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Tábor Ádám
költ�, esszéíró (Budapest, 1947. augusztus 1.)

Els�sorban is emberként legbels�m-

ben azonos vagyok a teremt� Név-

vel, nagyobb részben és többnyire el-

lenben mindenféle más, alacsonyabb 

teremtmény által befolyásolt. Jobb 

pillana taim ban és id�szakaimban ez 

utóbbiak hipnózisa alól próbálok sza-

badulni. Az igazi írás ennek a szabadu-

lási kísérletnek az eszköze számomra, 

amint az igazi beszélgetések, kap-

csolatok és más alkotók szabadulási 

kísérleteinek befogadása is. E szabadulási kísérleteim révén vagyok polaritás-

ban él� embertársaimhoz hasonló, t�lük ugyanakkor különböz� individuum. 

Karmatikusan speciális konstellációban, mivel apám, Tábor Béla egyben mes-

terem is volt ebben az egyetlen, emberhez méltó élet-er�feszítésben. El�bb 

id�sebb játszópajtásom, majd szelíd nevel�m, aki életkoromnak mindig meg-

felel�, észrevétlen fokozatossággal avatott be, aztán id�sebb barátként segí-

tett tapintatosan, ha úgy látta, szükségem van rá. A magam temperamentuma 

és ereje szerint több szálon próbálom folytatni az � életm�vét. A  m�vészre 

jellemz� szakadozott kábultságból fel-felébredve versben; folyamatosan ébe-

rebb életperiódusaimban aktív olvasással, m�vészet-befogadással, legjobb 

társaimmal beszélgetve és alkotó gondolkodással, e gondolkodás feljegyzett 

nyomaival, olykor megformált teóriás szövegekkel. Végül, de nem utolsósor-

ban apám gondolatait továbbgondolva és továbbadva, valamint Surányi László 

barátom ösztökél� segítségével szellemi hagyatékának, írásainak gondozásá-

val, közvetítésével.

Másrészt költ� vagyok, amit szintén karmatikusan az anyám, Mándy Ste-

fánia által kisgyerekkoromban felolvasott versek és gyerekkönyvek, nekem és 

húgomnak írott akkori gyerekversei és kés�bbi versei dönt�en befolyásoltak. 

Apám a teória, anyám a poézis magvát ültette el bennem, legjobb törekvéseim 

– mind a költészetben, mind a szövegírásban – ennek a két hajtásnak a keresz-

tezéséb�l születtek. 16–23 éves koromban írott, ma is vállalt szürreális lírám, 

23–26 éves kori neoavantgárd „epiciklikus” verseim, zömmel 26–35 évesen írt 

avantgárd szövegverseim – Szabó Lajos kifejezését m�fajnévvé keresztelve: 

„nyelvmatéziseim” –, az utóbbi közel 35 évben pedig a szubjektív lírát gondolati 

szikársággal beoltani megkísérl� költészetem mind a különböz� életfázisaim-

ban történt-történ� szabadulási kísérleteim az univerzális mammonisztikus és 

pszichológiai lét-hipnózisokból.

Az indító és kapott kett�s-egy örökség folytatása mellett alkotóként nem 

kerülhettem-kerülhetem meg az azzal szembeni lázadást sem – hiszen indi-

viduum vagyok. Azaz a folytatás és lázadás forradalmi dialektikáját próbál-

tam-próbálom realizálni egész életemben. Amint 16 éves koromban írtam Én 

32 évig élhetek címmel egy hosszabb – még a kezdetek gyerekbetegségeivel 
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terhes, de a kezdet frissességének és �szinteségének el�nyét is élvez� – ver-

semben:

„Apám szívéb�l kipattantam,

Anyám szeméb�l kipattantam,

Teljes nagy sorsunk súlya rajtam.

Létem akartam. Hidd: én akartam.”

Harmadszor, nyilván ugyancsak karmatikusan szerencsés voltam-vagyok, 

mert mindig találtam nekem való szellemi-lelki társakat és társn�ket, akikkel 

gondolat-, szó- és szeretetcserében folyton gazdagodtam belül, válságaimat 

pedig segítettek (fel)oldani. Sokszor animáltam közösségeket vagy ilyenekbe 

bekapcsolódtam: ez szintén többszörözte er�imet, segíthetett másoknak és 

nekem, emellett szélesebb sugarú körben terjeszthette azokat a szellemi ener-

giákat, amelyek így még több érzékeny embert érhettek-érhetnek el, valamint 

egy nagyobb – bár társadalmisága folytán nyilván vegyesebb – közösséget 

szolgálhattak. Emberként – és költ�ként különösen – a hiúság és sikervágy per-

sze folyton kísértettek-kísértenek, olykor engedek is nekik, de alapjában talán 

sikerült-sikerül hátrább szorítani magamban �ket, úrrá lenni rajtuk, hogy ne 

felejtsem igazi céljaim, okaim, feladataim, örömeim. Hogy ne felejtsem, Kivel 

vagyok legbens�mben azonos.

Fröhlich Ida
ókortörténész, hebraista (Szeged, 1947. szeptember 1.)

Családfám ágai – felvi-

déki cipszerek, erdélyi 

örmények, 1849-ben 

Kiskunhalasra mene-

kült bácsfeketehegyi 

reformátusok, nyugat- 

dunántúli katolikusok 

– szinte az egész törté-

nelmi Magyarországot 

behálózzák. Szüleim 

– a Székelyudvarhely-

r�l származó gyógy-

szerész és a kiskun-

halasi óvón� – isme-

retsége és házassága 

a Harz-hegységbeli 

Clausthal-Zellerfeldben a háború vé-

gén Nyugatra menekített magyar kór-

házak egyesítésének 

volt köszönhet�, ahol 

mindketten dolgoztak. 

Én már a visszatérésük 

után, Szegeden szü-

lettem. Hasonlóan a 

háború után születet-

tekhez, anyagiakban 

nem, élményekben 

viszont annál gazda-

gabb gyerekkorom 

volt. Édesanyámmal 

egyévest�l – évvesztes 

lévén – hétéves koro-

mig jártam az óvodá-

ba. Hittanra viszont 

– hiszen már tudtam írni-olvasni – 

óvodásként, Szamosvölgyi „tiszihez”, 


