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Moldován Domokos
néprajzkutató, film- és operarendez� (Sajóudvarhely – ma: Románia, 1943. december 1.)

Kolozsvártól 100 km-re, a Mez�ség dombjai, he-

gyei között, Sajóudvarhelyen, nagyszüleim ud-

varháza, a Fodor porta 7. szobájában születtem 

1943. december 1-jén, kicsi húgom, Ágneske 

el�tt néhány perccel. Ikrek voltunk, de Ágneske 

4 hónap múlva elköltözött t�lünk.

Sajóudvarhelyen temettük el. Édesanyám, 

a szamosújvári Örmény Fiúárvaházban nevelke-

dett örmény édesapám, nagyanyám és két n�vé-

rem: Stefánia és Erzsébet maradtak mellettem, 

akik sokat babusgattak, s az a három-négy cse-

lédünk, akik Budapestre menekülésünk napjáig 

velünk maradtak.

A háború befejeztével édesanyámmal az el-

s�k között voltunk, akik hazalátogattunk a szül�i 

házba, s  a mai napig rendszeresen hazajárunk 

a még mindig igen jó egészségnek örvend�, 

96 esztend�s keresztanyámhoz, Zsikéhez, aki édesanyám egykori öccsének 

a felesége. Varázslatos hely maradt Sajóudvarhely, a kert végén folyó Sajóval 

– amelyr�l édesanyám húga, Fodor Róza igen kedves képet festett. A nagyszü-

leim háza melletti kastélyban lakott báró Appel Jen�, aki a nála vendégesked� 

bécsi barátai segítségével, autójukkal elindított minket Budapest felé. Mire mi 

Pestre értünk, édesanyám bátyja és felesége Budapesten, a  Türr István utca 

egyik legszebb házában rendezte be divatszalonját – ahol a fi atal Ruttkai Éva 

volt az egyik manökenjük.

Stefi  n�véremet a nagy hír� kolozsvári Marianumból a pesti Sacré Coeur-be 

íratták szüleim, ahol az apácák, meghallva gyönyör� énekhangját, azonnal a 

Nemzeti Zenedébe irányították. Imádott énekmestere dr. László Géza – Hasel-

beck Olga férje – lett.

Kodály és Monteverdi varázslata, munkájuk megszállottja, rajongója vol-

tam s vagyok ma is. Húszesztend�sen ismertem meg kés�bbi feleségemet, az 

akkor 18 éves Adrienne-t, aki néhány év múlva már énekelt az Egyetemi Szín-

padon rendezett els� Monteverdi-estünkön. Claudio Monteverdi születésének 

400. évfordulóján, 1967. május 20-án életem els� opera-el�adását rendeztem, 

a Tankréd és Klorinda párviadalát. Adrienne énekelte Klorindát, zeneakadémis-

ta társai Tankrédot és a Testót. Kontinuón Failoni Donatella játszott.

1968. augusztus 24-én naiv m�vészeti magángy�jteményemet Kecskemét 

városának ajándékoztam. 1973. március 19-én nyitotta meg kapuit Kecskemé-

ten a Naiv M�vészek Múzeuma, s azóta is áll.

Egyetemi diplomadolgozatomat professzoraimhoz, Dömötör Teklához és 

Ortutay Gyulához a naiv m�vészekb�l írtam. Az ELTE amat�rfi lm-klubjában 

16 mm-es fi lmet forgattam 1966-ban Jeles napok jeles rajzolója címmel a 

Galgamácsán élt parasztfest� asszonyról, Vankóné Dudás Juliról. Az Egyetemi 
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Színpadon rendezett bemutatót Kodály tanár úr is látta feleségével, Sárikával 

együtt, ahol a Dudás Juli vezette népdalkör is fellépett, galgamácsai viseletben 

népdalokat, népi játékokat játszva, nagy sikerrel. Az Egyetemi Színpad el�csar-

nokában m�veib�l kiállítást is rendeztem, amely igen nagy tetszést aratott.

Ezt követte a Magyar parasztfest�k nyomában cím� háromrészes portré-

fi lmsorozatom az akkor még f�iskolás Koltay Lajos mint operat�r és Tölgyesi 

János dramaturg barátom közrem�ködésével, Benedek Péter, Süli András 

– akik akkor még éltek – és Dudás Juli részvételével. Ez fekete-fehér tévéfi lm 

volt. Els� nyilvános vetítése Szegeden, a Jancsó Miklós vezette els� országos 

néprajzi fi lmszemlén volt, díjat is nyert 1968. augusztus 3-án. A Süli Andrást 

bemutató fi lm forgatókönyve megjelent a Képz�m�vészeti Almanachban, 

a Corvina kiadásában.

1968-ban a Mafi lm Dokumentum Stúdió megbízásából portréfi lmet ké-

szítettem Juliról Ragályi Elemér és Fifi lina József operat�r közrem�ködésével 

Vankóné Dudás Juli galgamácsai paraszt fest�asszony címmel. A  fi lm dísz-

bemutatója Galgamácsán, 1969. december 28-án volt a m�vel�dési házban, 

megnyitotta és bevezet�t mondott Ortutay Gyula. A fi lmen hallható népszoká-

sok dallamai 1976 karácsonyán megjelentek a Hungaroton nagylemezén Sej, 

Galgamácsa eszembe se jutna – Vankóné Dudás Juli dalai címmel.

Mióta Dudás Juli, Benedek Péter, Mokry Mészáros Dezs� és Süli András 

m�vészetét megismertem, más se járt a fejemben, mint hogy miel�bb meg-

ismertessem velük Magyarország és Európa m�vészetkedvel� közönségét, 

s ezért alapítottam meg a Magyar Naiv M�vészek Múzeumát. Így született meg 

a Magyar naiv m�vészek cím� tízrészes portréfi lmsorozat a Magyar Televízió 

megbízásából, D. Fehér Zsuzsa szerkeszt�, Kardos Sándor operat�r és három 

Új Zenei Stúdió-s zeneszerz� barát: Jeney Zoltán, Vidovszky László és Sáry 

László közrem�ködésével.

A tíz fi lmen a Bevezet� után Benedek Péter, Mokry Mészáros Dezs�, Gyovai 

Pál, Gajdos János, Balázs János, Gy�ri Elek, Bakos Lajos, Süli András és Török 

Sándor portréja látható. A fi lmeket a Magyar Televízió öt részben sugározta, 

és VHS videokazettán is kaphatók. Mivel 35 mm-es színes normál fi lmszalagra 

forgattuk, a Toldi Stúdiómozi is vetítette.

A magam szabta, évtizedek óta tartó küldetésem a fi lmsorozat vetítésével 

befejez�dött. Igen nagy örömet okozott 1984 júliusában, hogy Londonban 

a Royal Festival Hall közönségének is bemutathattam munkám gyümölcsét, 

s  hogy 1987-ben megjelent a Gondolat Kiadónál a Magyar naiv m�vészek 

nyomában címmel összefoglaló kötetem.

Eközben fi lmeket is készítettem, melyek némelyikét Európa számos orszá-

gában vetítették. Íme:

1970 Halálnak halálával halsz – MAFILM, VI. Stúdió ff. rövidfi lm

1970 Magyar fazekasok – MAFILM, színes rövidfi lm

1975 Szerelmi varázslások – MAFILM, színes rövidfi lm

1977  A halottlátó – MAFILM, színes, hosszú dokumentumfi lm 

Vetítve: Amsterdam, Utrecht, Mannheim, Róma, London, Párizs, Varsó 

stb. városokban

1978 Vita a halottlátóról – MTV-dokumentumfi lm
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1979 A magyar könyv ünnepe – MAFILM, rövidfi lm

1980–81 Rontás és Reménység – MAFILM Balázs Béla Stúdió, színes játékfi lm

1991-ben új fejezet kezd�dött az életemben: megnyílt a barokk és kortárs 

zenét bemutató Budapesti Kamaraopera, állandó hely és állandó társulat nél-

kül. Ott játszunk, ahol helyet kapunk, és mindig a legrátermettebb szerepl�k-

kel, karmesterekkel, rendez�kkel. Folyamatosan bemutatunk és játszunk ba-

rokk operákat – melyeket mesterkurzus el�z meg a karmesterek vezetésével –, 

de váltogatjuk a kortárs magyar egyfelvonásosokkal. Mindenekel�tt álljon itt a 

huszonkét esztend� repertoárja, el�ször a barokk opera-remekm�vek:

1991. április 3. Gluck: Orfeo ed Euridice, Arany János, ma Új Színház

1993. április Monteverdi: Combattimento di Tancredi e di Clorinda; Ballo 

delle Ingrate, Budapesti Városháza Díszterme

1994 Jacopo Peri: Euridice, Várszínház

1996. június 28. Monteverdi: L’Incoronazione di Poppea, Fert�rákosi Bar-

langszínház

1998. január 24. Purcell: Dido and Aeneas, MTA Kongresszusi Terem

2001. március 29–30. Händel: Orlando, Várszínház

2002. március 27. Monteverdi: L’Orfeo Favola in musica, Várszínház

2003. szeptember 11. Monteverdi: II ritorno d’Ulisse in patria, Kiscelli Ba-

rokk Romtemplom

2004. október 1. Vivaldi: II Tigrane, Gödöll�i Királyi Kastély Barokk Szín-

házterme

2005. március 26. Händel: Semele, M�vészetek Palotája Fesztiválszínház

2006. április 17. Mozart: Mitridate, Re di Ponto, M�vészetek Palotája Fesz-

tiválszínház

Kortárs magyar egyfelvonásosok:

1991 Sáry László: In Sol, Várszínház

1997. december 29. Eötvös Péter: Radames, Várszínház

1998. április 27. Eötvös Péter: Madrigálkomédiák, Harakiri, Várszínház

1999. október 27. Serei Zsolt: Örkény-egyfelvonásosok, Bárka Színház

2000. március 29. Orbán György: Pikkó herceg és Jutka Perzsi, Várszínház

2001. június 16. Örmény legenda – tánckantáta, Kiscelli Barokk Romtemplom

2003. október 27. Eötvös Péter – Egyfelvonásosok, Várszínház

2007.  szeptember 21. Demény Attila: Orwell-Parafarm, M�vészetek Palotá-

ja Fesztiválszínház
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Sz�cs Lajos
labdarúgó, edz� (Apatin – ma: Szerbia, 1943. december 10.)

Édesapám Sz�cs La-

jos, édesanyám Hajós 

Terézia. 1945-ben Bu-

dapestre költöztünk, 

Újpestre. Apám a Vio-

la Utcai Általános Is-

kolában kapott állást. 

Iskolák közötti bajnok-

ságon kezdtem futbal-

lozni, majd 1957-ben 

leigazolt az Újpesti Dó-

zsa, 14 évesen lettem 

igazolt játékos. Végig-

jártam a ranglistát: kö-

lyök 3, kölyök 2, kö-

lyök 1 után az IFI 1-ben (Újpest ifjúsági 

csapatában) kaptam helyet. 1964-ben 

meghívtak az ifi válogatottba. Majd jó 

teljesítményeimért, eredményeimért 

1962-ben meghívást kaptam Romániá-

ba, a Constantában rendezend� UEFA-

tornára, az edz� Kapocsi Sándor, a szö-

vetségi kapitány Hoffer József volt. Az 

UEFA-torna után nem tartott rám igényt 

az Újpesti Dózsa. Az akkori posztomon 

(jobb bekket játszottam) megsérült a 

két állandó játékos, Rajna Károly, Ká-

poszta Ben�, így én játéklehet�séghez 

jutottam a Dorog elleni mérk�zésen. 

A Dorog akkori edz�je, Buzánszki Jen� 

a mérk�zés után odajött hozzám, tud-

va, hogy az Újpest nem tart rám igényt, 

és megkérdezte: nem volna-e kedvem 

Dorogra jönni. Én igennel válaszoltam, 

hiszen úgy tudtam, hogy a Dózsa nem 

tart igényt a játékomra.

Ennek ellenére nem adtak ki. Egy 

esztend�t kellett várnom, hogy a Dorog 

játékosa lehessek. Akkoriban az MLSZ 

által elfogadott átigazolás szabályai 

el�írták az egyesztend�s várakozást. 

Természetesen az egy esztend�t végig-

tréningeztem, hogy amint alkalmam 

lesz, azonnal számít-

hasson rám a csapat 

és edz�m, Jen� bácsi. 

A mérk�zések rettene-

tesen hiányoztak… (Ez 

az érzés még el�for-

dult két alkalommal az 

életemben.) 1963 má-

sodik felében lettem a 

Dorog igazolt játékosa. 

Az els� NB1-es mérk�-

zésemet a Vasas csa-

pata ellen játszottam. 

A  dorogi csapat nagy-

szer� közösség volt. 

Kit�n� játékostársakkal: Ilku István, 

Lakat Jen�, Pálmai Sándor, Pro hász ka 

János, Monostori Tivadar, és a többiek 

mind. Nagyon sokat köszönhetek Bu-

zánszki Jen�nek, aki nemcsak nagy-

szer� edz� volt, hanem az aranycsapat 

tagjaként nagyszer� futballista is. Így 

aztán ennek a gyönyör� játéknak min-

den fortélyát ismerte és átadta nekünk. 

Az Isten éltesse még sokáig!

A  következ� átigazolásommal 

szerencsém volt. 1965-ben a sze-

zon végén jelentkezett a Fradi, hogy 

szeretné, ha a következ� szezont a 

Fradinál folytatnám. Nagyon megtisz-

tel�nek tartottam a lehet�séget, de 

féltem az újabb egyéves, játék nélküli 

várakozástól. Szerencsémre a Vasas 

átigazolta a Gy�rb�l Korsós Istvánt, és 

így én is szabad utat kaptam.

Így az 1966-os bajnoki szezont az 

FTC játékosaként kezdtem el.

A  Ferencváros a legsikeresebb 

életszakaszom.

1967–1968 különösen kedves 

évek számomra, mivel mind a két 

évben bajnokságot nyert csapat tagja 

lehettem. Mind a mai napig találko-
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zom olyan emberekkel, akik kapásból 

sorolják a bajnokcsapatot:

Géczi, Novák, Mátrai, Páncsics, Ju-

hász, Sz�cs, Sz�ke, Varga, Albert, Rá-

kosi, Fenyvesi.

Edz�: dr. Lakat Károly.

Karcsi bácsi 1968-ban további sike-

rek kovácsa lett. Mexikóban rendezték a 

nyári olimpiát, ahová a magyar olimpiai 

csapat selejtez� nélkül jutott ki.

Az 1964-ben Tokióban rende-

zett nyári olimpiát a magyar csapat 

megnyerte. A  cél 1968-ban az újabb 

aranyérem megszerzése volt. Sós Ká-

roly szövetségi kapitány és dr. Lakat 

Károly vezetésével megnyertük a me-

xikói olimpiát.

Elnyertem az olimpia legjobb játé-

kosa címet. Meghívást kaptam a világ-

válogatottba, Rio de Janeiróba.

A világ egyik legnagyobb futballis-

tája, Pelé vezette brazil csapat ellen a 

világválogatottban Jasin védett, a csa-

társorban a magyar Farkas és Albert, 

a  védelemben Novák, én Becken-

bauer rel a középpályán játszottam. 

Felejthetetlen élmény volt!

Az eredmény: 2:1 Brazília javára. 

A  világválogatott gólját Albert Flórián 

szerezte.

1969 jól kezd�dött. Január 4-én 

feleségül vettem kedvenc színészn�-

met, Pécsi Ildikót.

Rosszul folytatódott: az 1969-es 

bajnoki év végén dr. Lakat Károly 

elszerz�dött a csapattól. A Dánia–Ma-

gyarország mérk�zésen Albert Flórián 

megsérült. Én nem láttam biztosított-

nak a jöv�met, ezért jelentkeztem a 

Budapesti Honvédnál, hogy a játéko-

suk szeretnék lenni.

A  szabályok értelmében a ’70-es 

évet álltam, azaz az edzéseken a töb-

biekkel dolgoztam.

1971-ben a Gy�r ellen játszottam 

az els� mérk�zésemet a Honvéd szí-

neiben.

Emlékezetes mérk�zés számomra, 

amikor 1971 augusztusában a   fi am, 

Csaba születésekor gólt rúgtam!

1972 – a müncheni olimpián 

ezüstérmet nyertünk.

1976-ig voltam a Honvéd játékosa. 

A bajnoki szezon végén megkeresett a 

Vasas Izzó, hogy szeretnének feljutni 

az els� osztályba, szeretnék, hogy a 

játékosuk legyek. Megkerestem akkori 

edz�met, Tichy Lajost, nem gördített 

akadályt, és így az Izzó játékosa lehet-

tem. Nagyszer� kollektívába kerültem, 

ahol tisztelettel, szeretettel vettek kö-

rül, és a tanácsaimat, a  hozzáálláso-

mat maximálisan elfogadták! Kovács 

József edz� vezetésével felkerültünk 

az élvonalba.

1980-ban fejeztem be az aktív lab-

darúgást a Vasas Izzó játékosaként.

’80-ban az FTC pályaedz�je lettem 

Novák Dezs� vezet�edz� mellett. Az 

1980–81-es bajnokságot megnyertük. 

Utána utánpótlás szinten dolgoztam 

az FTC-ben, a kezem alól sok élvonal-

beli játékos és válogatott került ki.

’88-ban Rákosi Gyula vezet�edz� 

mellett újból pályaedz� lettem. Az els� 

esztend�ben ezüstérmet, majd a kö-

vetkez� évben bronzérmet szereztünk.

Örömömre visszakerültem a fi ata-

lok neveléséhez, számos nemzetközi 

kupát nyertünk gyerekeimmel az FTC 

színeiben.

2002-t�l elnöki tanácsadó vagyok 

az FTC-ben mind a mai napig Rákosi 

Gyulával.

Sajnos szeretett barátunk, Albert 

Flórián már nincs velünk.
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Koltai Róbert
színm�vész, rendez� (Budapest, 1943. december 16.)

A  megtisztel� felkérés, hogy írjak kb. 

70 sort a kb. 70 évemr�l, alaposan fej-

be kólintott, mert nemhogy 70 nem va-

gyok e sorok írása közben, de még 69 

is csak decemberben leszek… (Értem 

én a nyomdai átfutást.) Ha pedig abból 

indulok ki, hogy az ember annyi éves, 

amennyinek érzi magát, még nagyobb 

a gondom a 70-nel. Az esetek, illetve 

az esték többségében még harmincnak 

is alig érzem magam. Jelenleg nyolc-

kilenc f�szerepben száguldozom esténként különféle f�városi és vidéki színpa-

dokon. Azt lehet mondani, hogy a rengeteg mozgás, az örökös JÁTÉK fi atalon 

tart, nincs id�m és kedvem megöregedni.

A lehet� legszörny�bb id�kben születtem Budapesten. Egy újszülött érke-

zése, még a legnehezebb id�kben is, öröm egy családnak. Sajnos életem els� 

másfél évét szüleim számára csak a pislákoló remény tette egyáltalán elvisel-

het�vé, hogy a borzalmak, a háború, az üldöztetés talán nemsoká véget érnek. 

Minden napjuk örökkévalóságnak t�nt. Szüleim üldöztetése, méltatlan, meg-

alázott élete beivódott a legmélyebb zsigereimbe. Anyai nagyapámat hat hóna-

pos koromban nyilas suhancok mell�lem ragadták el, 35 kilósan, a gyomorrák 

végs� stádiumában. Felhajították egy teherautóra. Többé nem látta a család.

Édesapám energikus, remek homorú és különleges m�vészi hajlammal 

megáldott sportember volt, híres sportegyesületek jó nev� vezet�je. Kamasz- 

és ifjú éveimben én voltam a híres sportvezet� (Vasas, Csepel, Dunaújváros) 

Koltai Pista bácsi fi a, évtizedekkel kés�bb � lett a Koltai Robi papája, aki sport-

vezet� létére úgy mondott verset, mint nagyon kevesen a színészek közül. 

Mély átéléssel, mégis nagyon egyszer�en. Rengeteget tanultam t�le. Nemcsak 

versmondást, ÉLETET… Kés�bb gyakran volt otthon szavalóverseny kett�nk 

között, ahol anyukám volt az egyszemélyes zs�ri – és többnyire a második 

helyen végeztem.

Aztán nagyon sok minden történt velem, olykor sikerek is értek, de fura 

módon a legnagyobbnak még mindig azt tartom, hogy egyáltalán felvettek a 

színm�vészetire. Ehhez aztán igazán jó szem kellett. Beállít egy köpcös, rekedt 

hangú, izgatott fi ú a felvételire, és az ott ül� rendez�tanárok, élükön Pártos Gé-

zával, A Tanárral, észrevettek valamit mozogni benne, és csodák csodájára fel-

vették az 1964–65-ös tanévre a színm�vészetire. Ennek b�vebb kifejtését lásd az 

1995–96-ban készült, Szamba cím� fi lmemben. Ezt a fi lmet egyébként 1979-ben 

fi atalon elhunyt f�iskolai osztálytársam, Kiss István barátom és édesapja, a csupa 

szív amat�r színész emlékének szenteltem. A fi lm kapcsán sok mindent elmond-

hattam színházról, barátságról, közös emlékekr�l, és persze saját magamról is.

Tegnap éjjel Debrecen és Budapest között, egy nehéz el�adás után, az autó-

sztrádán, holtfáradtan, betámolyogtam egy benzinkútra, ahol a shopban egy 
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benzinkutas fi atalember lépett oda hozzám kicsit zavartan, és csak annyit tudott 

mondani, hogy: Szamba… Egy pillanatra azt hittem, álmodom, táncra kér?… 

� sz�kszavú volt, nekem pedig lassan esett le a tantusz, hogy a fi lmemhez gra-

tulál, s ezt azzal is nyomatékosította, hogy nem fogadott el borravalót. S�t, egy 

kapucsínóra is meghívott. A gesztus még a kapucsínónál is jobban esett.

Az életem nagyobb része hivatásomból adódóan a nyilvánosság el�tt zaj-

lott. Kaposvár lett a legkedvesebb (f�)városom, ez a hely 1968-tól 25 éven át 

(kis megszakításokkal) egyszerre adta számomra a legmagasabb színházi és 

m�vészi értékeket (melyekb�l máig táplálkozom), és a családot, Pogány Juditot 

és a fi amat, Gábort, hogy a kés�bbi három fi úunokáról már ne is beszéljek.

És adta a barátokat, olyan szí-

nész- és rendez�társakat, akikt�l 

rengeteget tanulhattam. Talán �k is 

tanulhattak t�lem. Nemcsak kés�bbi 

fi lmjeimet, még a kabaréfi guráim egy 

részét is a legendás kaposvári szí-

nészklubnak köszönhetem.

Ma már úgy látom – és ez az els� 

negatívum az emlékeimben –, hogy 

az egykori forró kaposvári barátsá-

gok, amelyekr�l akkor azt hittem, 

örökké tartanak, mára munkakapcso-

lattá h�vösödtek, vagy még tán azzá 

sem. Nevek felsorolása helyett csak egy dolgot emelek ki: Ascher Tamás elvesz-

tését. Aki örökre megsért�dött rám, sok-sok fantasztikus munka után (Godot-

ra várva, Azdak bíró és a minden szakmai díjjal elhalmozott Öngyilkos stb.), 

mert a Sose halunk meg cím� els� fi lmemet szerettem volna végigkövetni az 

itthoni közönségtalálkozókon. (Akkor nem sejtettem, hogy szinte az egész vilá-

got bejárom majd vele, s hét nagy közönségsiker� fi lm is követni fogja.) Ezért 

felmentést kértem az Éjjeli menedékhelyben rám osztott szerep alól. Ascher 

soha többet nem dolgozott velem. Ez fájt, fáj… A legszebb kritikát Csodálatos, 

napfényes utazás címmel a Los Angeles Times-ban Kevin Thomas írta.

Sok kitüntetés tulajdonosa vagyok, de a legnagyobb, mindenekfeletti a 

közönség és ezen belül is a fi atalok kitartó szeretete, mely végigkísért egész 

pályámon.

És a többi fi lm: Szamba, A miniszter félrelép, Csocsó, Világszám, Megy a 

g�zös és a legutóbbi, a Magic Boys. Filmjeim össznéz�száma 2,3 millió mo-

zinéz�, és ezúttal a tévében való vetítések néz�számát nem említem. A fentiek 

közül négyre (Sose halunk meg, Szamba, Csocsó, Világszám) vagyok a leg-

büszkébb, mert ez a négy fi lm legbelülr�l szakadt ki. Mind a négy fi lmben leg-

f�bb munkatársam Dés László volt, aki nemcsak fantasztikus zeneszerz�ként 

segített, hanem szinte kipiszkálta bel�lem a történeteket, s�t a Világszámban 

Horváth Péter író mellett még dramaturgként is szerepet vállalt.

Elárulok egy titkot: nagyon szeretek sok éven át játszani egy szerepet, pl. 

a Godot-ra várva közel 20 évig ment kis megszakításokkal a kaposvári szín-

házban, A miniszter félrelép 16 évig volt a József Attila Színház m�során, s a 

Balfácánt vacsorára idén a 17. évadát kezdte ugyanitt. Ez utóbbit Kern András 

Sose halunk meg

(partnere Szabados Mihály)
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barátommal játsszuk, azzal a Kern Andrással, akivel olykor hónapok múltán is 

folytatni tudunk egy-egy félbehagyott mondatot vagy poént.

Hát, valahogy így… Ennyi fért a 70 évbe és a 70 sorba. Most már csak azért 

kell szurkolni, hogy megérjem a 2013. december 16-át. Nem lenne szép egy 

komikustól, ha pont a végs�, a f� poént rontaná el.

Wintermantel István
szerkeszt�, kritikus (Budapest, 1943. december 19.)

Hetven év: nem ér-

dem, hanem (szá-

momra) szerencse, 

hogy ezt a kort meg-

élhettem – amikor ezt 

írom, még hátravan 

addig egy esztend�, 

tehát inkább: talán 

megélhetem –, és lát-

hatom öt, s�t hama-

rosan hat unokámat, 

akik hihetetlen bol-

dogság forrásai.

Els� két kritikám 

az egyetem el�tti 

szakmunkástanuló-évem során jelent 

meg, a Jelenkorban. Egyetemistaként 

a Magyar Könyvszemle technikai szer-

keszt�je lettem. Diplomám megszer-

zése után mint tudományos segéd-

munkatárs, kés�bb mint küls� óraadó 

pár éven át az 1945 utáni magyar 

irodalom történetér�l vezettem sze-

mináriumot az ELTE-n. Noha az órák 

tématervében is szerepeltettem, hogy 

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-

ságról cím� versét is elemezzük ta-

nítványaimmal, a  tanszékvezet� – aki 

jelenlétemben olvasta át tüzetesen a 

tématervet – sem akkor, sem kés�bb 

nem kérdezett rá, mi is volt a mon-

dandóm a versr�l.

Oktatói szerz�-

désem lejárta után a 

Szovjetunió cím� ké-

pes havimagazin ma-

gyar kiadásához ke-

rültem szerkeszt�nek. 

Ez sok tanulással járt, 

mert az oroszból for-

díttatott riportok és 

kishírek szövegeinek 

gondozásához szám-

talan terület szakki-

fejezéseibe be kellett 

ásnom magam. A szö-

veggondozás aprólé-

kos munkáját, a fordítókkal és a kont-

rollszerkeszt�kkel való érdemi együtt-

m�ködést itt tanultam meg, „gúzs-

ba kötve”, miközben a minduntalan 

el�forduló „legnagyobb” szót „igen 

nagy”-ra vagy „jelent�s”-re cseréltem. 

Emellett a lap itthon szerkesztett mel-

lékletében módom volt a Szovjet-

unióban él� népek irodalmából for-

dított számtalan könyv közül ízlésem 

szerint válogatva a valóban értékesek-

r�l írni ismertetéseket.

A  hetvenes évek második felét�l 

másfél évtizeden át a Szovjet Iro-

dalom cím� folyóirat magyar kiadá-

sának voltam budapesti szerkesz-

t�je. A  moszkvai szerkeszt�séggel 



DECEMBER

157157

folyamatos vitában némileg tudtuk 

alakítani a közléspolitikát, s  így a 

hivatalos és középszer� m�vek rová-

sára nem egy tényleg kiváló alkotás 

jelenhetett meg a folyóiratban. Nem 

volt ez semmiféle bels� ellenzékiség, 

csupán szakmai igényesség, valós 

irodalmi értékek közvetítésének vá-

gya, és sikerült is számos maradandó 

m�vet publikálni. Emellett a számunk 

szerz�i rovat bibliográfusi igény� át-

alakításával, a  bio-bibliográfi ákhoz 

szükséges adatgy�jtéssel a tudomá-

nyosság iránti igényemnek is tudtam 

hódolni.

Kés�bb, a nyolcvanas évek máso-

dik felében az ELTE orosz tanszékén 

is olyan m�veket elemeztünk hallga-

tóimmal a Szovjetunióban élt népek 

irodalmából, melyek az erkölcsi helyt-

állásról és a politikai önkény okozta 

szenvedésr�l szóltak. Ugyanezek az 

órák alkalmat adtak e népek viszon-

tagságos történelmének a felidézé-

sére is.

A hetvenes évek közepét�l kritiká-

kat els�sorban a Népszabadságban és 

a Nagyvilágban publikáltam. Mint ítész 

nyilván nem voltam tévedhetetlen, de 

sosem voltam másnak a szócsöve. Az 

irodalmi alkotásokban engem mindig 

is az esztétikum által közvetített társa-

dalomrajz, közösségi felel�sségérzet 

és erkölcsi igényesség érdekelt. Ez 

irányított akkor is, amikor magyar, 

és ugyanez, amikor oroszból fordított 

m�veket elemeztem. És ugyanezek az 

elvek vezéreltek, amikor a nyolcvanas 

évek els� felében a Kritika cím� fo-

lyóirat irodalomkritikai rovatát is szer-

keszthettem.

A  rendszerváltáskor lehet�ségem 

nyílt Kelet-Európa címen negyedéves 

folyóiratot indítani azzal a megfogal-

mazott céllal, hogy a kelet-európai 

népek egymásrautaltságát érzékeltet-

ve, közös gondjainkat és különféle 

hagyományaink továbbélését és vál-

tozásait együttesen felmutatva a ma-

gyar szellemi élet megosztottságát is 

sikerüljön csökkenteni. Az elzárkózó, 

kirekeszt� nemzettudattal – fogalmaz-

tam 1990 decemberében – határon 

belül és határon kívül éppen a nyitott 

nemzettudatot kell szembeállítanunk. 

A lap – minthogy az anyagi támogatás 

elfogyott – mindössze négy számot 

ért meg.

1991 tavaszától egy évtizeden át 

a Magyar Nemzet cím� napilapnál 

voltam napos szerkeszt�, majd f�szer-

keszt�-helyettes. Fokozatosan beleta-

nulva a napilapkészítés ritmusába, itt 

is a szakmai igényességet igyekeztem 

érvényesíteni. Szerkeszt� vagyok, so-

sem neveztem magam újságírónak, 

de azért írtam jó néhány cikket, f�leg 

publicisztikát. Mindig arról írtam, ami-

r�l én akartam, azt és akkor, amikor 

akartam, és bármily hosszú volt is a 

cikkem, a lehet� leghamarabb megje-

lent. Szabadnak érezhettem magam. 

Nem titkolom azonban, hogy, mint 

korábban, ekkor is voltak témák, kér-

dések, amelyek megírásába bele sem 

kezdtem.

A  Magyar Nemzet 2000-ben be-

következett átalakulása után a Gallup 

online szerkeszt�je lettem. Négy hon-

lapot szerkesztettem párhuzamosan: 

a  közvélemény-kutatásit, a  korrup-

ciókutatásit, az oktatási min�ségfej-

lesztésit és az internet és pedagógia 

cím�t. Ez utóbbival azt segítettem, 

hogy különféle tantárgyak szaktaná-

rai kézikönyvtárként használhassák az 

internetet. Folytathattam bibliográfusi 

tevékenységemet is: elkészítettem és 

publikáltam a neten a tényfeltáró új-

ságírás szakbibliográfi áját.

A  hetven év során a történelem 

nagyot változott. A  régi világ kereteit 

és szabályait a nagyhatalmak határoz-

ták meg számunkra, a rendszerváltást 
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is csak a világpolitika tette lehet�vé, 

még ha gazdaságilag tarthatatlan volt 

is az el�z� rendszer.

Bárhol dolgoztam, szerencsés vol-

tam, mert munkám java része öröm-

mel töltött el, s  mindenütt újabb és 

újabb ismereteket kellett szereznem. 

Nagyon sokat köszönhetek szüleim-

nek és tanáraimnak. És természe-

tesen feleségeimnek: annak, akit ti-

zenegy év után vesztettem el (gyo-

morrákban halt meg), és annak, aki 

már több mint három évtizede társam 

gondban, örömben. Tanulás, munka, 

szorgalom és szerencse egyaránt kell 

az élethez. A  magam életét eredmé-

nyesnek mondhatom. A  család és 

a  munkám volt számomra mindig a 

legfontosabb. Nyugdíjaséveimet élve 

most akár nyugodt is lehetnék, bol-

dognak mondanám magam, ha a 

társadalom képe megnyugtató lenne, 

ha bízhatnánk a változások irányában, 

s ha öt feln�tt gyermekem közül ket-

t�nek, annak ellenére, hogy régóta és 

jól helytálltak munkahelyükön, nem 

kellene éppen állást keresnie. 

Mészáros Géza
fest�m�vész, ábrázoláskutató (Budapest, 1943. december 27.)

Vonakodásnak t�nhet, de tizedik hó-

napra és burokban születtem, átlépve 

minden illend� határt, mintha nem lett 

volna sürg�s, hogy újszülöttként nyom-

ban menekül�k poggyásza legyek. Vi-

déki Bolygó cím� könyvem elmondja, 

hogy édesapám, a MAORT fi atal vezet� 

jogásza hogyan menekített bennünket 

a szovjet front el�l Ausztriába, és jó két 

év után miért választotta a dél-amerikai 

Paraguay helyett Pusztaperest, a hevesi 

tanyát, ahol a délibáb nem ábránd, hanem él� valósága volt csodás gyermek-

koromnak. Innen, az éjszakai fegyveres zaklatások el�l költöztünk be a kálizok 

barokk városába, Egerbe.

Édesanyám soha nem békélt meg azzal a sorssal, amelyet a múltat végképp 

eltörölni akaró rabszolgahad szakasztott a nyakunkba. Ösztönösen tudta � jól, 

hogy ahol rabszolgatudatúak hirdetnek egyenl�séget, ott el�bb-utóbb kivétel 

nélkül mindenki rabszolga lesz, és ahol az egyenl�ség a rabszolgatudat rémlá-

tomása, ott a szökött rab csak rablóként lehet szabad. Egy szó mint száz, sem 

a velük való egyenl�ségben, sem szabadságukban nem lelte semmi örömét.

Édesanyám vált szárnyas �rangyalommá. Öt gyermeke közül engem sze-

melt ki arra, hogy kimentsen a szocialista irrealitások közül. Mindent megtett 

azért, hogy bel�lem m�vész legyen. Er�nek erejével áttolt engem egy sz�k 

ajtó fényes küszöbe fölött, át a túlél�k zaklatott lélekjelenlétének világából a 

masszív jelenbe: egy olyan menedékbe, ahol az örök jelenlét az úr. � maga 

soha meg sem kísérelt utánam lépni; de népes családunkból sem követett 
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senki más. Szál egyedül, súlyos bakancsban érkeztem a hivatott lelkek sere-

gébe, akik számára több volt a jelen, mint a jelenlét; akikben – �si példázattal 

szólva – a Csodaszarvas látásának vágya minden más életcélt felülírt. Tanulmá-

nyaimban beláthatatlan térségeket kellett befutnom, hogy nyomukba érjek és 

közéjük tartozónak tudjam magam. Erd�nyi esztend�m egyetlen, leírhatatlanul 

hosszú pillanat, színén most ott ragyog a Csodaszarvas, maga a Jelen, a Lét 

egyetlen dimenziójának szimbóluma.

Id�s mesterem, Bernáth Aurél hatalmas falképek megfestésére kapott 

megbízásokat, és hét esztend�re engem vett maga mellé fest�segédnek. Há-

zának tagjaként éltem és dolgoztam vele, így nemcsak m�vész barátaival, de 

az akkori politika legf�bb uraival is volt sok személyes találkozásom. A m�vész 

barátok szellemóriások voltak; az � körükben a politikusok is emberi arcukat 

mutatták, mert tudták, hogyan lehet önvédelmi céllal hasznot húzni a szellemi 

élet függ�leges hierarchiájából. Ez a lelemény törékeny pártfogást, ligetnyi 

menedéket nyújtott a m�vészeteknek.

Amíg állt, k�kemény szellemi hierarchia védte: Kodály Zoltán, Illyés Gyula, 

Bernáth Aurél, Pátzay Pál, Déry Tibor, Borsos Miklós, Németh László voltak a 

pillérei. Mára ez a magyar állami öntudatm�hely is bezáratott. Arcátlan hüb-

risz vétkét�l t�nt el a térség, ahol a százszor megtizedelt élhad védte szakmai 

rangját, önbecsülését, fi gyelte és óvta a fi atal magyar tehetségeket. A Mesterek 

magányos holtak, él� utódaikat szétszórta a bels� emigráció. Franciaország-

ban köztudott: nem a forradalmi terror idején vitték végbe a múlt értékeiben 

a legvadabb rombolásokat, hanem a rá következ� tíz-tizenöt évben. Id�ben 

vagyunk: nálunk a rendszerváltással sz�nt meg az országos kiállítások sora a 

M�csarnokban, pedig a H�sök terén álló épület erre a célra épült. Magyaror-

szágon sem a képz�-, sem az iparm�vészeti egyetemen nem tanítanak sem 

Kárpát-medencei, sem magyar m�vészettörténetet! Vajon miért?

Egy nem túl régi megítélés szerint a m�vészi ábrázolás, úgy, ahogy van, ár-

talmas. Meglehet, hogy ez az elv valami kideríthetetlen okból volt igaz. Ám ezt 

az ítéletet, mint bármi más múltbéli ügy tükrét, csak jelen állapotaink visszave-

títéseként tudjuk szemügyre venni. Ekként volna a m�vészet ártalmas pusztán 

azért, mert alapvet� természete, hogy – láthatóvá téve a létállapotokat – hie-

rarchiát teremt; a kvalitások egyenl�ségét tagadja, demokráciáról, a kollektív 

gondolkodás nyomoráról tudni sem akar. Lehet ez sokak számára gy�löletes? 

Az igaz m�vészet a világról szerzett mélységes tudás szellemi lépcs�fokain 

épül, így az okos egyenl�tlenségek �re, és mindig az ebb�l fakadó szabadság 

forrása marad. Egy okkal több, amiért mi, emberek �szintén lehetnénk egy-

másnak jó testvérei.

Harmincharmadik éve festem képeimet m�köd� papírgyárban felszerelt 

m�helyemben; hasonló briliáns lehet�ségre nem tudok példát a nagyvilágban. 

Nagyipari magányom egy szakképzetlen gyári segédmunkás hangyaszorgalmát 

és egy burokban született kincskeres� megszállottságát egy fest� meditatív 

jártasságává tömörítette. A  meditáció gyógymód, a  vegytiszta jelenlét olyan 

állapota, melyben az ember múlttól nem gyötörve, jöv�t�l nem félve nézhet 

önmagára. A cellulózlapok, a mázanyag, a pigmentfestékek, a korund és más 

nemes szemcsék elvesztik ipari funkciójukat és készen állnak az átváltozásra, 

míg az aranyfüst nemcsak jelképesen, valójában is csak a „saját lélegzetére” 
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fi gyel. Intuíciója a fest�t egy vágyaiban már elkészült m�vével szembesíti, an-

nak bels� képe indítja útra, azt kívánja a valóságban is birtokba venni. Elindul 

az úton, és a képhez vezet� utazásának pillanatait – anyagban megtestesült 

rétegekként – úgy hordja egymásra, ahogyan hozzá a mértéket, az energiát 

a „köztesb�l” nyeri. Elfed, elenged, felismer, meger�sít és kivételes érvényre 

juttat információkat. A kép – mint a világban minden más egyéb is – önmagát 

teremti meg.

Két leányom és egy fi am van, három családban összesen öt leányunokát 

nevelnek, mindannyian m�vészek vagy a m�vészetek b�vkörében él�, csoda-

látásra, tanításunkra született lények. Feleségemmel kettesben a történelmi 

m�veltségek ábrázolásait kutatva járjuk a világot. Munkánk sikerének titkos 

pecsétje Amerigo Tot (Tóth Imre) Csurgói Madonna cím� szobra, amelyet 

2009-ben helyeztünk el a burgundiai Tournus város Saint-Philibert apátsági 

templomában, a magyarok ajándékaként. Kutatói munkánk díja seregnyi érté-

kes kapcsolat, els�ként a zseniális jelolvasó, Varga Csaba immár örök barátsá-

gát adta nekünk.

Ami megtörtént, úgy t�nik: elérhetetlen. Se eltörölni, se megváltoztatni 

nem lehet. De a múlt a jelennel egy test, egyszerre pendül, a most hídján át 

minden szelete elérhet�. Kivéve ha a jelenr�l alkotott képünk hamis, mert ak-

kor mindegy, hogy valami tegnap lesz vagy holnap volt, akkor az ész megáll, 

és a fájdalom minden vájatából felhabzó tudomány is kevés. Az ember önvéde-

lemb�l felejt, és vélt el�nyökért emlékezete s�r�n átírható, ezért lett haszonel-

v� a múlt, ezért lett a valótlanságok tengere a történelem. A manipulált jelen 

teremti meg a hamis történelem hitelét, a  megfélemlítettek törleszthetetlen 

adósságait.

A hivatalos történetírás háromharmados megállapodás; az egymással vias-

kodó hatalmasok legszélesebb kompromisszuma, közös érdekeik legszélesebb 

alapja. Csak így érdemes rátekinteni; hitele is mindössze ennyi, és ezért olyan 

nehéz változtatni rajta. Az igazságokra, amelyeket a „nem hivatalos kutatás” a 

megvilágított hamisságok helyett ajánl, a  történetírásnak szüksége nincsen. 

Adódjon bármi, az üzleti história csak akkor vezethet be változtatásokat, ha 

azok az aktuális hatalmi szféra legtágasabb érdekeit szolgálják. Ha viszont en-

nek az érdeknek megfelel, a legbutább koholmányból is lehet történelmi tény. 

Kutatásaink summájaként elmondhatom, hogy az a múlttal egytest� jelenre 

irányul, mert a valóság fényében még legnagyobb kínjainkra is gyógyító tisztu-

lás rátekinteni, javulásunkhoz csak a jelen igaz látása vezet. A valóság szebb, 

megrendít�bb és emberségesebb annál a történelemnél, amely azt hivatalból 

a szemünk el�l er�vel eltakarja.
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Január Bényei Miklós, Pázmándi Antal, Bajkay Éva, 

Esztergályos Cecília, Várady Szabolcs

Február Horváth István, Kiss Jen�, Feledy Péter, Maróth Miklós, 
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