagyon kevés pénzb�l, híd alatt, pályaudvaron, 

parkokban aludva, mindent megnézve, amit csak lehetett.

Közben nagyon sok épület bels�építészeti tervezését végeztem. Kórházak, 

iskolák, mindenféle egészségügyi létesítmény, üdül�k, szállodák voltak soron.

Majd a nyolcvanas évek vége felé osztrák cégekkel közösen épített nagy 

szállodák tervezéseit csináltuk, építésztársaimmal együtt. Ez új színt hozott az 
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életünkbe, jó min�ségben kivitelezett munkák készültek, és sokat járhattunk 

az osztrák partnerekkel ausztriai, németországi, szlovéniai, olaszországi gyártó 

cégeknél, ugyan minden alkalommal egyedileg nehezen megkapott „útlevél-

ablakkal”, de megismerkedhettünk a vasfüggönyön kívüli szakmai világgal. 

Szinte szabadnak érezhettük magunkat, amíg vissza nem kellett térni, és le-

ment mögöttünk a vasfüggöny. Nagyon nagy hátrányokat kellett leküzdeni a 

„nyugati” kollégákkal szemben, de a bezártságban szerzett szakmai kitartásunk 

és tanultságunk, szakmaszeretetünk sok el�nyt is kialakított, amit�l tekinté-

lyünk volt.

Ezeknek a munkáknak szép eredményei voltak (Flamenco Szálloda, Korona 

Szálló).

A gyerekeink nevelésével nem volt egyszer� összeegyeztetni a sok munkát, 

a  külföldi hivatalos utakat. De talán nem sínylették meg nagyon. Volt, hogy 

egyéves fi zetés nélküli szabadságra mentem, hogy kárpótoljam a gyerekeket 

és többet lehessek velük. Velük is utaztunk a béketáboron belül, Szlovákiában, 

Kelet-Németországban, és persze itthon. Remek helyeken kalandoztunk.

Amikor már a gyerekeink önállósodtak, a politikai változásokkal párhuza-

mosan a munkák lehet�ségei el�bb megn�ttek, aztán csökkentek. Így aztán az 

unokáimmal sok id�t tudtam tölteni. Ami nagy-nagy gyönyör�ség.

Most �k részben külföldön élnek, és ott látogatom �ket gyakran.

Bels�építész szakmai munkát már alig csinálok, csak ami testhezálló, egy 

személyben végezhet�. De a szakmával tartom a kapcsolatot, szakmai szerve-

zetek vezet�ségeiben munkálkodom.

Több évig tanítottam a tájépítész karon, bels�építész, társszakmai ismere-

tek témakörben. Ez számomra remek volt. Sokat tanultam közben, sok kedves, 

tehetséges fi atalt ismertem meg.

Még f�iskolás korunkban kiváló zenetörténet-tanárunkkal kórust alapítot-

tunk, amely most, 45 év után is m�ködik, s�t mostanában n�tt fel igazán, 

MOMENTO néven (minthogy most MOME az egyetemünk neve), sok aranyos-

bolondos fi atallal kib�vülve, csodás fi atal karnagyn�nkkel, Sziklás Tündével. 

Már kórusversenyeken is jó eredményeket érünk el. Ez nagy élvezet. A komoly-

zene élvezetére Budapesten egyébként is világszínvonalú lehet�ségek vannak, 

élek is vele, amennyire csak lehet.

A mi kórusunk énekelt el�ször a félig kész MÜPA-ban, akkor a karnagyunk a 

MÜPA építész-tervez�je volt (kiváló barátunk, kollégánk, Zoboki Gábor építész). 

Ezek nagyszer� élmények.

Néha elrévedek, milyen életem lett volna, ha matematikus, csillagász lettem 

volna, ahogy apám remélte hajdan. Nehéz elképzelni, bár a tudósok világában 

n�ttem fel, és elb�völ� környezet volt, de végül is m�vészek, építészek a bará-

taim, és �k is igen érdekes, színes világot jelentenek.

Tudós majd legközelebb leszek.
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Márkus Mihály
egyházi vezet� (Komárom, 1943. augusztus 26.)

Szüleim: dr. Márkus 

Jen� (lelkész) és Pon-

gó Lenke. Feleségem: 

Eördegh Ildikó, aki-

vel 1966-ban kötöt-

tem házasságot. Hat 

gyermekünk született: 

Gábor (1967), Eszter 

(1968), Éva (1969), 

Mihály (1972), Dániel 

(1973), János (1976). 

Gyermekeink csalá-

dosak, s  immáron 15 

unoka van a népes 

családban.

Tatán érettségiztem 1961-ben, 

majd tanulmányaimat a Budapesti 

Református Teológiai Akadémián foly-

tattam 1961 és 1966 között. 1966–

67-ben Körmenden, majd Szent-

györgyvölgyön voltam segédlelkész, 

1967–1970 között szentgyörgyvölgyi 

megválasztott lelkipásztor voltam. 

1970 és 1975 között Pápán, 1975 óta 

Tatán látom el a lelkészi szolgálatot. 

A tatai lelkészi szolgálat mellett 1975–

1990-ig a Dunaalmási Református 

Egészségügyi Gyermekotthon intézeti 

lelkipásztora voltam. 1991 februárjá-

tól a Dunántúli Református Egyház-

kerület püspöke, erre a feladatra az 

egyházkerület gyülekezetei 1996-ban 

és 2002-ben újraválasztottak. Tisztsé-

gemet 2008. december 31-éig töltöt-

tem be. 1991. márciusától 2002-ig a 

zsinat lelkészi alelnöke voltam.

A  következ� közegyházi, illetve 

ökumenikus tisztségeket töltöttem 

be: 1989–1991. a Dunántúli Reformá-

tus Lelkészegyesület elnöke, 1991–

1996. a Magyar Református Világ-

szövetség f�titkára, 1996-tól 2002-ig 

elnöke. 1991 és 2006 között a Magyar 

Bibliatanács alelnöke, 

1994 és 1998 között 

a Magyar Egyházak 

Ökumenikus Tanácsá-

nak alelnöke, 1998 és 

2006 között elnöke.

Tudományos mun-

kásságom során szá-

mos tanulmány és 

könyv megírása után 

1980-ban szereztem 

tudományos fokoza-

tot. Teológiai doktori 

címemet Budapesten 

védtem meg. Doktori 

értekezésem címe: Komáromi Csipkés 

György. 1982-ben egy szemesztert 

a Münsteri Egyetemen töltöttem. Kü-

lönösen nagy hatással voltak rám dr. 

Neu ser és dr. Esser professzor el�-

adásai, akik érdekl�désemet a Kálvin-

kutatás problematikája felé irányítot-

ták. 1998-ban PhD-min�sítést kaptam.

Külföldi tudományos munkáimból 

ki kell emelni, hogy 1982-t�l rendsze-

resen részt veszek a Heidelbergi Egye-

tem által szervezett Délkelet-Európa-

szeminárium alkalmain (vezet�i: dr. 

Friedrich Heyer, majd dr. Adolf Martin 

Ritter). 1982-t�l tagja vagyok a Kálvin-

kutatók Nemzetközi Kongresszusának. 

1990-ben az elnökség tagjává válasz-

tottak. Az 1988. évi bécsi regionális 

konferencián Az apostoli hitvallás ma-

gyarázata Kálvinnál címmel el�adást 

tartottam. Szemináriumot vezettem az 

1994. évi, Edinburghban megtartott vi-

lágkongresszuson Kirche als unabhän-

gige Institution in Genf 1536–1538 

címmel. Szintén szemináriumot vezet-

tem a 2002-ben Princetonban meg-

rendezett világkongresszuson. A  sze-

mináriumi vitael�adás címe: Kálvin és 
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Lengyelország – gondolattöredékek 

egy könyvajánlás kapcsán.

1994-t�l a hazai Kálvin János Szö-

vetség Kálvin-kutató tagozatának élén 

dr. Karasszon István professzorral kö-

zösen szervezzük évente a tavaszi ba-

latonfüredi Kálvin-konferenciát. 1997 

óta a svájci Zwingli Társaság munká-

jában is részt veszek.

Teológiai tanári munkásságomat 

1986-ban kezdtem, a  tavaszi sze-

meszter folyamán helyettesítettem dr. 

Ladányi Sándor professzort a Buda-

pesti Teológiai Akadémia magyar egy-

háztörténeti tanszékén. Ezt követ�en 

az 1998-ban újraindított Pápai Teoló-

giai Akadémián vezettem az egyház-

történeti tanszéket.

Nemzetközi tudományos el�adá-

sok (a teljesség igénye nélkül):

1982: Genfi  Egyetem,

1986: Lausanne-i Egyetem,

1988: Kálvin-kutatók bécsi regionális 

konferenciája,

1994: Edinburgh (Kálvin-kongresz-

szus),

2002: Princeton (Kálvin-kongresszus)

Fontosabb bibliográfi ai adatok:

Méliusz imádságoskönyve, Studia et 

acta III. (Bp., 1973)

Összehasonlító szemelvények XVI. 

századi református bibliafordítá-

sokból, Studia et Acta III., (Bp., 

1973)

Jézus (népszer� tanulmány, Bp., 1973)

Nagyheti evangelizációs sorozatok. 

Hirdesd az igét – az igehirdet�k 

kézikönyvében

Öt áhítat a Nagy Tibor szerkesztette 

Hozzád kiátok c. imádságosköny-

vében (Bp., 1981)

Nagy Géza (1887–1971). Életrajz, 

tanulmány és bibliográfi a. Meg-

jelent: Nagy Géza: Fejezetek a 

magyar református egyház XVII. 

századi történetéb�l (Bp., 1985)

Juhász István – 1915–1948 (nekrológ, 

Ráday évkönyv, 1984/5.)

Unterschiedliche Traditionen im Un-

garischen Krönunkgsschmuck. 

A  Heidelbergben tartott diaképes 

el�adás szövege megjelent az Un-

garn und das Christentums Süd-

europas c. kiadványban (Heidel-

berg, 1978, 9.)

A  XVI. századi nyomtatott magyar 

bibliafordítások és a vizsolyi Bib-

lia, in: Emlékkönyv a Vizsolyi Bib-

lia megjelenésének 400. évfordu-

lójára (Bp., 1987)

Komáromi Csipkés György. Theoló-

giai doktori értekezés (Bp., 1990)

„UNGARN” – lexikoncikk az Evangelis-

che Kirchenlexikon részére (1996)

„HUNGARY” – lexikoncikk az Encik-

lopedia of Christianity részére 

(Eerdmans–Brill, 2000)

Prédikátorsors – válogatott írások 

1969–1977 I. (Pápa, 2007)

Névtelen h�sök tisztelete – válogatott 

írások II. 1977–1983 (Pápa, 2007)

Csendben épít� szolga – válogatott 

írások III. 1984–1990 (Pápa, 2007)

Ami mögöttem van – válogatott írások 

IV. 1990–1997 (PRTA, 2008)

Így felelj fi aidnak – válogatott írások 

V. 1998–2007 (Pápa, 2008)

Továbbá folyóiratokban megjelent ta-

nulmányok.


