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Trencsényi László
tanár, pedagógiai kutató, innovációs „vándorköször�s”* (Budapest, 1947. január 6.)

Lassan 70 éve lesz, hogy megszülettem. 

Némi sietséggel, állítólag hetedik hónapra, 

1900 grammal, a  csecsem�osztályon két 

meleg vizes palack közé helyeztek. Mégis 

úgy képzelem, hogy 1946 nyarán apám 

haza vitte el�ször a világraszóló infl áció után 

„forintos” fi zetését, ennek nagyon megörül-

tek, s a boldog jöv�be vetett hittel bekövet-

kezett nászban foganhattam.

Mert sürg�-forgó, aktív és optimista 

ember voltam és maradtam mindvégig. 

Szüleimnek volt okuk az örömre, bizako-

dásra, hiszen csoda, hogy életben maradtak 

a vészkorszak, a f�város ostroma után.

Életem els� évei helykereséssel, költözködéssel teltek, Kelenföld, Szabad-

ság-hegy, Szeged, végül – sokáig – Zugló. Apám kapott különböz�, jobbára 

egyetemi (ókortudományi, illetve igazgatási) megbízatásokat ebben a forrongó 

id�ben, a  család (én a legkisebb fi ú voltam bátyám és n�vérem mellett) az 

� munkahelyeit követte. Anyánk hivatalosan nem dolgozott. Író volt. Kés�bb 

többször nekifutott egy palóc falu modernizációjáról szóló nagyregénynek, eb-

ben nem volt sikere: tündéri realista írói világa nem viselte el e vaskorszakot, 

áttért a gyerekmesékre, ennek gyakorlatára és elméletére – a modern irodalmi 

mese egyik megteremt�jeként tartja számon az irodalomtörténet.

Így kerültem iskolába. Az iskola az Abonyi utca és a Cházár András utca sar-

kán áll ma is (Lajtha Béla gyönyör�, modern-szecessziós épülete), de minden 

tanévben más bélyegz� szerepel a bizonyítványomban, kalandos fordulatok 

után ez az épület adott helyet a Radnóti Miklós gimnáziumnak, eszmélésem 

helyszínének.

Ennek el�tte meghatódtam, amikor felvettek a pajtáscsaládba, két évre 

rá a Pet�fi  Sándor úttör�csapatba, olyannyira, hogy 1957. november 7-én a 

„vörös nyakkend� becsületének megvédéséért” kaptam Kiváló Úttör�munkáért 

elismerést. Ez igaz volt. Sosem hoztam szégyent rá, s ’56 decemberében is úgy 

gondoltam: nyakamba kötöm. (Osztálytársaim támadását megúsztam.)

Szóval jött a gimnázium a maga kamaszos frissességével. Kiváló tanáraim 

jutottak, irodalomból és természettudományokból f�ként. Sokat köszönhetek 

nekik, meg annak a kollektívának, amelyet „Dési Huber István alapszervnek” 

neveztek. (Egyszer megírtam, hogy a székelyföldi proletárfest�, iskolánk név-

adójának korán elhunyt barátja, miért több mint jelképes személy a Kádár-kor-

szak két szakaszának határán.)

Így léptem az egyetemre. Magyar és pedagógia szakra, a pesti bölcsész-

karon. Sok jeles tanárom volt, még hallgathattam Bárczi Gézát, Pándi Pált, 

* hivatalos titulusa: pedagógus, a fentit � írta magáról
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Szabolcsi Miklóst, Czine Mihályt, Németh G. Bélát és másokat, utóbbiakat leg-

jobb korszakukból, de speciálkollégiumon hallgathattam apám antik folklór 

speciálkollégiumát is. A pedagógia szakon Takács Etel – ma tanterem névadója 

munkahelyemen – és Székácsné Vida Mária, a m�vészetpedagógus Karácsony 

Sándor-tanítvány t�nt ki korszer�ségével. De az egyetem adott módot arra, 

hogy egyfel�l belekóstoljak (volt, amit elhárítottam, volt, amibe szenvedéllyel 

vetettem bele magam) a hatvanas évek végének forrongó diákéletébe. Ám a 

nagy élmény a Loránd Ferenccel való találkozás volt: inaskodhattam a legendás 

Kertész utcában! S az egyetemen kívül, az egyetem ellenére megismerhettem 

a szentl�rinci innovátort, Gáspár Lászlót.

Ám a vörös diplomával, ifjú feleségemmel – reményei ellenére – nem nála 

helyezkedtem el, hanem egy palócföldi kis faluban vállaltunk tanári munkát – a 

hetvenes évek falusi világának megannyi kínálkozó kalandjával. Mint legfi ata-

labbra, rám bízták az úttör�csapat vezetését az iskolában. Nem tudták, hogy 

madarat fogtak. Önfeledten vettem kézbe az alig százf�s gyerekközösség  ügyeit, 

a  körülmények közt valódi önkormányzattal, a  Börzsöny lábától – Éluard-ral 

szólva – az „emberiség horizontjáig” emelve �ket sokszín� tevékenységükkel.

Erre fi gyelt fel a reformokra készül� országos úttör�központ. S amikor a 

helybéli igazgató, a járási pártbizottság bürokratái ellehetetlenítették életünket,  

„behívtak” a mozgalom apparátusába. A „kulturális élet” koordinációja tartozott 

hozzám. Boldog id�szak, a gyermek amat�r mozgalmak nagy korszaka Keszler 

Máriával, Debreczeni Tiborral, Hollós Gizivel, Balázs Árpáddal, Farkas Antallal, 

Gabnai Katival, Mezei Évával, a játszóház, a táncház (Seb�ék, Sebestyén Már-

táék), a drámapedagógia kezdete, a Móra Kiadó „nagy korszaka”, a 30 ezer pél-

dányos Kincskeres� stb. Sokan emlegetik jó szívvel e korszakot. Nekem talán 

a csillebérci népm�vészeti, illetve kultúrhistóriai táborok (így a csodált „ógörög 

demokráciás” 1983-ban) a legszebb emlékeim.

A tudomány szólított. Aspiráns lettem. Köte Sándor irányított, az � támoga-

tó barátsága mellett Mihály Ottóét kell kiemelnem. A doktori védés után � szó-

lított reformm�helyébe, az Országos Pedagógiai Intézet „fenegyerekei”, Loránd 

Ferenc, P�cze Gábor, Vekerdy Tamás, a két Horváth Attila és mások közé. Ez a 

csapat folytatta a politikai változások után az új OKI-ban. Ez a csapat hozta létre 

az iskola humanizálásával, demokratizálásával összefügg� innovációkat segít� 

Iskolafejlesztési Alapítványt (e tevékenységb�l a legjelent�sebb az ún. Általános 

M�vel�dési Központoknak – Vészi János, Csoma Gyula és Jeney Lajos utópiá-

jának – a segítése). Kés�bb ez az „okis” csapat „alijázott” a Miskolci Egyetem 

„zöldmez�s beruházással” létrehozott pedagógia tanszékére. (Kollégáim tudtak 

„úttör�s” kötelékeimr�l, nem csodálkoztak, hogy a mozgalom rendszerváltás 

utáni stabilizálásában szerepet vállaltam – amíg erre esély volt.)

Így kezd�dött kapcsolatom a tanárképzéssel. A miskolci évtized s megannyi 

más helyen teljesített óraadás után „visszahívott” az ELTE. A neveléselméleti 

diszciplína megújításában kínált feladatok vártak rám. Közben tettem egy s 

mást a magyarországi drámapedagógia fejl�déséért is. A m�vészeti nevelést�l 

a gyermekkultúráig, az autonóm iskoláktól az iskolafenntartó helyi/civil társa-

dalmakig, a civil érdekegyeztetésig terjed kutatói, szakírói munkásságom.

1994-ben a Magyar Pedagógiai Társaság f�titkárrá, majd ügyvezet� elnök-

ké választott. Civil világomnak ez a fókusza ma is. Megannyi fontos „szatellittel”. 
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1991 és ’95 közt „soros elnököltem” a Gyermekérdekek Magyarországi Fóru-

mát, 2011-ben alapítója voltam a Hálózat a Tanszabadságért mozgalomnak. 

Ha tehetem, ma is párbeszédet generálok a demokráciáért a Szabadság téren, 

az Eleven Emlékm�nél. Lakóhelyemnek, Pesterzsébetnek – ahol társasházunk-

ban gyerek-lakóbizottságot m�ködtetek – díszpolgára vagyok. Néhány évig 

„lovag” is voltam. 2016 �szén – tiltakozásul a gy�löletbeszéd újságírójának 

elismerése ellen – e kitüntetést visszaküldtem a „feladónak”.

Életem „nyitott tenyér”: sokat publikáltam folyóiratokban, könyvekben, 

meg-megszólaltat a média is.

Cséby Géza
m�fordító, költ�, m�vel�déskutató (Keszthely, 1947. január 7.)

Roppant hideg ja nuár 

eleje volt, amikor 

apám n�gyógyász ba-

rátja világra segített a 

keszthelyi kórházban. 

Úgy t�nik, a  hideg fo-

gadtatás ellenére még-

iscsak megszerettem 

ezt a balatoni kisvá-

rost, soha nem is hagy-

tam el végleg.

Alig múltam tíz-

éves, amikor meghalt 

apám, s  attól kezd-

ve anyám nevelt, aki 

nagyanyámmal együtt 

1939-ben Varsóból 

menekült Magyarországra. Annak ide-

jén itt, a Balaton partján ismerkedett 

meg a keszthelyi, patinás Két Orosz-

lánhoz címzett gyógyszertár fi atal tu-

lajdonosával. Szerelem, majd házas-

ság lett a találkozás vége…

Családom tapolcai gyöker�, de 

1905-t�l már keszthelyi polgárok. 

Nagyapámat ráadásul a virilisták kö-

zött tartották számon mint elismert 

gyógyszerészt és a hévízi gyógyszertár 

alapítóját. A  család megbecsülésnek 

örvendett a városban. 

Ez pedig – noblesse 

oblige – minden tagját 

kötelezte a megfelel� 

és elvárható tisztessé-

ges magatartásra. Ott-

hon magyar és lengyel 

nevelést kaptam. Hal-

hattam magyar déd-

apámról, aki 1848-ban 

nemzet�r volt, a  len-

gyel dédapámról, akit 

a cári önkény bünte-

tésül Szibériába szám-

�zött mint politikai 

foglyot. És gyakran 

esett szó lengyel nagy-

apámról és nagybátyámról is, akik a 

Honi Hadsereg tagjaként haltak h�si 

halált a második világháború idején. 

A  magyarral együtt tanultam meg a 

lengyel nyelvet is, ami sokat segített 

kés�bbi munkámban. A  családunk 

nagy könyvtára már gyermekkoromtól 

kezdve rendelkezésemre állt, az ott 

talált könyvekb�l sajátítottam el szá-

mos olyan dolgot, amit az iskolában 

sohasem tanítottak, s  ami minden 

kétséget kizárva el�nyömre vált.
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Általános iskoláimat és a közép-

iskolát is Keszthelyen végeztem. Bár 

mindig humán beállítottságú voltam, 

érettségi után mégis a budapes-

ti Pénzügyi és Számviteli F�iskolán 

kezdtem meg tanulmányaimat. Elvég-

zése után sikeresen felvételiztem az 

ELTE BTK népm�velés szakára, ami-

kor már a keszthelyi Goldmark Károly 

M�vel�dési Központ igazgatója vol-

tam. Kés�bb Szegeden doktoráltam, 

Festetics György grófnak a magyar 

m�vel�déstörténetben betöltött sze-

repér�l értekezve. E korról, Keszthely 

irodalmáról, a  Helikoni Ünnepségek-

r�l, az azon részt vett költ�kr�l már 

számos tanulmányom, esszém jelent 

meg. Ugyancsak több írásom látott 

napvilágot a magyar–lengyel történel-

mi kapcsolatokról.

Viszonylag kés�n kezdtem el 

rendszeresen publikálni, ám els� 

lengyel fordításomat még nyolcadik 

osztályos koromban közölte a Veszp-

rém Megyei Napló. Természetesen a 

gyermekrovatban. Aztán még pár ki-

sebb mese, történet következett, amit 

befogadott a lap, ekkor kaptam els� 

„honoráriumomat” is: egyik tanórán 

bekopogtatott a lap f�szerkeszt�-he-

lyettese, és osztálytársaim, tanárom 

el�tt átnyújtotta Cooper Vadöl�jének 

akkor éppen friss kiadását. Kés�bb, 

már feln�tt fejjel, legelébb a Somogy 

folyóiratban jelentek meg m�fordítá-

saim, esszéim, így lettem a folyóirat 

szerz�i gárdájának is tagja. Megala-

kulása óta, tehát 1993-tól vagyok 

a Hévíz folyóirat olvasószerkeszt�je. 

Megválasztottak a Pannon Tükör fo-

lyóirat kiadójának (Pannon Írók Tár-

sasága) elnökévé.

A m�vel�dési központ igazgatója-

ként szerveztem meg 1982-ben a Ba-

latoni Íróhét 50. évfordulójának kétna-

pos emlékkonferenciáját. A  mintegy 

harminc megjelent irodalmár, szer-

keszt� között volt Cseres Tibor, Móricz 

Virág, Galsai Pongrác, Fodor András, 

Csurka István, Görgey Gábor, Takáts 

Gyula, Jánosy István, Péntek Imre, 

Csorba Gy�z�, Tóth Bálint, Bertók 

László, Nagy Gáspár – aki akkor még 

írószövetségi titkárként segített a szer-

vezésben. Ez a találkozó mélyen bele-

vés�dött emlékezetembe, nemcsak a 

remek hangulat és el�adások kap-

csán, de azért is, mert a rendezvényt 

követ�en kénytelen voltam számos, 

er�teljes rosszallást is „besöpörnöm” 

a  helyi és megyei hatalmasságoktól. 

Nem tör�dve mindezzel, a  következ� 

évben már a magyarországi irodalmi 

folyóiratok f�szerkeszt�inek tanácsko-

zását szerveztem meg. Hasonlóan ké-

nyes kérdésnek bizonyult a Major-Zala 

Lajos, Svájcban él� magyar költ� által 

minden év augusztusában Hévízen, 

saját villájában rendezett összejövetel, 

amelyet Csokonai Asztaltársaságnak 

neveztünk el. A  felolvasásokat köve-

t�en Lajos a grillkészítés mesterévé 

lépett el�, a  kis pincei bárban pedig 

Laczkó András író-szerkeszt� töltötte 

be a barman szerepét. Ezeken az ösz-

szejöveteleken olykor hatvan-hetven 

vendég is megjelent, a  magyar iro-

dalom, a  magyar kultúra színe-java. 

Ez szinte azonnal felkeltette a megyei 

nyomozó hatóságok éber fi gyelmét, 

pedig már 1985-öt írtunk.

Számos magyar nyelv� folyóirat-

ban, antológiában igyekeztem megis-

mertetni a XX. és XXI. század lengyel 

költészetét a magyar olvasóval. Több 

mint kétszáz lengyel író, költ� mun-

káit fordítottam lengyelb�l magyarra, 

a lengyel irodalmi kánon jeleseit, No-

bel-díjasokat s az új nemzedék tehet-

séges szerz�it. Részben ennek kö-

szönhet�en vagyok rendszeres meg-

hívottja a lengyelországi nemzetközi 

irodalmi találkozóknak. Többen meg-

kérdezték, ismerve elkötelezettsége-
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met Lengyelország iránt, magyarnak 

vagy lengyelnek érzem inkább maga-

mat? A válasz erre a kérdésre nem is 

olyan nehéz. Ugyanis felettébb gaz-

dagnak érzem magamat, mert a sors 

nekem két hazát adott: Magyarorszá-

got és Lengyelországot. E két nemzet 

pedig, ahogy azt Stanisław Worcell 

gyönyör�en megfogalmazta: két örök 

élet� tölgy, melyek külön törzset nö-

vesztettek, de gyökereik a föld alatt 

messze futnak, összekapaszkodtak 

és láthatatlanul egybefonódtak.

Tarr Kálmán
református lelkész, könyvkiadó (Budapest, 1947. január 16.)

Édesapám református lelkész, Édes-

anyám mélyen hív� asszony volt, és 

�általuk olyan barátok és ismer�sök 

vettek körül (köztük számos kiemel-

ked� személyiség), akiknek a hite-

les-hitvalló élete kora gyermekkorom 

óta Isten valóságos és hatékony je-

lenlétér�l beszélt. 1970-ben kaptam 

lelkészi diplomát a Budapesti Refor-

mátus Teológiai Akadémián, majd 

újságírói képesítést is szereztem, 

ezután több mint 30 éven át a Re-

formátus Sajtóosztály jogutódjaként 

létrejött Kálvin János Kiadó igazgatója és a Magyar Bibliatársulat f�titkára vol-

tam. E látszólag unalmas, kitér�k nélküli életpályának megvolt a maga izgal-

massága, mert ebb�l a több mint harminc évb�l 14 év a ’90 el�tti, 18 év pedig 

az utána következ� id�szakra esik. Ami alapvet�en azt jelenti, hogy igen sok 

tekintetben van összehasonlítási alapom. Ily módon egy lineárisnak t�n� fejl�-

dési vonalat kellene tudnom meghúzni, hiszen azt mondjuk, hogy ’90-nel vala-

mi elmúlt, és valami olyan múlt el, ami az egyházra is súlyos hatással volt. ’90 

után pedig, íme, újjá lett minden. Ennek következtében az egyház is, teljesen 

szabad körülmények közé kerülvén, végre eredeti küldetésének megfelel�en, 

arra koncentrálva végezheti munkáját.

Mégsem tudok egy ilyen lineáris fejl�dési vonalat meghúzni, és ez elszo-

morít. Nagyon komolyan azt gondoltam a kilencvenes évek elején, talán csak 

egy gimnazistához ill� lelkesedéssel, valamint az akkori sokéves tapasztalat 

ellenére, hogy szárnyalni fogunk és csodákat fogunk m�velni. A küls� körül-

ményekben valóban rengeteg minden változott. Ténylegesen megmutatkoztak 

a szabadság alapvet� jegyei a körülöttünk lév� világban és az egyházon belül 

is, de lényegében ott tévedtünk valamennyien, hogy azért az emberek nem 

változnak olyan gyorsan. Erre ma már sokan azt mondják, az eltelt 25-26 évre 

visszatekintve, hogy annak a mentalitásnak a megváltozása, ami a kilencvenes 
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éveket megel�z� negyven-ötven évben alakult ki (s�t az �szintébbek száz évet 

is mondanak), ha egyáltalán meg tud változni ebben a sajátos geopolitikai 

helyzetben, amelyben mi éltünk és élünk, minimum négy-öt generáció alatt 

megy végbe.

Nagyon fontos motívum az életemben, amit�l én mindig is boldog voltam, 

de f�ként akkor, amikor 1976-ban – már gyakorlott újságíróként – református 

lelkészként elkezdtem dolgozni a Református Sajtóosztályon, hogy nekem a 

kollégáimmal szemben az az óriási el�nyöm, hogy én mérhet� munkaterüle-

ten dolgozom. Mert végül is a könyvek megjelennek, a könyvek olyanok, ami-

lyenek, azok valamiképpen min�sítik a munkámat, az anyagi gazdálkodást is 

beleértve. A bevételek és a kiadások, ezek mind mérhet� dolgok, nem nagyon 

vitathatók. Ez a „mérhet�ség” örömmel töltött el.

Ugyanakkor meglep� volt számomra, a megjelent könyvek kapcsán meny-

nyire szóródik a vélemény, s�t igen sokan azzal az igénnyel közelítenek a 

Kálvin Kiadóhoz, hogy a Bibliával ekvivalens érték� könyveket adjon ki. Ez ter-

mészetesen képtelen igény.

A  református keresztyén ember (de persze mindenki más is) az egyház 

kiadója által kiadott könyveket azért olvassa, hogy a Biblia jobb megértését 

segít� könyvek által értse azt, ami a Bibliában le van írva, és ki tudja alakítani 

a saját álláspontját és a saját álláspontjából fakadó keresztyén életgyakorlatát. 

Azt gondolom, hogy ha az általunk kiadott könyvek valóban így tudtak volna 

hatni az egyházban, akkor ma sem szellemi, sem lelki értelemben nem ott tar-

tanánk, ahol tartunk. Mert hiszen az elmúlt 25–26 évben jelent�sen csökkent 

az olvasási kedv.

De vajon miért?

Nem óhajtom megfejteni a titkot, mert nem tudom a valódi okát (okait!) 

annak, ami történik. Abban nem hiszek, hogy az olvasási kedvet a televízió, 

a számítógép és az internet vették el. Itt az igényeknek a fantasztikus csökke-

nésér�l van szó, ami egy mérhetetlenül összetett probléma. Azokról beszélek, 

akik magukat hív� református keresztyéneknek vallják. Az én számomra a 

logikai sorrend úgy indul, hogy a hív� református keresztyén ember, az napi 

bibliaolvasó. Sokan azt mondják, hogy ez ma már csak ideál, de akkor is jó róla 

tudnunk, mert akkor legalább tudjuk, mit�l térünk el, és tudjuk azt, hogy mib�l 

engedünk. Aki nem napi bibliaolvasó református keresztyén, az az én megítélé-

sem szerint hosszú távon nem lehet református keresztyén. Lehet, hogy, ahogy 

ma szeretik mondani: keresztyén a maga módján vagy ún. kultúrkeresztyén. Az 

én szent meggy�z�désem viszont az: a  reformáció mindent elkövetett azért, 

hogy minden népnek és nemzetnek legyen anyanyelv� Bibliája, és ez nem 

volt véletlen, nem pusztán egyike volt a reformáció alapvet� felismeréseinek, 

hanem a dolog lényegéhez tartozott. Ennek következtében napi bibliaolvasás 

nélkül nem lehetek református keresztyén! Innent�l kezdve küls� tényez�kkel 

nem indokolható az, hogy miért hagy alább az olvasási kedv a református 

egyházban. S�t! A  napi bibliaolvasás és a szöveg nekünk szóló üzenetének 

megértése nélkül a vallás, a vallásosság teherré válik, ballaszttá, sok-sok egyéb 

terhünk sorában – azaz kontraproduktív.

Az én hitbeli meggy�z�désem az, hogy Isten által teremtett és �általa na-

gyon szeretett gyermek vagyok, akinek „nevet” adott, és ezen a „néven” szólítva 
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elhívott (névre szóló, személyre szabott feladatot kaptunk, kapunk). Ezért én egy 

sereg alapvet� adottságot az Isten kezéb�l tartok a magam számára elfogadha-

tónak. Nem töröm a fejem azon, hogy miért születtem férfi nak, miért születtem 

magyarnak és egyebek. Ennek következtében azt keresem, amióta az eszemet 

tudom, hogy mi az én dolgom. Kibírni tehát úgy lehetett az én életemet is, hogy 

végeztem a saját feladatomat, nem óhajtottam „az egész pályát a hátamra venni”.

Azt gondolom, hogy ha mindenki megpróbálná a saját feladatát végezni, 

sokkal elbírhatóbb lenne az élet. Az embereknek ugyanis a kedvük attól megy 

el, a  keser�ség abból származik, hogy számos olyan dologgal foglalkoznak, 

amir�l nincs elég információjuk, és amin úgysem tudnak változtatni. Viszont a 

folyton panaszkodó, „kávéházi stílus” mérhetetlenül energiarabló.

A fentiek értelmében mondanom kell valamit az elégedettségemr�l, vagy an-

nak hiányáról. Alapvet�en elégedett vagyok! Mindenekel�tt azért, mert Isten arra 

méltatott, hogy évtizedeken át az �  írott igéjének, a  magyar nyelv� protestáns 

Bibliának a szöveggondozásában, kiadásában és terjesztésében részt vehettem.

És ugyancsak elégedett–boldog vagyok, hogy kiadói munkám során több 

mint 1000 könyvet gondozhattam. Munkám min�ségét ítélje meg az olvasó, 

Isten pedig legyen irgalmas hozzám!

Dudás Károly
író, újságíró, lapszerkeszt� (Csantavér, Jugoszlávia – ma: Szerbia, 1947. január 19.)

A  hatvanadik is felhá-

borító volt. Akkor most 

mit mondjak a hetve-

nedikr�l?! A hatvanadi-

kon valahogy vigaszt 

nyújtott a család, vi-

gaszt nyújtottak a ba-

rátok, a  munkatársak 

meg a harcostársak, de 

mi lesz most, a  hetve-

nediken? Lehet ezzel 

kapcsolatban vigaszt 

nyújtani, érdemes vala-

mit is mondani?!

Aztán eszembe jut 

els� könyvem, a  szociográfi ai íráso-

kat tartalmazó Szakadó egyik sze-

repl�jének, Varga György Andrásnak 

– egyébként legkedvesebb riportala-

nyomnak – egy szép gondolata:

„A  fél életemet 

rápazaroltam ezekre 

a földekre. Fogjam 

megint az ásót meg a 

lapátot és menjek ne-

ki a vakvilágnak ku-

bikolni? Nekem már 

csak ez marad a szak-

mám, a  földm�velés, 

ebbe kapaszkodha-

tok. Valami mégis 

vigasztal. Mert igaz, 

hogy nem építettem 

téglaházat a faluban, 

nem vettem autót – 

amim van, ennél több már nem lesz 

nekem. De nézze meg ezeket a mély 

barázdákat a földemen: én hasítot-

tam �ket. Az ágácfákat a tanyám 

körül: én ültettem �ket. Ezen a tájon 
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rajta van a kezem nyoma és ez kár-

pótolja az embert.”

Varga György András már rég nem 

él, de ebbe a gondolatsorba vala-

hogy bele lehet kapaszkodni. Ezen az 

úton talán el lehet indulni visszafelé. 

A  többi – sok száz – riportalany, no-

vella- vagy regényh�s, az elmúlt négy 

évtizedben írt tíz könyv, a sok-sok kö-

zösségi és egyéni vállalás irányába… 

Az íróvá, az újságíróvá, az elkötelezett 

közösségi emberré válás csöppet sem 

egyszer� és kockázatmentes évei, év-

tizedei felé…

Hogyan lehet mindezt hetven sor-

ba beles�ríteni?! Lehet-e egyáltalán?

Azért csak próbáljuk meg.

Mindenekel�tt és mindenekfelett: 

Csantavér. Az útra bocsátó szül�falu. 

A  pezsg�király, Törley József faluja, 

no meg persze Matuska Szilveszte-

ré, a  biatorbágyi rémé. (A  róla szóló 

regényt végre sikerült befejeznem!) 

Anyám és apám, nagyapáim és nagy-

anyáim faluja, a feleségemé, a tanítói-

mé és iskolatársaimé, ahonnan el le-

het indulni. El�bb csak a török temet� 

irányába, ahol a legenda szerint a 

híres-nevezetes (és gy�zedelmes – oly 

kevés gy�zelem jutott nekünk osztály-

részül!) zentai csata egyik mellékcsa-

tája zajlott, aztán persze Szabadkára, 

Kosztolányi Dezs� gimnáziumába, Új-

vidékre, a magyar tanszékre, s a világ 

legcsodálatosabb szerkeszt�ségébe, 

a  Hornyik Miklós által vezetett Képes 

Ifjúságba (bizony: a  mindenre képes 

Ifjúság!), és egyáltalán nem melléke-

sen a világ legcsodálatosabb kiskocs-

májába, a  Kántor Lajos bácsi által 

kormányzott Dominóba, a  közösségi 

érzést és magyarságot izmosító „nép-

szórakoztatási csúcsintézménybe’’, 

ott, a  „szerb Athén” kell�s közepén. 

Aztán el lehet indulni második szül�-

földem, a  Drávaszög felé, a  Szaka-

dóhoz, az al-dunai székelyek közé, 

a Muravidékre, s az egész Kárpát-me-

dencébe…

Igen: Csantavér. Az egyik legna-

gyobb és legmagyarabb falu ott lenn, 

a Délvidéken. Mátyás király édesanyjá-

nak, Szilágyi Erzsébetnek ajándékoz-

ta, �  meg reánk hagyta… Hogyan is 

írtam egykoron? „Csantavér. Csont és 

vér. Csíkér-part. Semmilyen más tájjal 

össze nem téveszthet�. Ha hangosan 

kiejtem, valahonnan nagyon messzi-

r�l, valahonnan nagyon mélyr�l lódo-

bogást hallok, egymásnak csapódó 

kardok pengését, dárdák és csontok 

recsegését, keserves halálhörgést, 

mintha most már gépfegyver-kerepe-

lést is… Katonák jönnek velem szem-

be a Nagyutcán, ismerem valameny-

nyit: ismeretlen irányba ellépdelnek. 

Vállukon megcsörren a fegyver. Hova, 

miért, ki ellen mennek? Ki töröli le 

édesanyjuk, feleségük, kisgyermekük 

arcáról a könnyet? Hazaértem, itt-

hon vagyok. Odabújok az enyéimhez. 

Csantavér. Csont és vér. Csíkér-part. 

Rejts el bennünket, embert és nemze-

tet �rz� egykorvolt nádas. Nyomd el a 

csatamének nyerítését, nádsuhogás.”

Igen: mi ott a Délvidéken megér-

tük azt a huszadik században, amit 

az elcsatolt nemzetrészek egyike sem 

a Kárpát-medencében. 1944 �szén 

és 1945 telén, kora tavaszán Tito 

partizánjainak állati kegyetlenséggel 

végrehajtott magyarirtását, aztán a 

századvégen férfi embereink ezreinek 

elhurcolását a délszláv vágóhidakra, 

a  „téves csatatérre”, a  katonakopor-

sók mind gyakoribb hazaérkezését, 

végül a NATO-bombák „életre szóló” 

becsapódásait otthonaink közvetlen 

közelében. Nemcsak az írásaimba, 

a  könyveimbe szivárogtak (mit szivá-

rogtak: ömlöttek!) be ezek az évek, 

ezek a történések – most, a  riasz-

tó nagy hetvenes közeléb�l vissza-

tekintve, nyugodt lelkiismerettel azt 
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mondhatom: kisebbségi sorsban él� 

magyar íróként ott voltam mindenütt, 

ahol ott kellett lennem. Ahogy miná-

lunk mondják: ahol a part szakadt. 

Hasztalan próbáltak mindig óvatos-

kodó tudós tanáraim és kritikusaim 

felvilágosítani róla, hogy az értelmisé-

ginek, az írástudónak nem ez a dolga. 

Hanem hogy h�vös fejjel és szívvel, 

távolságtartó módon szemlél�djék, 

jegyzeteljen, jelentesse meg könyveit, 

ez b�ven elegend�. Az értelmiségi 

mindig játékos legyen, ne pedig har-

cos, mondta egyikük. Lettem volna én 

is világéletemben játékos, csakhogy 

a fejünk fölött mindig égett a ház. 

Oltani kellett a tüzet, s  t�zoltás köz-

ben igen bajos játékosnak lenni. Jó 

néhányan úgy gondoltuk, hogy ebben 

az oltásban nekünk, t�zfelel�söknek 

mindenképpen részt kell vennünk. 

A  kisebbségi lét szorításában alapí-

tója lettem a délvidéki magyarság 

els� és második önszervez�désének, 

a  Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közösségének és a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek – ez utóbbinak a jelen 

pillanatban is egyik vezet�je vagyok; 

harcostársaimmal ott voltam azon a 

nevezetes bácskossuthfalvi traktor-

pótkocsin, ahol cs�re töltött fegyverek 

erdejében akadályoztuk meg kiska-

tonáink és tartalékosaink vágóhídra 

hurcolását; akkor emlékeztünk meg 

nyilvánosan a temet�árkokban, tégla-

gyárgödrökben, dögtemet�kben le-

mészárolt nemzettársainkról, amikor 

az még szigorúan tiltva volt; a legzor-

dabb id�ben, a  miloševići diktatúra 

szuroksötét éveiben, hatalmas ellen-

szélben szerkesztettem a délvidéki 

magyarság hetilapját, a  Szabad Hét 

Napot; kevés híján negyed évszáza-

da alapító elnöke vagyok legtömege-

sebb kulturális erny�szervezetünknek, 

a  Vajdasági Magyar M�vel�dési Szö-

vetségnek…

Nem sok id� jutott tehát, nem sok 

alkalom mutatkozott a Vajdaságban 

sokak által követend�nek tartott ér-

telmiségi játékosságra. (Talán csak 

most, így a vége felé, két kisunokánk, 

Kata és Lacika ellentmondást nem t�-

r� parancsszavára.) Magyar írástudók 

vagyunk, mondta annak idején egy 

vele készített interjúban legnagyobb 

írónk, Herceg János, a kisebbségi lét 

szorításában nem nézhetjük közöm-

bösen és tétlenül népünk sorsának 

alakulását. Ehhez próbáltam magam 

tartani az eliramlott évtizedekben.

Ja és persze írtam még több ezer 

nagyriportot, „szociográfi ai et�döt”, 

interjút, kommentárt, tárcát, vezér-

cikket, novellát, tíz könyvet. Hitem 

szerint kisebbségi sorsunk hiteles 

dokumentumait. Kaptam értük Ma-

gyar Örökség díjat, Szabó Zoltán-dí-

jat, Berzsenyi-, Szirmai Károly- és 

Aracs-díjat… Néhánynak a címét talán 

nem felesleges idejegyezni: Szakadó, 

Jártatás, Maradék, Eltévedt mezsgye-

kövek, Szórványban, Ketrecbál, s  a 

legutóbbi válogatott írások gy�jtemé-

nye, a Nem éltünk gyöngyszigeten… 

Hát nem bizony.

Legutóbb a magyarkanizsai író-

táborban megkérdezték t�lem, hol 

tartok. Hol tartunk. Befejezésül most 

sem mondhatok mást, mint amit ak-

kor mondtam.

Ha nem is éltünk, nem is élünk 

gyöngyszigeten, közösségként és 

egyénként is valahogy úgy vagyunk 

vele, mint a Szenteleky Kornél által 

emlegetett pompeji eb, „aki kandi 

szemmel nézett bele a lávába, valószí-

n�leg arra gondolt, hogy hátha a láva 

megkíméli �t, talán megáll el�tte”.
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Matuz István
fuvolam�vész, zeneszerz� (Nagyk�rös, 1947. január 21.)

Nem születtem muzsikuscsaládba. Édesapám 

a kecskeméti Megyei Bíróságon dolgozott mint 

jogász, édesanyám – az akkori divatos szóhasz-

nálat szerint – „háztartásbeli” volt. 1953-ban 

kezdtem el az általános iskolát, ugyanakkor 

azonban a frissen létrejött Állami Zeneiskolába 

is beírattak a szüleim. Úgyhogy b�ven értek ze-

nei impulzusok: az általános iskolában Berényi 

István kiváló énektanáromtól, aki nagyon lelkes 

és zeneszeret� pegadógus volt, a zeneiskolában 

pedig dr. Vecseri Zsigmondtól, aki úgy találta, 

hogy a fuvola nev� hangszerre leszek a legalkal-

masabb, s hatéves koromtól kezdve nyolc éven 

át tanított nagy szakértelemmel és szeretettel. 

Egyiküknek sem volt nehéz dolga, mert nagyon 

szerettem az ének-, illetve a fuvolaórákat, s elég 

nagy léptekkel haladtam. Ebben az is benne volt, 

hogy a templomban, ahová rendszeresen jártam ministrálni, sok szép és leny�-

göz� orgonazenét hallhattam, s�t magam is elkezdtem az orgonán játszani, 

amikor azt megengedték. 1961-ben dönteni kellett: vagy a helyi gimnáziumba 

kerülök, vagy pedig – ha felvesznek – a Szegedi Zenem�vészeti Szakiskolába, 

amely utóbbi lehet�séget fuvolatanárom javasolta, mert úgy látta, hogy alkal-

mas vagyok zenei pályára, és bizonyára fel fognak venni. Végül is az � javaslata 

szerint alakultak a dolgok: 1961 �szén már Szegeden voltam mint a szakiskola 

fuvola szakos növendéke és a Tömörkény-gimnázium tanulója.

Remek tanáraink voltak a szakiskolában. Közülük f�tárgy-tanáromat, dr. 

Sebestyén Istvánt mindenképpen meg kell említenem, aki – mint édesapám és 

a nagyk�rösi zeneiskolai fuvolatanárom – szintén jogász végzettség� volt, és 

igen magas szintén játszott fuvolán, olyannyira, hogy még a szegedi szimfoni-

kus zenekar is alkalmazta. Neki is köszönhetem, hogy Szegeden nagyon meg-

szerettem a zenét, azt egyetlen lehetséges hivatásomnak tekintettem, így fel 

sem merült bennem, hogy a szakiskola után ne a budapesti Zeneakadémiára 

jelentkezzem. Ehhez nagy önbizalmat és er�t adott az, hogy az 1965-ös bu-

dapesti nemzetközi fuvolaversenyen a középdönt�be jutottam. Ez nagy ered-

ménynek számított, hiszen én voltam a mez�ny legfi atalabbja. Kroó György 

egyik beszámolójában „a  jöv� nagy reménységének” nevezett. Hartai Ferenc, 

a Zeneakadémia tanára is felfi gyelt rám, aminek az eredménye az lett, hogy 

1966 �szén már a Zeneakadémia hallgatója voltam.

A Zeneakadémián 1970 tavaszán nyertem el fuvolam�vész-tanári diplomá-

mat, és �sszel már Brüsszelben voltam, a híres konzervatórium hallgatójaként 

mint a magyar és belga állam ösztöndíjasa,

A  Premier Prix-t ’71-ben, a Diplome Superieur-t ’72-ben szereztem meg, 

majd elszerz�dtem a Liege-i Opera de Wallonie zenekarához. Itt másfél évet 
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töltöttem, majd a németországi (akkori NSZK) Marlban m�köd� zenekarhoz, 

a Philharmonia Hungaricához szerz�dtem mint szólófuvolás, 1975-ben tértem 

véglegesen haza. A marli zenekarnál töltött másfél évemet illegális külföldi tar-

tózkodásnak tekintette az itthoni hatóság, ezért útlevelemet bevonták, s egé-

szen 1978-ig nem utazhattam külföldre, még ún. „baráti” országba sem. Ez alól 

’78-ban felmentettek, így eleget tudtam tenni a Pierre Boulez által alapított pá-

rizsi IRCAM-kutatóintézet (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/

Musique), majd az ugyancsak párizsi székhely� Ensemble Intercontemporain 

hangszeregyüttes meghívásának.

Az 1970 és ’78 közötti id�szakban több nemzetközi fuvolaversenyen kap-

tam díjat: Rotterdam (1971), Barcelona (1971), Brüsszel (1971), Royan (1972), 

La Rochelle (1978). Utóbbi versenydíj következményeképpen itthon az Orszá-

gos Filharmónia szólistája lettem 1979 és 1990 között, ami évi átlagban 80-90 

koncertet jelentett hazai koncerttermekben. Külföldön is gyakran koncertez-

tem, így Európa szinte minden országában, valamint Japánban, Kubában és az 

Egyesült Államokban.

Tanári tevékenységem viszonylag korán elkezd�dött: már harmadéves 

zeneakadémiai hallgatóként kezdtem tanítani szül�városomban, a nagyk�rösi 

Zeneiskolában, majd – Gulyás György legendás iskolaalapító-igazgató-karmes-

ter meghívására – a debreceni szakiskolában és a f�iskolán. Ez a munkaviszony 

ötéves külföldi tartózkodásom miatt átmenetileg megszakadt, de 1975-t�l 

folytatódik, így a mai napig is a Debreceni Egyetem Zenem�vészeti Karának 

vagyok oktatója egyetemi tanári, 2017-t�l pedig professor emeritusi min�ség-

ben. Emellett konzulensi és/vagy opponensi min�ségben gyakran veszek részt 

a Zeneakadémia doktori iskolájának m�ködésében is.

Még szegedi szakiskolás éveim alatt történt, hogy Prokofjev szonátájának 

el�adására meghívást kaptam Benk� Zoltántól, a kiváló zongoram�vészt�l, aki 

akkor a miskolci szakiskola tanára volt. A koncert nagy sikert aratott, igen jó 

kritikákat kaptunk. Ezután hosszú éveken át Benk� Zoltán volt a partnerem, 

a  nemzetközi versenyeken is � kísért. Számos koncerten játszottunk együtt, 

megtanultuk és el�adtuk Pierre Boulez híres és nagyon nehéz fuvola-zongora 

Szonatináját, amivel díjat is nyerünk a rotterdami, a royani és a La Rochelle-i 

versenyen. Gyakran játszottuk egyetlen hangversenyen Bach fuvolaszonátáit, 

és a szokásos m�vek mellett folyamatosan b�vítettük repertoárunkat újabb és 

újabb m�vekkel.

El�adóm�vészi pályámon különö-

sen fontos eseményeknek számítot-

tak azon koncertsorozatok, amelye-

ken magyar szerz�k fuvoladarabjait 

adtam el�. El�ször ez 1977-ban tör-

tént, majd 10 évente megismétl�-

dött. A 2016/17-es szezonban immár 

ötödik alkalommal zajlik ez a hang-

versenysorozat az ország több váro-

sában, legf�képpen Budapesten. Az 

volt és ma is az a törekvésem, hogy 

minden egyes magyar m�vet pályám 
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során legalább egyszer el�adjak. Ez persze csak részben sikerülhet, mert a 

fuvolairodalom hihetetlen gyorsasággal gyarapodik. Én mindenesetre megpró-

bálom a lehetetlent, és továbbra is tanulom és – amennyiben lehet�ség van 

rá – el�adom a legújabb fuvoladarabokat is.

Pályafutásom során sokféle díjban, kitüntetésben részesültem: Az év 

hanglemeze (1979), Pro Urbe Budapest díj (1979), Liszt-díj (1981), Lajtha 

László-érdemérem (1984), érdemes m�vész (1986), Doppler-díj (1994), A Ma-

gyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), Kiváló M�vész díj (2005), 

Kossuth-díj (2010), és ugyanebben az évben szül�városomban, Nagyk�rösön 

díszpolgárrá választottak. 2015 júniusában tartott székfoglaló hangversenyem 

nyomán 2015-ben megválasztottak a Széchenyi Irodalmi és M�vészeti Akadé-

mia rendes tagjává.

Hámori Ildikó
színm�vész (Budapest, 1947. január 26.)

– A  tekintete lefegy-

verz�: állandóan mo-

solyog. Ez a mosoly 

kiegyensúlyozottsá-

got kell hogy jelent-

sen, der�t.

– Is. A  felmen�im-

t�l örököltem. Az 

édesapámtól, az édes-

anyámtól, a  nagyma-

mámtól, akikkel sok-

sok évig éltem együtt. 

Most már sajnos régen 

nincsenek, de a gyer-

mekkoromat és a kez-

d�d� feln�ttkoromat 

az � hatásuk alatt töltöttem. A férjem 

is der�s ember. Próbálom a világból a 

jót felfogni és a rosszat elhessegetni. 

Szerintem ez egy túlélési program, 

és csak így lehet. Ha mindig átéljük a 

rosszat, akkor úgy maradunk.

– Valahol azt mondta, hogy a jó-

kedv és a boldogság tanulható dolog. 

Ebben akkor öröklött és hozzátett 

érték is van?

– Igen, de próbálom én is megta-

nítani rá a családomat. �k is eszerint 

szeretnének élni, és 

ez nagyon jól van így. 

Igen érdekes: az em-

ber folyton szomorú 

emberekkel találko-

zik, akik nem is értik, 

hogy miért van vala-

kinek jókedve, vagy 

 miért mosolyog. Egy-

szer�en azért, mert 

reggel kisüt a nap. 

A kis dolgoknak is le-

het örülni, és f�kép-

pen átélni �ket.

– Beszélt a nagy-

szül�kr�l, szül�kr�l. 

Jól tudom, hogy Önök egy többge-

nerációs házban éltek együtt?

– Igen, együtt éltünk. Sajnos csak 

az egyik nagymamámmal, mert a má-

sik három nagyszül�met nem ismer-

tem. �k még a születésem el�tt meg-

haltak. Az apai nagymamám nagyon 

sokáig élt velünk, 95 évesen halt meg, 

és csodálatos asszony volt. Nagyon 

sok mindent köszönhetek neki.

– Abban, hogy olyan korán elkö-

telezte magát a színimesterségnek, 
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hiszen egészen fi atalon – a televízió-

zás h�skorában – már szerepeket ka-

pott, van valami részük a szül�knek, 

nagyszül�knek?

– Semmi a világon, semmi! Senki 

nem volt színész, színház környékén 

sem dolgozott senki. Nekem volt von-

zódásom ehhez, meg valahogy az élet 

odasodort. Fiatalkoromban – az még 

nem volt színészet, csak szerepelget-

tem itt-ott – a véletlen hozta, azután 

már megdolgoztam érte, hogy odake-

rülhettem.

– Az el�z� generációból a csalá-

di együttlét is mintha átörökl�dött 

volna: a  férje, a  lánya és az uno-

kái, ha nem is egy lakásban, de a 

szomszédban laknak, sokat vannak 

együtt.

– Nekem ez bevált, és minden-

kinek így jó. Ezt nem mindenki ér-

ti, vagy furcsának találja, de mi így 

szocializálódtunk, hogy mindig sokan 

voltunk. Több generáció együtt. Kü-

lönben ez szabadon választott do-

log, akinek nem tetszik, nyugodtan 

kiléphet, de nekünk, akik így együtt 

vagyunk, ez így nagyon jó.

– Ezen a hosszú pályafutásán, az 

életének az állomásain, a  minden-

napjaiban a humora nyilván végig-

kísérte, de a szerencsének milyen 

szerepe volt?

– A  humor az életben az egyik 

legfontosabb dolog, mert bizonyos 

dolgokat csak úgy lehet túlélni, ha 

az embernek van humorral rálátása. 

A szerencse meg olyan, hogy hol van, 

hol nincs. Igen, kell, bizonyára min-

denhez kell szerencse. Egy építész-

mérnöknek is kell hogy szerencséje 

legyen abban, hogy éppen milyen 

megbízást kap, vagy az éppen hogyan 

sikerül. Igen, a szerencse az jó, ha van 

az életben.

– Az ön életében volt olyan sze-

rencse, amit ki lehetne emelni?

– Szerencse volt, hogy diploma 

után Pesten tudtam maradni a Thália 

Színházban, igen, ez szerencse volt. 

Szerencse, hogy olyan férjem van, 

akivel a 45. évünket kezdjük, és Szi-

netár Miklóssal még mindig jó együtt. 

Szerencse továbbá, hogy olyan édes, 

kedves, okos lányunk van, mint ami-

lyen Dóra. Úgyhogy ez mind-mind 

szerencse.

– Volt-e, kellett hogy legyen – mert 

tulajdonképpen egy kis számvetésre 

is kérem ezekkel a kérdésekkel – harc 

is, amit meg kellett vívnia, vívódások, 

amelyekb�l nehéz volt kijönnie?

– Ezekr�l én nem szoktam beszél-

ni. Nem szeretek önvallomásos mon-

datokat kiadni, mert ezekhez másnak 

nemigen van köze, ez az én dolgom. 

Szemérmes vagyok ilyen szempont-

ból, rendkívül szemérmes! Ha valaki 

valamit meg akar tudni rólam, és hát 

elég sok mindent meg lehet tudni, el-

mehet a színházba, megnézhet akár-

hány el�adásban, ezekben az ember 

személyisége benne van, és akkor 

bizonyára kialakul egy kép róla.

– Ezen a hullámhosszon kérde-

zem, mert egy igen er�s mondatával 

is találkoztam: „a  szeretet valójában 

munka”.

– Így van, ezt most is tartom. Tud-

niillik ha azt mondom, hogy szeretek, 

meg hogy a szeretet a legf�bb dolog, 

az alap. De ha azt mondom, hogy 

persze, imádom X. Y.-t, már jön is rá a 

kérdés: tettél érte valamit az életben? 

Ha nem tettem érte semmit, akkor 

mit sem ér a szeretetem. Mi az, hogy 

szeretet? Az, hogy ha nyolcan ebéde-

lünk, és a nyolc ember nem ugyanazt 

szereti, akkor ötféle ételt f�zök. Az is 

szeretet, ha jön a karácsony, nem az 

els� szembejöv� ajándékot veszem 

meg, hanem kitalálom, hogy neki mi-

re lehet szüksége és minek örülne a 

legjobban. Ez is szeretet, hogy nem az 
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ajándék értéke a fontos. Azért mon-

dom, hogy ez munka. Szeretet az, ha 

meglepem a gyerekemet vagy az uno-

kámat olyasmivel, amit esetleg helyet-

te meg tudok csinálni, és akkor az a 

szeretet jele, hogy én ezt megtettem.

– Pályájáról ki-ki b�ven olvashat, 

hiszen hallatlan nagy számban sze-

repelt színházban, fi lmben, televízió-

ban, természetesen nem ezeknek a 

leltározását kérném. Csak annyit, me-

lyik néhány volt az, amelyeket meg-

határozónak tart a színészi pályáján?

– Szerepek?

– Igen.

– Inkább arról kellene beszélni, 

hogy kikkel találkoztam, akik rám 

nagy hatást gyakoroltak, és akiknek 

köszönhetem a pályámat. Legel�ször 

is Békés Andrásnak és Gáti Józsefnek 

kell köszönnöm, akik a tanáraim vol-

tak, és akik sajnos már nem élnek. 

�k ketten nagyon fontosak. Aztán 

Kazimir Károly, akinek a színházában 

voltam nyolc évig. Azután kerültem a 

Nemzeti Színházba, ott Vámos Lász-

lót szeretném említeni, �  még olyan 

igazgató volt, aki fontosnak tartotta, 

hogy – idéz�jelben mondom – „a szí-

nészeit megcsinálja”. Tehát úgy ad-

ta egymás után a szerepeket, hogy 

fejl�dni lehessen, hogy mindig mást 

tudjon kipróbálni, hogy el�rejusson 

a pályán. Ez ma már nagyon nehéz, 

részben mert jóformán nincsenek ál-

landó társulatok, meg ilyesmire már 

nem is igen fi gyelnek oda, azt hiszem. 

Ha csak a körülöttem lév� fi atalokat 

nézem, akkor erre nemigen fi gyelnek. 

Ruszt József még az, akit�l nagyon 

sokat tanultam, és akivel nagyon sze-

rettem dolgozni.

– Említette a fi atalokat, a  fi atal 

színész kollégákat. Tud-e valamilyen 

tanácsot adni nekik, üzenetet fogal-

mazni hozzájuk?

– Nem nagyon tudnék. Amikor én 

választottam ezt a hivatást és színész 

lettem, akkor ez egy irigylésre mél-

tó, csodálatos pályalehet�ség volt. 

Ma már kevésbé az. Ennek ellenére, 

a  színház, illetve a színpad rendkívül 

vonzó, és nagyon sokan szeretnének 

erre a pályára lépni. Ma már nem 

olyan jó, mint régen volt, sokkal-sok-

kal nehezebb, azt hiszem. Annyi min-

den egyéb dolognak kell megfelelni 

azon kívül, hogy az ember birtokába 

kerül a mesterségnek, és itt nem a te-

hetségr�l beszélek, hanem a szakmai 

tudásról, ami ma már kevés. Csomó 

egyéb dolog van, amit, azt hiszem, 

az én korosztályom nem is tudna már 

követni, és nem is akar.

(Kérdez�: Szondi György)

John Whiting, Az ördögök, Trokán Péterrel 

(Állandó Színház, Zalaegerszeg, 1982, 

rend.: Ruszt József)


