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Makrai Pál
zenész, színm�vész (Budapest, 1945. december 13.)

Átéltem gyerekként a forradalmat, ami 

meghatározta kés�bbi életemet. A Rá-

kosi-korszak félelmei után következett 

a kádári korszak „gulyáskommunizmu-

sa”, ami lehet�vé tette a beatzenészi 

„kibontakozásomat”. A  hatvanas évek 

nagy generációjának lehettem tagja és 

kezdhettem el a rockzenészi pályámat. 

Olyan zenekarokban játszottam, mint 

az Atlasz, Apostol, Korál, Kormorán, 

Színészzenekar, Favágók, és jelenleg a 

Sámson és a Magyarock Dalszínház ze-

nekara. Közben 1981-t�l a m�fajteremt� Rockszínház színésze lettem, és azóta 

is tart ez a kett�sség (színész-zenész). Sok színházban játszottam, szinte az 

egész országban és számos külföldi teátrumban is megfordultam. A fi lmezés 

giai naturalizmus esélyét az adja, hogy 

egyszerre négy pólusban gondolkodik: 

a  lelki jelenséget az agyi folyamatok, 

az evolúció és a kultúra hármassá-

gában tekinti. Agy és kultúra közt a 

pszichológia sajátos témáját képez� 

reprezentációk világa teremt kétirányú 

kapcsolatot. A  mentális reprezentá-

ciók, gondolatok az egyének fejében 

mint idegrendszeri mintázatok létez-

nek. Ugyanakkor a mentális reprezentá-

ciók nyilvános reprezentációkként mint 

anyagi jelek közléssé válnak, a kultúra 

elemeiként befolyásolják a többieket.

Idegrendszer, evolúció és mentális 

folyamatok kapcsolatának vizsgálatá-

ban a mai naturalista pszichológiának 

fontos új jellemz�je az, hogy a társas 

élet elemi formáit is az emberi ter-

mészethez sorolja. A környezeti inter-

akció, amit hagyományosan tanítás-

nak nevezünk, valójában mint sajátos 

biológiai irányító rendszer m�ködik. 

Gergely György és Csibra Gergely 

modellje a pedagógiai hozzáállásról 

azt hirdeti, hogy gyermek és környe-

zet együtt alkotnak egy tanuló-tanító 

rendszert. A kultúra átadása maga egy 

biológiai alapú keretben történik.

Hadd térjek vissza még egyszer a 

pesszimizmusra! A  század fordulóján 

indult el a pszichoanalízis, melynek 

leger�sebb mondandója éppen az Ész 

gy�zelmének megkérd�jelezése, amit 

aztán a század története igazol is. De 

maga a pszichoanalízis eközben gy�z-

tes lett-e? Sokan vitatják értékét 100 

éve, mind a gyógyításban, mind az el-

méletben. Ha nem hirdetünk gy�ztest, 

akkor is látható, hogy a pszichoanalízis 

hozzáállása sokban segíti az ember 

önértelmezését. Rámutatott arra, hogy 

egyszerre vagyunk okok meghatározta 

s a világnak jelentést adó, értelmez� 

lények. Gondjaink az értelmezés tévút-

jaiból származnak. Az Ész éppen azzal 

gy�z, hogy rájön arra, az ember nem-

csak az Ész mentén mozog.
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is gyakran a munkámmá vált itthon és 

külföldön egyaránt. Ez a munkafolya-

mat, remélem, még tartani fog, amíg 

bírom energiával. Három aranylemez 

és egy platinalemez jelzi a közön-

ség „bírálatát”, valamint egy 2000-ben 

kapott Artisjus-díj. Hogy jöhet-e még 

valami? Nem tudom. Mindenesetre kö-

szönöm a Mindenhatónak, hogy egész 

életemben azt csinálhattam, amit a 

legjobban szeretek (a családom után).

Mátyás, az igazságos (családi rockmusical), 

Nemzeti Lovas Színház, Bikal

Korcsmáros Péter
operaénekes, tenor (Budapest, 1945. december 28.)

Azt mondják, hogy 

az élethez szerencse 

kell! Délután fél ket-

t�kor jöttem e világra. 

Anyám naplója szerint 

a kórházat nem f�töt-

ték, apám egy aján-

dékba kapott asztali 

h�sugárzót vitt be a 

kórterembe inkubátor 

helyett. Egyhetes vol-

tam, amikor hazavit-

tek. Másnap azt vet-

ték észre, hogy nem 

akarok lélegezni, de 

szerencsére épp betoppant a gyerek-

orvosunk, és két órán keresztül éleszt-

getett. Megmaradtam.

Ez a közjáték volt az els� szeren-

csés fordulat az életemben. (Döbbe-

netes, hogy ennek már hetven éve!) 

Ezek után minden úgy történt, mint 

a mesében. Nekem csak nyitottnak 

kellett lennem, és elfogadnom azt, 

amit a sors hozott. Apám, Korcsmáros 

Pál a forradalom után 

képregényrajzolóként 

a magyar és világiro-

dalom legszebb regé-

nyeit rajzolhatta meg. 

Ez arra ösztökélt, hogy 

elolvassam ezeket a 

m�veket, így meg-

kaptam ajándékként a 

nagy írókat. Micsoda 

szerencse egy tizen-

éves fi únak: Mikszáth, 

Jókai, Gárdonyi, Vic-

tor Hugo, Stendhal, és 

természetesen Verne! 

Apám szeretett énekelni. A  mutálás 

után néha vele énekeltem, felfi gyelt a 

hangomra.

Szerencsére volt egy operaéne-

kes ismer�se. Lendvai Andor elvállalta 

a tanításomat. Ami azzal járt, hogy 

rászoktam az operába járáshoz. Él-

veztem a hatvanas évek kit�n� opera- 

el�adásait, és valószín�leg megma-

radtam volna ezen a szinten, de sze-
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rencsére felvettek a Zeneakadémia 

ének tanszakára mint baritonistát. 

Ott komolyan vették a képzésemet, 

és amit az általános iskolában és a 

gimnáziumban nem tanítottak meg 

nekem, azt itt szigorúan megkövetel-

ték. Öt éven keresztül heti öt napon 

át csak zenével kellett foglalkoznom. 

A  zeneirodalom legnagyobb zsenijei-

nek alkotásaival, Mozart, Verdi, Wag-

ner, Puccini m�veivel élhettem nap 

mint nap. Ez egy id� után sok is volt.

Még f�iskolásként feleségül kér-

tem apám legjobb barátjának, Képes 

Gézának Anna lányát. Szerencsémre 

igent mondott. Mivel a hangképzés 

során egyre magasabb hangokat tud-

tam kiénekelni, tanáraim kijelentet-

ték, hogy tenorista lettem, „maradjak 

még egy évig az akadémián”. Ehhez 

nem volt kedvem, azóta sincs diplo-

mám – szerencsére sosem kérték.

Szerencsémre a korszak legjobb 

vidéki színigazgatója, Radó Vilmos 

operettbonvivánt keresett, leszerz�d-

tem a Kecskeméti Katona József Szín-

házba. Az els� szerepem Tom Miggles 

volt a Leányvásárban. A  sok elméleti 

oktatás után az évi százhúsz el�adás, 

a  hálás közönség tapsa bizonyítot-

ta, hogy ennél jobb ötletem nem is 

lehetett volna. De egy év múlva hiá-

nyoztak az operaszerepek. Átszerz�d-

tem a debreceni Csokonai Nemzeti 

Színházba, ahol négy évadon keresz-

tül elénekelhettem a tenorszerepek 

legtöbbjét: Des  Grieux-t a Manonból, 

Alvarót A végzet hatalmából, Turiddut 

a Parasztbecsületb�l, a Herceget a 

Rigolettóból stb.

Jól éreztem magam, de a sze-

rencsecsillagom újra jelentkezett. 

1976-ban megszületett Pesten az el-

s� gyermekem, Nóra. Nem akartam 

már kétszáz kilométerre lakni a csa-

ládomtól. Az els� operaházi évemben 

12 premiert kaptam, és attól kezdve 

húsz éven át még több tucatot. Olyan 

karmesterekkel dolgozhattam, mint 

Gardelli, Patane, Kobajasi Kenicsiro, 

Ferencsik János. Anna, a feleségem ki 

is jelentette: „Abból élsz, amit ingyen 

is élvezettel csinálnál.” De ötvenéve-

sen rájöttem, hogy már nem mindig 

élvezem.

Szerencsémre ez egybeesett a 

rendszerváltással. Szép lassan átvál-

tottam a rendezvényszervezésre. Leg-

nagyobb munkám a pesti operabál 

lett. 12 éven keresztül olyan sztárok-

hoz volt szerencsém a remek magyar 

énekeseken kívül, mint Montserrat 

Cabballé, Nyeszterenko, Catherine 

Deneuve, Ornella Muti stb. Ezenkívül 

2003-ban Gábor fi ammal megalakí-

tottuk a Képes Kiadót, ahol apám 

Rejt�-képregényeit adjuk ki színes 

kötetekben. Minden évben legalább 

egyet. Bár tíz évvel ezel�tt megtáma-

dott egy rosszindulatú daganatos be-

tegség, egy kit�n� sebészprofesszor 

kimetszette bel�lem. Nóra lányom két 

fi úgyermek után most várja els� lány-

unokámat. A cégemet vejem vette át, 

remekül fejlesztette tovább.

Hát nem vagyok született szeren-

csés ember? 

Gaetano Donizetti: Lammermoori Lucia (Opera-

ház, 1976), Ravenswood Edgar szerepében
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Kónya Anikó
pszichológus (Budapest, 1945. december 29.)

1970 óta az ELTE általános, majd kognitív pszi-

chológia tanszékén dolgozom; most mint címze-

tes egyetemi tanár, megbízott el�adó. Szakmai 

pályám a személyes emlékezet kutatásához ve-

zetett – érdekes kihívás, amikor az életutamra 

való visszatekintés a feladat. Ám egyik vagy má-

sik perspektívából tekintünk is vissza életünkre, 

személyes történetet mondunk, és a háttérben 

egész életünk feldereng.

Általános, kísérletez� pszichológusként foly-

tattam szakmai életemet. Generációm a hetve-

nes évek fordulóján a kognitív pszichológiába 

n�tt bele: egyidej�leg a világban beért szem-

léletbeli változással, amit köszönhetünk nyi-

tott gondolkodású professzorainknak – Kardos 

Lajosnak, Barkóczi Ilonának, Grastyán Endrének –, akik az akkor új (kés�bb 

általános, majd fellazult) megismerés-lélektani szemléletbe bevezettek. Mi már 

ösztöndíjasok is lehettünk, így a Sorbonne, majd a Paris Descartes egyetemen 

is hallgattam órákat (a  kés�bbiekben fennmaradt frankofón érdekl�désem). 

A  kognitív pszichológia – száraz, homlokot ráncoló hangzása ellenére – nyi-

tottságot is jelentett. Hamarosan kialakult egy kognitív társadalom, amelyben 

számítógépes, nyelvész, fi lozófus, agykutató szakemberek tartoztak: a bábeli 

z�rzavar id�nként csendesedett, és létrejött a gondolatok összhangja. Sajátos 

módon a kognitív pszichológia el�bb a számítógép-tudománnyal és a nyelv-

tudománnyal került kapcsolatba, majd csak kés�bb az idegtudományokkal. 

Bennem a kognitív világhoz való tartozást Pléh Csaba szakmai barátsága er�-

sítette meg az ELTE kognitív pszichológia tanszékének kutató szemináriumai 

által (a nyolcvanas években járunk), majd a Makog (Magyar Kognitív Alapítvány) 

kezdetekben Visegrádon zajló rendezvényeibe való bevezetéssel. Utóbbiban 

sokféle gondolkodású kiváló ember találkozott és hatott egymásra. Ebben az 

évtizedeket felölel� munkában nevel�dtek a ma középkorú kutatók: köztük 

azok, akik az emlékezet és a nyelv hatáskörébe kerültek. Mindez közös kutatá-

sokban, oktatott tárgyakban is kamatozott.

Érdekl�désemet az emlékezet pszichológiájában találtam meg, amely ku-

tatási terület izgalma és szépsége a „jelenség” bonyolultságából fakad. E  te-

rületen a hagyományos kísérletezést meghaladva az elméletek eljutottak a 

mindennapi emlékezet kérdéseihez. Mindez években-évtizedekben mérhet�en 

lépésr�l lépésre haladva történt. Követtem az utat, és utólag látom át az elmé-

letképzés szükségszer� lassú voltát, amely az egyszer�t�l a bonyolultig majd 

visszavezet: évtizedekben közelítve, lépésr�l lépésre. Els� lépésként én is, mint 

sokan, izgalmasnak találtam a nyelvi asszociációk tartalmi elemzését, fogal-

maink szervez�déséb�l következtetve az emlékezeti rendszerekre. Ezen belül 

f�ként a nyelvi fejl�déssel kapcsolatba hozható emlékezeti fejl�dés érdekelt. Az 
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alapfolyamatok kutatása id�vel kiemelte az emberi emlékezet sajátos formáját: 

amit a szakzsargon epizodikus/autobiografi kus emlékezetnek nevez. Ezen a 

területen az elméletek messze elrugaszkodtak a laboradatoktól. Szólistákkal 

kísérleteztek, ám fenomenológiai és emlékezeti tudatosságra hivatkoztak, és 

kiterjesztették elméletüket a személyes visszaemlékezésre. Ez kikényszerítette 

(az objektív adatok ellenvetését legy�zve), hogy hamarosan a valós személyes 

emlék is bekerült a laborba. A további elméletképzést er�sen módosította az 

a felismerés, hogy emlékeink nem egynem�ek, emlékezetünk többféle tudást 

mozgósít. Ezen belül fi gyelmet kapott az egyedi, „újraélt” emlék természete, 

amelyre saját kutatásom is irányul. Az út az ún. vaku-emlékkel, majd az ér-

zelmi/hangulati hatásokkal kezd�dött, majd kiterjedt az önéletrajzi emlékezet 

elbeszélt formájára, amelyen belül a kiemelked�, epizodikus részleteket igye-

keztem azonosítani. A mai napig foglalkoztat ez a terület: így például az em-

lékek által létrehozott téri mentális modell: amely tanúskodik a tér és a nyelv 

összjátékáról. Más oldalról az emlékezeti élmény és az emlékezeti elbeszélés 

megfeleltetése. Ezen a vizsgálati szinten a kísérleti, fenomenológiai és tartalmi 

adatok egymásra épülnek.

A 2000-es évekt�l a pszichológiai elméletképzés igazolását az agykutatás-

tól várta és kapta meg: az önéletrajzi emlékezeti kutatás belefutott a kognitív 

idegtudományba. A  személyes emlékezés magasan összetett jelensége egy 

neurokognitív rendszert rajzol körül. Én a neuropszichológiával, az emlékezet 

sérülésével foglalkozó területtel kerültem kapcsolatba, klinikus szakemberek-

kel való együttm�ködés formájában. A visszaemlékezés sajátosan emberi je-

lenségének megismerése mára az agy, az emlék és a tudat fel�l történik – ami 

azonban szembet�n�en hiányzik az elméletképzésb�l: az emlékez� elbeszélés. 

A „mentális id�utazás” értelmezéséhez számba kell vennünk az elbeszélés tár-

sas természetét. Ez a megközelítés az irodalomtudomány és részben a szociál- 

és történelemtudományok irányába további kapcsolódási pontot jelent, amely 

által e tudományok képvisel�ivel is kapcsolatba kerültem. Ezt jelzi egy kollektív 

emlékezetr�l szóló vita-kötet, amelynek közös pontja M. Halbwachs munkás-

sága volt. A  vitában történész, szociológus, néprajzos és pszichológus szak-

emberek is részt vettek. A klasszikus szerz�vel Ajtony Árpád ismertetett meg a 

párizsi könyvesboltokat együtt járva. Volt id�, amikor közös bölcsészkurzusban 

tanítottam pszichológusokat, történészeket, irodalmárokat, ami er�sen hatott 

eredend�en kísérleti látásmódomra. Mindeközben el�térbe kerültek olyan kér-

dések, mint az önéletrajzi emlékezés és az önéletrajzi fi kció rokonsága, vagy a 

személyesen megélt történelem emlékezeti érvénye.

Szerepem, hozzájárulásom az önéletrajzi emlékezet kutatásához talán ab-

ban áll, hogy ráhangolódtam a megközelítés sokszín�ségére, és az agytól a 

társas megismerésig igyekeztem az emlékezés kérdéskörét átlátni: tudva, hogy 

a vizsgálódás ezen belül mindig egy kiválasztott szintet képvisel. Szerencsének 

tekintem, hogy találkoztam az emlékezés újrafelfedezett témájával, és szakmai 

életemen át kísértem alakulását. Valahogy úgy, ahogy ez feln�tt életemben tör-

tént gyerekeim és unokáim nevelésével: szemlél�dtem, és részt is vettem benne.

Gyermekeim: László Flóra szociológus és László Sára fi lmrendez�, produ-

cer. Két kisiskolás unokám van, Mihály és Éva. Szépek, okosak, tehetségesek; 

hálás vagyok a sorsnak hogy mellettem élnek. Személyes élettörténetem ter-



DECEMBER

mészetszer�leg kitágul, ha arra gondolok, hogy honnan jöttem. Szüleim az 

els� generációs nemzedék rögös útján haladtak – hárman voltunk testvérek. 

Édesanyám Kolláth Margit magyar–történelem szakos tanár. Édesapám Kónya 

Albert elméleti fi zikus és politikus; mindemellett � is tanárember volt. Életük 

hozzátartozik életregényemhez: személyes, társadalmi és történelmi vonatko-

zásában egyaránt. Ennek áttekintése, „megírása” életkorunkból fakadó feladat; 

saját társadalmi regény. Túlmutat a leírt sorokon, a szakmai életúton, de jelen 

van bennem.
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