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Benk� Péter
színm�vész (Budapest, 1947. június 1.)

Hiszek a világmin-

denség erejéhez kap-

csolódó emberi szel-

lemben. Amely része 

a mindenségnek. Van 

hová fordulni. Nem 

kell szervezetekhez, 

pap, titkár vagy elnök 

bácsikhoz csapódni. 

Hiszek a nagy er�ben. 

A végtelen energiában, 

jó szándékú és gon-

dolkodó fajtár saim-

ban. Hiszek a termé-

szetben, ahová földi otthonomban tar-

tozom. És hiszek az állatokban, akik 

még közelebb állnak a természethez, 

mint én. Hiszek abban, hogy az írni-ol-

vasni nem tudó, a  természethez leg-

közelebb álló afrikai vagy ausztráliai 

„bennszülött” szintén az ég felé tekint, 

még ha nem is okoskodik ennyit, mint 

én. � az én szellemi rokonom.

Nem vagyok okos. Ember vagyok, 

akivel sok minden történt. Mindez 

tapasztalás csupán. Mármint az, hogy 

velem – és azt hiszem, mindenkivel – 

nagyjából ugyanannyi rossz történik, 

mint amennyi jó. A  létezés egy nagy-

nagy egyensúly. Mint 

maga a természet. 

Ha kiszárad a föld, 

a  nedvesség felszáll, 

és es�ként visszahull 

a földre. Nem kell pá-

nikba esni a rossztól. 

A  rossz tanít. És a ta-

nult dolgok visszajön-

nek a jó oldalon. Ezt 

persze nem én talál-

tam ki. Nem mernék 

belemenni a jin-jang 

tanába. Nem ismerem 

eléggé. De valahol azt érzem, hogy 

az a fekete-fehér ábra maga a világ. 

A mindenség. Az egyensúly a kulcsszó, 

a kulcs. A legzseniálisabb drámaírónál 

– Shakespeare olyan, mint a Kincsem 

nev� kanca, hiszen soha senki nem 

tudta felülmúlni a teljesítményét, a te-

hetségét –, Shakespeare-nél tehát, azt 

mondja L�rinc barát:

Két ellenséges király táboroz

Emberben, f�ben: A Jó és a Rossz.

És hol a rossz er�sebb haddal áll,

Az élet hervad – tort ül a Halál.

Az egyensúly helyreáll. Elpusztul-

hat az ellenség, elpusztulhat a bolygó. 

(Számomra a f� jelenti a bolygót.) 

Valahol a világmindenségben új élet 

csírázik. Új f� n�. És az egésznek ez az 

egyensúly az értelme. Az ember bol-

dog, ha egyensúlyban van. A minden-

ség boldog, mert egyensúlyban van. 

Fogadjuk el ezt az egyensúlyt! Nézzék 

el nekem az okoskodást, mert amit 

mondok, az nem kinyilatkoztatás. Én 

így érzem. Nem biztos, hogy igazam 

van. Sokszor hallom a médiában a 

nagyokosokat, akik a reinkarnációt, 

Egyik kedvence szerepem: L�rinc barát a Ró-

meó és Júliában (Turay Ida Színház, 2013)
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annak állomásait, a halál utáni életet 

úgy vezetik el�, mint kész tényeket. 

Lehet hinni benne. De – könyörgöm! – 

járt már ott valaki, akit�l mindezt 

megtanulhatta? Ennek ellenére hisz-

nek a lélek halhatatlanságában. De ez 

csak hit. Jézus legendáját azért tudom 

elfogadni, mert � bizonyíthatóan élt. 

És új utat próbált mutatni – nem az 

emberiségnek, csupán saját népének. 

A kufárkodás, a pénz hatalma helyett 

mutatott alternatívát. Nem jött be. 

Gy�zött a gyarlóság. A Rossz er�sebb 

haddal állt. De a tan, a Jó fennmaradt. 

És a mai napig hat. Fékezi az Istent�l, 

az egyensúlytól elrugaszkodott em-

bert, még ha az nem is tud róla.

A dolgok fogják magukat és meg-

történnek. Mint már említettem, nem 

én éltem az életet. Az élet élt engem. 

És úgy t�nik, én inkább állat vagyok, 

mint ember.

Soha nem felejtem el azt a rengeteg 

értéket, amit a sorstól, Istent�l kaptam. 

Most nagyon-nagyon gazdag vagyok. 

Vagyonos – szellemi, lelki értelemben. 

És, hála Istennek, a  nagy egyensúly 

fenntartójának, nem vagyok egyedül. 

Sok-sok embertársammal együtt apró 

lelki aranyrögöket mostunk a nagy fo-

lyóból. Az életb�l. Mert az élet ajándék. 

És az ajándékot ki kell csomagolni, 

meglátni benne a szépet, a jó szándé-

kot és az odafi gyelést, amivel adták. 

És szeretni kell. Ha nem szereted az 

ajándékot – hát, neked legyen mondva!

(Részlet a Színház, lovak, szerelmek 

[Susinet Kiadó, 2015] cím� kötetb�l)

Feledy Balázs
m�vészeti író, m�vészetkritikus (Budapest, 1947. június 6.)

Sejtettem, valahol mélyen, hogy a hiúság sem 

került el életem során, de valahogy mindig 

úgy gondoltam, hogy ez az amúgy nem túl ro-

konszenves tulajdonság nem jellemz� rám. És 

tessék! Íme, egy kis történet: hosszú évek óta 

olvasom a Napút folyóirat aktuális hetveneseinek 

különszámát. Kifejezetten kedvelem olvasni, la-

pozgatni, megnézni, ki milyen jegyben született, 

kedveltem megdöbbenni, hogy „úristen, � is már 

hetven?” És ahogy teltek az évek, egyre inkább 

er�södött bennem a gondolat (mint mindjárt 

kiderül: vágy…), hogy hát: ha egyszer majd én 

is szerepelhetnék egy ilyen kiadványban, milyen 

nagy dolog is lenne az… Nos, megéltem e kort 

(legalábbis a közelébe kerültem), s Szondi uram 

levele jóles�en simogatott. Észrevett! Megkért, hogy írjak! Öröm. Nos, kedves 

olvasó: íme, a hiúság bizonyítéka! Öröm, és írok (négy évvel bátyám, Feledy 

Péter sorait követve)…

Írok, mert szeretek írni, bár nem ez talán a f� hivatásom, s szakmai meg-

jelölésemben mégiscsak ez a szó is szerepel: m�vészeti író. Sokan felteszik a 
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kérdést: mi ez a szó? Mit jelent? Ki használja? Miért? Nos, izgalmas kérdések. 

Azt hiszem, az a legpontosabb válasz, hogy olyan íróember, aki m�vészetr�l 

ír. Ez ugyan tautológiának t�nik, de mégsem az. Pontos. Szeretek m�vészetr�l 

írni, mert szenvedélyem is a m�vészet (élvezete, átélése, elemzése), és szeretek 

m�vészetr�l beszélni. Ezt a mi szakmánkban (képz�m�vészet, iparm�vészet, 

fotográfi a) sokan tudják, hiszen sok kiállítást nyitok meg. Miért? Így alakult.

Sosem felejtem el, az els� kiállítást akkori munkahelyemen (Magyar Képz�-

m�vészeti F�iskola) f�nököm, Somogyi József Kossuth-díjas szobrász, rektor 

munkáiból nyitottam, méghozzá 1979 �szén. Kényszerhelyzet volt. Beszélget-

tünk arról, hogy itt van ez az újpalotai kiállítás, mester, ki nyissa meg, tettem 

fel a kérdést, az egyéb megbeszélend� ügyek mellett. Elmosolyodott, rám 

mutatott: te! Nem tudhatta, hogy milyen jeles folyamatot indított el, bár amíg 

a Képz�m�vészeti F�iskola f�titkára voltam (1978–1987), végül csak egy-két 

kiállítást nyitottam, ezek azonban nagyon fontosak voltak, s  így is közelebb 

kerülhettem nagy m�vészegyéniségekhez, akkori tanárokhoz (Kokas Ignác, 

Gerzson Pál, Raszler Károly, Szinte Gábor), f�iskolai hallgatókhoz, akik ma „f�-

sodort” jelentenek a kortárs képz�m�vészetben. „Beindult valami” a M�vészeti 

Alapnál, ahol a képz�m�vészeti területet „gondoztam” (1988–1992), Békés 

Imre néhai egyetemi évfolyamtársam hívására. Sokat foglalkoztam a Vigadó és 

a Duna Galéria, a Várszínház Galéria történéseivel.

Aztán egy kis fordulat következett (nem teljesen önszántamból), amikor az 

akkor tervezett budapesti világkiállítás kulturális igazgatója lehettem. Remek 

két év volt, sok kit�n� embert ismerhettem meg, szorosan vett szakmámon 

kívü, bekerültek ebbe a körbe építészek, közgazdászok, ötletadók, m�vészek, 

álmodozók – ám az álom szertefoszlott az 1994-es választásokat követ�en. 

Tudtam, hogy a helyem valahol m�vészet-, képz�m�vészet-közelben kell hogy 

folytatódjon, s  fellélegzés volt találkozni Gallyas Csabával, az akkor Vigadót 

m�ködtet� M�vészeti és Szabadm�vel�dési Alapítvány igazgatójával, aki el�bb 

a teljes Vigadó m�vészeti vezet�i feladataival bízott meg, majd „a  helyemre 

kerültem”, s mintegy tíz évig vezethettem a Vigadó Galériát, a hozzákapcsolt 

Duna Galériával együtt. Kiállítási nagyüzem lettünk. Háromhetenkénti váltás-

ban ontottuk a kiállításokat, mert így tudtunk valamelyest eleget tenni annak az 

óriási kiállítási igénynek, amely a magyar m�vésztársadalomban felgyülemlett, 

s melyet er�sen befolyásolt a M�csarnok körül kialakult sok vita.

A  Vigadó Galéria hiánypótló funkciót töltött be, ám – mint közismert – 

2004-ben bezárt, az egész épület hosszan tartó felújítása miatt. Kicsit sajná-

lom, hogy az egész Vigadó, s benne a Vigadó Galéria 1980 és 2004 közötti 

id�szakáról manapság kevés szó esik. Ám az élet ment tovább, s én belekós-

toltam a m�kereskedelembe mint az akkor még létez� budapesti Csók Galéria 

m�vészeti vezet�je. Ezek is szép évek voltak. Míg azonban a Vigadó megnyílt, 

a Csók Galéria elsüllyedt a Váci utca privatizálásának tengerében.

Igaz, már akkor, amikor én nyugdíjba vonultam, bár ez a nyugdíjas mi-

n�sítés nem igazán pontos. Lehet, hogy aktívabb szakmai életet élek azóta, 

mióta nem vagyok „munkaviszonyban” (ez a szó is milyen csúnya kifejezés). 

Írok, nyitok, rendezek, m�termeket járok, s  természetesen kiállításokat né-

zek. Gazdag ember vagyok abban az értelemben, ahogy Vörösváry Ákos fo-

galmazott (jöv�re, remélem, �  is sorra kerül a hetvenesek vallomásaiban…), 
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nevezetesen, hogy nem m�veket kell gy�jtenünk, hanem kiállításokat. Remek 

gondolat. Gondoljunk bele! Persze hogy jó, ha szeretett m�vek otthon láthatók 

a környezetünkben, de egy-egy kiállítás élménye „gy�jteményünkben” szintén 

életre szóló lehet. Gazdaggá tesz. Nem én találtam ki a kifejezést, mert Rényi 

András könyvének a címe, de engem is „az értelmezés tébolya” vezérel. Küzdök 

azért, hogy az olyannyira központban lév� irodalom, zene, színház, fi lm mellett 

a képz�m�vészet, iparm�vészet ne legyen másodheged�s.

S hogy miért fontos a m�vészet? Erre persze millió okosabbnál okosabb 

válasz van a világtörténelemben, ám hozzám nagyon közel áll Krasznahorkai 

László egy kérdésre adott (kétségtelenül némi szkepszissel is átitatott) válasza: 

„A m�vészet… a legmélyebb vigasz, a legvonzóbb önámítás, kárpótlás azért a 

csalódásért, hogy ide születtünk.” Mindamellett jó tudni, hogy feln�tt gyerme-

keim, menyem, v�m szintén a kultúra, a testkultúra, a m�vészet „munkásai”, 

hogy unokáim – Zotmund és Zente – fi gyelnek rám, miközben én is fi gyelem, 

fi gyelhetem �ket.

Falus András
immunológus (Budapest, 1947. június 9.)

Apám kucsmája.

…a  Feneketlen-tó kö-

rül sétálok, január va-

lahányadika, várom az 

egyik volt osztálytár-

sam apját. Volt osz-

tálytársam, S. Endre, 

úgy 20 éve, gyanús 

autóbalesetben meg-

halt. Évekig ivott, sú-

lyos alkoholista volt, 

otthonról kirúgták, 

mindenkit�l pénzt 

kért, t�lem is. Majd-

nem biztos, hogy ön-

gyilkos lett. Apja meg-

jött, költözik, egy régi 

könyvet hozott el, amilyet Bandi régi 

holmijai közt talált, s  a nevem volt 

benne. Pilinszky. Alig beszél az apa, 

kezembe nyomja, megfordul, hallom, 

csukladozik, nem er�l-

tetem a beszélgetést. 

Elt�nik. Megyek még 

egy kört, havazni kezd, 

els� hó. Ekkor eszem-

be jut egy még koráb-

bi tél, 1962…

Téli tábor… Kis inóc 

felett… Szénszünet, 

február eleje… Osz-

tályf�nök – Pufi  bá-

csi  –, 3 osztálytárs: 

Z. Béci, P. Jóska és 

�, S. Endre. Este van, 

Pufi  elment telefonál-

ni Kóspallagra, bent 

szénnel f�tött vaskály-

ha és nedves paplan szagának ke-

veréke, a  fi úk Triple Secet öntenek 

baracklekvárba, én is megkóstolom, 

felfordul a gyomrom, kimegyek a fi -
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nom, élesen hideg leveg�re, az jó. 

Bemegyek a fák közé, most havazik 

el�ször. A  ház mellett kancsal ref-

lektorok, belebámulnak a leveg�be, 

a  csóvába befele és kifele szállnak a 

hópelyhek. Jó volt eljönni otthonról, 

épp hangosság volt a feln�ttek között. 

Egy nagy, széles törzs� fa mellett bok-

rok, hajladoznak, táncolnak. Eszembe 

jut, hogy sose láttam táncolni anyá-

mat és apámat. Hát táncoljatok! – és 

odaképzelem �ket. Anyám vékony tes-

te repked, apám kucsmában, hátát a 

fának döntve, mosolyogva nézi. Mint 

azon a régi fényképen, amikor kará-

csonykor megint meggyulladt otthon 

a függöny, nagyanyám szódavízzel 

oltotta, apám meg csak nevetett.

Másnap Nagy-Hideg-hegy… Hegy-

nek fel, a meredeken szembevágódó 

hideg leveg� belehasít a mellkasom-

ba. Megyünk felfele valahova. P. Jóska 

egyszer csak lehuppan csendesen a 

hóba. Nem akar felállni. Hülye vagy, 

megfagysz – és felrángatjuk. Z. Bé-

ci még jobban kínlódik, belekaro-

lok, zihál. Jó segíteni, támaszkodás 

testileg-lelkileg. Számolok, ha százig 

eljutok, elérek a bukkanóig. Hetven-

háromnál botlom meg el�ször, most 

Z. Béci tart meg engem. Összeröhö-

günk, majd lefagy az orrom. Z. Béci 

orvos lett kés�bb, majd maszekolt, 

valami gyógyszer-kipróbálási céget 

buherált össze, mostanában veszet-

tül magyarkodik, és valami eszement 

összeesküvésre hivatkozva lezsidózta 

a fél osztályt. A gimi alatt azt se tud-

tuk, ki zsidó, ki nem az. Száztíznél 

érek a bukkanóhoz. Innen kicsit lefe-

le, az iménti botlásnál, most kezdem 

érezni, megrándult a bokám.

„Megrondult”, mondta Mamó gye-

rekkoromban, a  valahában, ha pa-

naszkodtam. „Lazák a szalagjaid 

– mondja apám –, sétálj többet.” Pedig 

én teniszezni szeretnék az Uvaterv-pá-

lyán, a Feneketlen mellett. Mamó egy-

szer azt mondja a konyhában, hogy 

apámat megint kirúgták. Nekem nem 

mondják, de sunnyognak, amikor te-

niszre szeretnék pénzt kérni. Azt hi-

szem, értem, drága, túl drága. Anyám 

különgépelést is vállal, engem álomba 

kopog minden este, félévente ínhü-

velygyulladása lesz, akkor fáslit hasz-

nál. Apámmal vasárnaponként az utca 

végére kell mennünk, a  rend�rségre, 

ref-es, mondják, lassan megtanulom, 

mit jelent. Útközben az egyszeregyet 

kérdezi, gyorsan, pattogósan, hatszor 

hét, kilencszer nyolc, jó napot kívá-

nok, ötször hat, maga meg mit morog 

– mordulnak rá. Visszafele is kérdez-

get. Meleg a keze, mint régen, az ál-

latkertben, miel�tt elvesztem. ’56-ban 

l�ttek a Gellért-hegyr�l, el is talált két 

jegenyét a ház el�tt, és becsapódott 

egy házba, évekig látszott a nyoma, 

míg házat nem építettek eléje.

Akkor, ’56-ban, le kellett menni a 

pincébe, hokedlin ültünk a fáskamrák 

el�tt. Sz. Mikivel órákig sakkoztunk és 

malmoztunk. Hallottam dübörögni a 

Bartókon a tankokat, és nem kellett 

iskolába menni. Apám kivitt a Kör-

térre, ma is tudom, hol volt felírva, 

hogy „hazudik a rádió, gyilkol az ávó”. 

Szemben kenyeret dobáltak le egy 

teherautóról. Aztán (vagy el�bb, nem 

emlékszem) odajött lakni, aludni, enni 

hozzánk pár napra egy sápadt néni, 

apám megvédte bent, mert félt haza-

menni. Aztán, pár hét múlva, feljelen-

tette apámat. Anyám egész életében 

átkozta, V.-nének hívták, személyzetis 

volt. Emlékszem kés�bb apám arcára, 

amikor bemondták a rádióban, hogy 

Nagy Imrét kivégezték. Ez borzal-

mas, ez borzalmas, motyogja. Nem 

merem megkérdezni, mi borzalmas. 

Volt egy hamutartónk, alumínium le-

hetett, középen egy régi meghajlítás 

nyoma, nem lehet visszaegyenesíteni, 
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állítólag az elvesztett foci-vb-dönt�n 

izgultam még annyira a rádió mellett, 

hogy meghajlítottam. Biztos ez a bor-

zalmas.

Felérünk a csúcsra. Lassan elkezd 

esni, ez már hó. Lefele S. Endre éne-

kelni kezd. House of rising sun. Álla-

tok, mondja, és húz egyet a kulacsá-

ból. Ja, Animals. A kulacsot kés�bb az 

emeletes ágyam mellé teszi. Nagyon 

büdös, rum volt benne. Mint a spejz-

ban, olyan a szaga, amikor elrepedt az 

az olvadt gyertyakönnyekkel borított 

üveg, amelyben valami pálinka, talán 

szilva volt. Apám kapta egy hentest�l, 

akinek könyvelt feketén. Inkább húst 

hozott volna, morogja nagyanyám.

Eszembe jut, apámnak nem is 

volt kucsmája, csak kalapja, de abból 

kett� is.

Dr. Falus András (1947), n�s, három gyermeke és tizenkét unokája van. Bioló-

gus, az ELTE-n végzett 1970-ben.

A  Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, a  Genetikai, Sejt- és Immun-

biológiai Intézet igazgatója 1994–2012 között, Széchenyi-díjas, az MTA és az 

Academia Europaea rendes tagja.

F� kutatási területe az immungenomika és az epigenetika. Hosszabb ideig 

dolgozott Odensében (Dánia), a bostoni Harvard és az Osakai Egyetemen.

Tizenkét nemzetközi és magyar tudományos könyvet írt és szerkesztett. 

Több mint 390 tudományos publikációjára mintegy 9800 idézetet kapott, h in-

dexe: 45, kumulatív impakt faktora: kb. 980.

Kutatási tevékenysége mellett tudományos ismeretterjesztéssel is foglalko-

zik. Társalapítója az EDUVITAL Nonprofi t Egészségnevelési Társaságnak.

Hangai B. Artúr néven eddig két verseskötete jelent meg. Prózákat is ír, 

ezek nem jelentek meg.

Id�szomj

A reggel rád borul mint egy szemhunyásnyi fény
A szomjas délel�tt már irigyli a delet
Hangoddal terpeszt egy lápvirág költemény
Mint emlékmorzsa hull az antik kikelet
A délután torkán még lenyomod az estét
A csönd szülhet neked rozsdar�t álmokat
De arcod vásznáról már pattogzik a festék
És a holdfény mögül már ördögraj látogat
K�vé vált álomarc malomkövét hordod
Az éj karjai lassan Gólemmé sodornak
Cérnába f�zhetsz t�t, vagy zabkása sorsod
A mélyb�l kibiceg a virradat, a holnap.
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Perjés Klára
m�sorvezet�, szerkeszt�, riporter (Székesfehérvár, 1947. június 11.)

Burokban születtem, Ikrek havában, bába se-

gédletével odahaza, Székesfehérváron. Sze-

rencsés vagyok, hogy életben maradtam. Hi-

szem, hogy Istennek nemcsak velem volt, van 

terve, senki sem érkezik véletlenül a Földre.

Családom testén, lelkében éreztem már 

gyerekként a XX. század skizofrén vonaglá-

sait. Édesapámék Kassáról érkeztek fi vérei-

vel, édesanyjuk meghalt, apjuk kitántorgott 

Amerikába aranyat keresni. Egyetlen képet 

küldött, hatalmas hölgykoszorúban lustán 

heverészik a fövenyen, valahol az óceánon 

túl. A  fi úkat Trianon kivetette a Felvidékr�l, 

Édesanyám meg akkor született Zalában, Iharosberényben. Pista nagybátyám 

ludovikás tiszt volt, elt�nt a Donnál, Pali bátyámnak, a katolikus papnak ell�t-

ték a lábát, egyik lábán mindig magasított talpú cip�t viselt, évente más faluba 

helyezték, mi, gyerekek meg élveztük, mert sokat nyaraltunk nála, bejárhattuk 

a nagy magyar Alföldet.

Édesapám kertészmérnök-tanár lett, és elvette huszár nagyapám legid�-

sebb és legszebb lányát, Jolánkát, az én drága Édesanyámat, aki hat polgári-

jával Reményik Sándort idézte nekünk: „Egy lángot adok, ápold, add tovább!” 

Debrecenben a bombázáskor mindenük odaveszett, Székesfehérváron ’53-ban 

elbocsátották a Mez�gazdasági Technikum tanári karából Apámat, kés�bb 

Pesten, már rádiósként, a Városligetben, a múzeum igazgatójaként találkoztam 

azzal az emberrel, aki akkor Rákosi titkáraként aláírta a papírját.

Dísztárgyaim, szobraim és k�gy�jteményem között �rzöm egy 1956-os 

szovjet harckocsiból kil�tt lövedék darabját. Ott álltak a tankok a téren, a me-

gyei tanáccsal szemközt, és parancsra, vagy csak szórakozásból bel�ttek az 

ablakokon, s ez a repesz megállt apa íróasztalán, de � éppen nem volt a szobá-

ban, így életben maradt. A börtönt már nem úszta meg, államellenes szervez-

kedésért négy évre ítélték. Tökölön és K�bányán látogatta Édesanyám, együtt 

állt sorba Tolnai Klárival, a híres színészn�vel, fonott kosárkájával Darvas Ivánt 

látogatta. Aki (ezt már évekkel kés�bb Édesapám mesélte) a börtönkönyvtár-

ban is mélabúsan pengette bekönyörgött gitárját, és énekelte Szimonov versét: 

„Várj reám s én megjövök, hogyha vársz nagyon…” Most készülök felvenni a 

Karc FM-nek egy 50 perces m�sort Buda Ferenc költ�nkkel, aki Budapesten, 

a  forradalom alatt írott három verséért két év börtönt kapott. Abszurd, hogy 

a Pesten esik a hó vagy a Mécsesszem� remény verseit talán kevesebben isme-

rik, mint az orosz költ�ét! A lövedékrepeszre egy szépen csiszolt hegyikristályt 

tettem, hogy jelképezze a forradalmárok tisztaságát, a „leveg�”, a szabadság 

utáni h�si sóhajukat.

Soha nem akartam rádiós lenni, még kevésbé újságíró! Isten ujja fi nom 

er�szakkal terelgetett erre, akaratom ellenére. Gy�rbe költöztünk, mert Apám, 
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szabadulása után, csak ott kapott állást, s  lett agronómus a Szabad Élet (!) 

Termel�szövetkezetben. Akkor már harmadikos gimnazista voltam, és az ott 

rendezett els� Kazinczy Szép magyar beszéd versenyen csak második lettem, 

de tetszett a hangom a zs�rinek, s a Magyar Rádió Gy�ri Stúdiójának bemondó-

ja megkért, helyettesítsem a nyáron. Így kerültem 17 évesen mikrofonközelbe. 

Akkor azt hittem, csak egy könny� kis fl ört lesz ez a rádióval, aztán egy életen 

át tartó h�ség lett bel�le. Pécsett délel�tt f�iskolára jártam, délután a stúdióban 

dolgoztam. Magyar–rajz szakos diplomával nem a kulturális rovathoz, hanem 

a Falurádióhoz hívtak, Budapestre, de ezt legalább nem irigyelte t�lem senki.

Az els� csalódottság után megcsillant el�ttem a lehet�ség: bejárhattam az 

országot, megismerhettem a magyarság igazi életét, amit a hamisított törté-

nelemkönyvek még sokáig elhallgattak. Rab (Rockenbauer) Nóra, Fábián Gyula 

és Búzás Andor, �k voltak a tanáraim, barátaim, neveltek újságírói tisztességre 

és okítottak a szakma fortélyaira. A nagyot akaró, alkotni vágyó embereket sze-

rettem már akkor is, akik szegett szárnnyal is tudtak repülni, akik �rizték ha-

gyományainkat, ünnepeinket, kultúránkat. Majd, amikor még rizikós volt, a ha-

táron túl kerestem az elszakított nemzetrészeket, a magyarság végvári h�seit 

Erdélyben, Csallóközben, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban. „Persona 

non grata” lettem Ceaușescu Romániájában, be is pecsételték az útlevelembe, 

szerencsére túléltem a diktátort, és bejárhattam Székelyföldet is. Azt mondják, 

m�soraimmal (Kopogtató, Vajúdó falvak, Magvet�k, Vasárnapi Újság, Arcvo-

nások, Az én hazám) hoztam róluk a híreket és vittem a reményt. Az igazság 

az, hogy én tölt�dtem föl náluk. Több ezer m�sorom szerepl�it�l jóval többet 

kaptam „egy csepp emberség”-nél, örök adósuk vagyok. Nekik köszönhetem, 

hogy ma már a hazát sem magamon kívül keresem, a  hazám bennem van. 

Magamban hordozom a vén diófát a fehérvári udvarból és a feny�t a Hargitáról.

Hiszek a csodákban, a tehetségben, a szépségben, a túlélésben, a magyar-

ság fennmaradásában, az er�ben, az akaratban, a tévedhet�ségben, a der�ben 

és a büszkeségben, de utálom a semmittev�ket, az alkotni, adni képteleneket, 

a tehetségtelenség, a z�rzavar és a nyavalygás alkalmazottait.

Családommal mindent felülmúló, izgalmas várakozásban élünk. Várjuk a 

babát. Ambrus fi am – állandó mosollyal – a föld felett jár. Felesége, Erika már 

hozott nekünk két stramm gyermeket a családba, és készül�dik most a har-

madik fi ú is. Simogatom, nézem kis menyem egyre domborodó pocakját, s azt 

gondolom, „tapinthatóvá vált, itt van a jöv�m”.
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Wolf Péter
zeneszerz�, el�adóm�vész (Budapest, 1947. június 21.)

Most, amikor e sorokat 

írom, még csak hat-

vankilenc éves vagyok, 

de remélem, hogy ha-

marosan „hetvenked-

hetek”.

A  zenei pályát 

nem én választottam: 

édesapám zenész volt, 

édesanyám énekelt, 

hát mi más is jutha-

tott volna eszembe? 

Állítólag legkedvesebb 

(egyben els�) játékszerem a zongora 

volt. A  zongorát szerettem, ezért el-

fogadtam a gyakorlás szükségszer�-

ségét. Tanulóéveim dupla terheléssel 

teltek: a  közismereti tárgyak mellett 

zenei tanulmányok töltötték ki nap-

jaimat. Iskola napi 5-6 óra; gyakorlás 

3-4 óra; zongora- vagy zeneelméleti 

óra hetente 4 alkalommal. Hogy ne 

unatkozzak, emellett angolt tanultam, 

és kétszer egy héten különtorna. Fo-

galmam sincs, hogy a reggelenkénti 

úszás (egyik héten a Margitszigeten, 

másik héten a Csasziban) hogy fért 

bele az életembe. De belefért.

Dönt� változást a Zenegimnázium 

jelentett: a hangsúly teljesen a zené-

re tev�dött, fantasztikus tanárokkal. 

Zongoratanáraim Zempléni Kornél, 

Rados Ferenc és Vásárhelyi Magda 

voltak. Elméletet Huzella Elekt�l, ze-

neirodalmat Szekeres Kálmántól, ze-

neszerzést vendéghallgatóként Sugár 

Rezs�t�l tanultam. Utólag bevallom, 

talán nem is érdemeltem ilyen jó ta-

nárokat. Érdekl�désem tudniillik egy-

re inkább a könny�zene felé fordult: 

akkor robbant be a Beatles együt-

tes. Zenéjük felülírt minden addigi 

kedvencet. Beethoven hátrébb került, 

a  beatzene el�rébb. 

(Ez mára teljesen visz-

szafordult, szinte ki-

zárólag komolyzenét 

hallgatok, írok.)

A  Beatles-mánia 

egybeesett rádiós pá-

lyafutásom kezdeté-

vel. Édesapám gyak-

ran m�ködött közre 

felvételeken, de ha az 

ütközött más elfoglalt-

ságával, akkor engem 

küldött maga helyett. Kinyílt a világ: 

ezerféle zenét zongoráztam, vokáloz-

tam, kés�bb rendeztem a stúdiókban. 

Álmodni való partnerekkel: a  Stúdió 

11 és a Rádió Szimfonikus Zenekara 

tagjaival. Rendeztem az összes hazai 

énekest, együttest, a legtöbb színészt. 

Megismertem, s�t barátságba kerül-

tem olyan nagyágyúkkal, mint Fényes 

Szabolcs, Bágya András vagy a szim-

fonikus könny�zenei rovat szerkeszt�-

je, Gyulai Gaál János.

Emellett elindult zeneszerz�i pá-

lyám. Vokális és instrumentális m�ve-

ket egyaránt alkottam, némelyik azóta 

is megtalálható a rádió kotta-, illetve 

hangtárában. Slágereket is sikerült 

írnom (máig éneklik például a Most 

kéne abbahagyni-t), de már akkor 

kacsingattam a komolyzene felé. Így 

lettem producere Sass Sylvia leme-

zének, amelyen elénekelte Ave Maria 

cím� kompozíciómat.

Még 1969-ben csatlakoztam 

a Hacki Tamás vezette Ex Antiquis 

együtteshez, amellyel a nyolcvanas 

évek közepéig bejártuk a világot. A ze-

nekar repertoárját klasszikus darabok 

tették ki, modern köntösbe öltöztetve. 

Ezeknek a köntösöknek én lettem a 
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„szabója”. Kiváló kollégákkal muzsi-

kálhattam együtt: Czidra Lászlóval, 

a blockfl öte virtuózával, vagy a jazzvi-

lágban nagy elismertségnek örvend� 

Jávori Vilmossal.

Mialatt jártam a világot, itthon las-

sacskán megtaláltak azok, akiket már 

vártam: Bánki Iván szinte összes tévés 

munkájának én voltam a zeneszer-

z�je, de rám mosolygott a rajzfi lm 

is, Dargay Attila rendelt zenét Vuk cí-

m� fi lmjéhez. A  Pannónia Filmstúdió 

számtalan megbízást jelentett, szám-

talan rendez�vel. Mindet nagyon sze-

rettem, mindet rendkívüli tehetségnek 

tartottam-tartom.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar kü-

lön fejezet az életemben. Nemcsak 

el�adták m�veimet, átirataimat, de 

révükön kapcsolatba kerültem Isaac 

Sternnel is, akinek Kreisler-lemezét én 

hangszereltem. Jandó Jen� szólójával 

felvették m�veimet, de magam is kon-

certeztem velük: Rolla János felkért 

Bartók Zenéjének zongoraszólamára.

Visszanézve nagyon soknak t�nik 

a tennivalóm, hiszen a munka mel-

lett három gyereknek vagyok apja. 

Feleségemmel, akivel mindjárt ötven 

éve élünk együtt, a  Zeneakadémián 

voltunk osztálytársak. � el is végezte a 

középiskolai énektanár, karvezet� sza-

kot. Én csak jóval kés�bb vetettem ma-

gam a tanulásba: 2007-t�l elvégeztem 

a jazz-zeneszerz�i szakot, 2015-ben le 

is doktoráltam. Itt is szenzációs taná-

rom volt, Oláh Kálmán. Biztos jobb lett 

volna el�ször tanulni, aztán dolgozni, 

de a jazz csak nemrégiben lett egyete-

men tanulható m�vészeti ág.

Ha egyetlen zeneszerz�t kéne 

megjelölnöm, Johann Sebastian Ba-

chot választanám. Az � zenéje ellen-

állhatatlanul levesz a lábamról. Nem is 

állok ellen. Nemcsak neki, sokaknak. 

Számomra nincs nagyobb varázslat, 

mint a zene. A sors kegyeltjének tar-

tom magam, hogy a családommal, 

feleségemmel, gyerekeimmel, uno-

káimmal töltött id� mellett a zene is 

folyamatosan jelen van az életemben.

Nagyon nem szívesen adnám föl 

életelvemet: mindegy, hány éves vagy, 

élj úgy, mintha életed els� felét élnéd! 

Eddig ez nagyon jól bevált. Nem gon-

doltam a korommal, ugyan éreztem 

néha fáradtságot, de energiahiányt 

sosem. Aktív rádiós éveimben szinte 

alvás nélkül éltem a 8-as stúdióban, 

évente több tv-fi lm zenéjét megkom-

ponálva; sok-sok lemezt felvéve; rá-

diójátékok és fi lmzenék stúdiómun-

káit elvégezve.

Ma is szívesen dolgozom. Nagyon 

inspirál, hogy olyan m�vészeknek ír-

hatok darabokat, mint Miklósa Erika, 

Baráti Kristóf vagy Balog József. Die-

nes Gábornak közel húsz éve írt oboa-

versenyemet egyre többen választják 

diplomakoncertjükre, ez igazolja tö-

rekvésemet, hogy ötvözzem a ko-

molyzenét a jazz elemeivel; a hagyo-

mányos zenekari összeállításokat más 

m�fajokhoz sorolt hangszerekkel.

Munkásságomért minden, a szak-

ma által megítélhet� díjat megkap-

tam, az Erkel-díjtól az Artisjus-díjig. 

Nagyon büszke vagyok kollégáim el-

ismerésére. Teljes a kép: a közönség 

is szívesen fogadja zenéimet. Leg-

többször nem is tudják, hogy az adott 

dalt, fi lmzenét én komponáltam, de 

ez rendben van: a szerz�k ismertsége 

nem vetekedhet az el�adókéval. Így 

lettem mára nem saját jogon ismert 

zeneszerz�, hanem „a Wolf Kati apu-

kája”. De hol az a szül�, aki nem lenne 

büszke a helyemben!
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Szigethy Anna
pszichiáter, addiktológus (Pestszentl�rinc, 1947. június 26.)

Nincs igen keresnivalóm ebben a nemes-jeles 

társaságban!! S  ezt szívb�l-igazán gondolom, 

mondom így! Nem tettem én semmi olyat a 

nemzet-nép asztalára, ami sokak érdekl�désére 

tarthatna számot. Tettem a dolgom a szakmám-

ban, sz�k pátriámban, sokszor jól – néha rosz-

szul. Útnak indítottam a gyerekeimet. Mindezt 

sok millió magyar emberhez hasonlóan, semmi 

világmegváltás.

Csaplár Vilmos
író (Újpest, 1947. június 29.)

Abban az évben szület-

tem, amikor elkezd�-

dött a Rákosi-korszak.

Kilencéves elmúl-

tam, mikor részt vettem 

a Sztálin-szobor ledön-

tésében. Sajnos csak 

néz�ként, egy távoli 

középület lépcs�jén áll-

va, anyám oldalán.

Tíz év múlva 

(1966) egy ifjúsági 

klub el�tt vártam, töb-

bekkel együtt, hogy 

bemehessek. Jött egy 

rend�rautó, kiugráltak 

bel�le a rend�rök, és ütlegelni kezd-

tek minket a gumibotjukkal. T�lük 

tudtam meg, hogy aznap van a tízéves 

„évforduló”, és tilos „csoportosulni”. 

Én nem tartottam számon. Addig.

Kés�bb, íróként, hosszú évtize-

dekre foglyul ejtett az a gondolat, 

hogy regényt kell ír-

nom az 1956-os for-

radalomról. Már az 

1971-ben megjelent 

els� könyvembe be-

került egy novellám 

(A  bolond), átcsúszva 

az akkori id�k cen-

zúráján, amelyben a 

f�h�s sorsa kapcsoló-

dott a forradalomhoz. 

Els� könyv volt, persze 

mindenütt azt lestem, 

hol lehet kapni. A Hold 

utcai piacon egy utcai 

árus asztalán is meg-

láttam. Kézbe vettem, nézegettem. 

Az árus lehalkított hangon, úgyszól-

ván suttogva kínálta: vegyem meg, 

’56-ról is szó van benne. Ez némileg 

kárpótolt; egy másik novellából kive-

tettek velem egy bekezdést. Ebben 

leírom, hogy h�söm (aki majdnem 

Fotó: Márkus Éva
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én voltam) elmegy Lengyelországba, 

ott egy kollégiumban kap szállást, 

és lefekvés el�tt a kollégium igaz-

gatója vodkával itatja. Koccintanak 

„Imre Nagj egészségére”. Sík Csaba, 

a Magvet� Könyvkiadó f�szerkeszt�je 

berendelt, „beszélgetésre”. Lába az 

asztalon, ahogy mindig. Fölolvasta ezt 

a bekezdést, és kérte, hogy hagyjam 

ki. Miért?, kérdeztem, épp így történt. 

Te hülye vagy?, ezt meg � kérdezte. 

Tulajdonképpen szerette volna benne 

hagyni. Meg én is.

Szép id�k voltak, amikor „vártunk” 

a  rendszerváltásra. Nem tudtuk, hogy 

arra várunk, csak azt éreztük, hogy 

egyre többet merünk, és egyre töb-

bet lehet. Az 1986-os írószövetségi 

közgy�lés is egyfajta csomópont volt. 

Kiharcoltuk, hogy a szakmai szövetség 

választmányába mi, tagok jelölhessünk 

személyeket, és ne csak a pártköz-

pont el�zetes listájából. Micsoda nagy 

célnak látszott akkor! Szünetben be-

szélgettem a pártközpont egyik mun-

katársával, kérdeztem t�le, miért nem 

hagyják, hogy mindenki indíthasson 

folyóiratot, aki akar. �  is ugyanazt 

kérdezte, mint Sík Csaba egykor: hogy 

hülye vagyok-e. Hát nem én voltam a 

hülye, mert egy év múlva én lettem az 

ország els� „választott” f�szerkeszt�je. 

A  nálam fi atalabb kortársaim indítani 

akartak egy, A  Lap cím� irodalmi fo-

lyóiratot, és engem kértek föl. Miután 

igent mondtam, bejelentették a meg-

felel� hivatalban, hogy én leszek a 

f�szerkeszt�. Ekkor már ezt is lehetett.

�rült id�szak volt, szinte egy percig 

nem tudtam a fenekemen ülni. Tünte-

tések, gy�lések, irodalmi táborok, há-

zibulik követték egymást, sokat tartóz-

kodtam nyilvános helyeken, vitatkoz-

tunk, tervezgettünk, szervezkedtünk.

Sok mindent megírtam err�l, cikk-

sorozatokat vállaltam, például olyan 

nagy példányszámú napilapban, mint 

a Népszabadság. A  reményeimr�l, 

a baljós jelekr�l, a lelkesedéssel szin-

te egy id�ben bekövetkez� csalódá-

sokról. Kés�bb megmagyaráztam, 

hogy én nem csalódtam, mert nem is 

reménykedtem. Annyira.

De, visszatérve az eredeti témá-

hoz, az 1956-os forradalomról nem 

írtam regényt. Ekkoriban (1987, 1988, 

1990) jelentek meg a tényregényeim, 

melyeket karriertörténeteknek nevez-

tem. Óriási példányszámokat értem 

el, mindegyikben érintettem, súroltam 

a témát, de magáról a forradalomról, 

úgy egészében, nem akaródzott kiala-

kulni szöveg.

Közben mindenen áthasított az a 

meggy�z�désem, hogy Magyarország 

jó ország lesz, tényleg, és betagolódik 

a Nyugatba, ahogy azt 1956 forradal-

márai is szerették volna.

1982 és 1989 között családi okok-

ból (a  legnagyobb gyerekem és az 

anyja máig Hollandiában él) sok id�t 

töltöttem Hollandiában.

1989-ben úgy éreztem, itthon van 

dolgom. Azt képzeltem, hogy lehet 

liberális kormányunk (Fidesz, SZDSZ). 

E célból a Demokratikus Charta szóvi-

v�je is lettem.

Kés�bb kiderült, hogy másról volt 

szó.

Mindig másról.

Mint nálam is, nem 1956-ról.

A 2000-es évekt�l végre újra a fo-

lyamatos munka ideje következett. És 

közben rájöttem: nem kell hogy a for-

radalom legyen egy regény f� szerve-

z� eseménye. De mindenbe „belát-

szik”. Így is lett az Igazságos Kádár 

Jánosban meg a Vadregényben, de 

leginkább a Hitler lányában és az Edd 

meg a barátodat!-ban.


