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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”, 
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a  móravárosi templomba. Olvasmá-

nyaim a halasi sz�l�ben az ottani 

nagyszül�knél töltött szünid�k alatt, 

a kés�bbi erdélyi kirándulások az apai 

nagyszül�knél való látogatások ide-

jén, a  szegedi Tisza-part és strand, 

korcsolyázások a befagyott Lóúsztatón 

(útközben betér� a paprikamalomba), 

a családban csak ketten az öcsémmel 

beszélt ö-z� nyelvjárás – mind megha-

tározó emlékek maradnak.

A  Gutenberg utcai iskola, ahol 

Ésik Zoltánné osztályf�nököm kezdett 

ismertetni a mitológiával és a világiro-

dalommal, kéretlenül is olvasnivalót 

adva – nyolcadik év végén pedig saját 

jutalomkönyvet végig kit�n� eredmé-

nyemért, mivel, értelmiségi gyerek 

lévén, ilyen hivatalos elismerésben 

az iskola részér�l nem részesülhet-

tem. Zenetanulás, ami gondolkodni 

és érezni tanított. A  Radnóti Miklós 

Gimnázium akkor induló francia ta-

gozata, ahová 1962-t�l jártam. Osz-

tályf�nökünk, Kovács Béla francia est-

jei, amelyeken – temérdek szöveget 

memorizálva – felléptünk, így élve a 

nyelvgyakorlás lehet�ségével az akko-

ri körülmények között (a  közel száz-

éves Béla bácsit éppen most készülök 

fölkeresni, platinadiplomáját megün-

neplend�). Ésik Zoltán biológiataná-

runk (hajdani osztályf�nököm férje) és 

Bánkúti Szilveszter matematikatanár, 

akik nemcsak tárgyaikat, de szem-

léletet és gondolkodást is tanítottak. 

Múzeumi munka Trogmayer Ottó irá-

nyításával, cserépmosóból rajzolóvá 

és cikkek illusztrátorává avanzsálva. 

Mindeközben rengeteg olvasás Szerb 

Antal irodalomtörténeteinek vezérfo-

nalán és eszmecserék Vedres Zsuzsa 

barátn�mmel. Ógörög nyelvtanulás 

másik barátn�m, Pelle Zsuzsa édes-

apjánál (a  Homéroszt szlengben for-

dító görög csoport harmadik tagja 

Szécsi Jóska volt).

Minthogy orvos-gyógyszerész csa-

ládból származom, mindenki azt tar-

totta természetesnek, hogy orvosira 

menjek. Pár hétig itt is pihent a jelent-

kezésem, azonban úgy gondoltam, 

mégis megpróbálkozom a bölcsészet-

tel, és átkértem azt az ELTE történe-

lem–francia szakára. El�felvettként a 

szegedi Egyetemi Könyvtárban dol-

goztam, rengeteget olvasva, és (hogy 

ne teljen haszontalanul az id�) év 

végén érettségi vizsgát téve görög-

b�l és latinból. Az egyetemen Hahn 

István magával ragadó el�adásai és 

görög szövegolvasásai mellett más 

ókori keleti nyelveket tanultam – hé-

bert és akkádot Komoróczy Gézánál, 

kés�bb szírt Hahnnál. �  adta szak-

dolgozatom témáját is, egy addig alig 

kutatott, latin fordításban fennmaradt, 

bibliai történeteket feldolgozó zsidó 

irat, a Liber Antiquitatum Biblicarum 

elemzését. A téma valóságos kincsnek 

bizonyult, olyan saját eredményeket 

hozva, amelyekre kés�bb is támasz-

kodhattam – szeretnék én is ilyen 

témát adni minden tanítványomnak.

Egy év munka a Nemzeti Bank-

ban (betege voltam, viszont rendesen 

megtanultam adminisztrálni), majd az 

ELTE ókortörténeti tanszéke, ahol húsz 

évet töltöttem el. El�bb, még a banki 

id�szak alatt doktoráltam (hogy ez az 

id� se teljen haszontalanul). A  szak-

dolgozat és disszertáció összehozott 

Scheiber Sándorral, a Rabbiképz� In-

tézet akkori igazgatójával is – szakmai 

kapcsolatunk haláláig tartott. Kutatási 

területemmel kapcsolatban Hahnnak 

aggályai voltak (ehhez „mellékelni kel-

lene a maga keresztlevelét is” – mond-

ta) – engem viszont mindennél jobban 

érdekelt ez a terület, a perzsa és hel-

lenisztikus kori zsidóság, az ún. „má-

sodik szentély korának” hagyománya. 

Ehhez persze külföldi tanulmányok 

is szükségesek voltak, de a francia 
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nyelvterületre szóló ösztöndíjakat nem 

a magamfajtának írták ki, s�t, még az 

NDK-ba való próbálkozásom (Rudolf 

Meyerhez) sem járt sikerrel. 1976-ban 

sikerült ösztöndíjat kapnom Lenin-

grádba, ott Joszif Davidovics Amuszin-

nál tanulhattam. Amuszin a holt-ten-

geri tekercsek világszerte ismert (noha 

külföldre soha nem engedett) kutatója 

volt. Néhány évvel kés�bb levelez� as-

pirantúra keretében nála készíthettem 

kandidátusi disszertációmat a „máso-

dik szentély kora” irodalmának törté-

neti emlékezetér�l. Ekkor már férjnél 

voltam – férjemet, Kapusi Gyulát az 

Eötvös-kollégiumban ismertem meg. 

Eszter lányunk 1978-ban, Dávid  fi unk 

1981-ben született. A gyerekek a gon-

doskodás mellett nagyon sok er�t 

is adtak a disszertáció készítéséhez. 

Az oroszul írt, magyarul átdolgozott 

munka könyv formájában angolul je-

lent meg. A  lektor Vermes Géza volt, 

aki egyedülálló magyartudása révén 

tudott az angol kiadónak ajánlást ad-

ni. Munkakapcsolatom vele is haláláig 

tartott.

1992/93-ban a családdal együtt 

egy évet töltöttem Philadelphiában az 

Annenberg Research Institute kuta-

tócsoportjának tagjaként. Témánk a 

qumráni szövegek (holt-tengeri teker-

csek) volt. A remek könyvtári körülmé-

nyek között folyó munka minden per-

cét élveztem, és lehet�ségem volt arra 

is, hogy az akkor még jórészt publi-

kálatlan szövegek el�zetes kiadásait 

és kéziratait tanulmányozhassam és 

összegy�jthessem. Ez lett az alapja a 

kés�bb két kiadásban is megjelent, 

a holt-tengeri tekercsek csaknem tel-

jes anyagát tartalmazó fordításomnak 

(A qumráni szövegek magyarul, PPKE 

BTK, Piliscsaba, 1998; Szent István 

Társulat, Budapest, 2000). A qumráni 

peser-ekr�l (prófétai szövegek tör-

téneti interpretációi) írt nagydoktori 

disszertációm a korábbi évek idegen 

nyelv� közleményeire épül. Számom-

ra ezek az ókori szövegek varázsla-

tos világot jelentenek – olyan kultúra 

képvisel�i, amelynek titkai ma még 

távolról sem megfejtettek.

Nélkülözhetetlen ehhez a munká-

hoz a tanítás is, az ismeretek össze-

foglalása és a diákokkal való közös 

munka, együtt gondolkodás. Több 

mint negyven évig tanítottam ókortör-

ténetet, ókori keleti vallások történe-

tét, valamint a „második szentély” ko-

rának forrásait az ELTE-n, majd a ki-

lencvenes évek elején induló  PPKE-n. 

Utóbbin hebraisztika szakot és val-

lástörténet mesterszakot alapítottam. 

Rendszeres résztvev�je és id�nkénti 

szervez�je vagyok nemzetközi konfe-

renciáknak. Másfél száz publikációm 

nagyobb része külföldön és idegen 

nyelven jelent meg. Sikerült egyen-

getnem néhány fi atal, nemzetközileg 

máris ismert kutató útját. Csak re-

ménykedem, hogy lesz majd lehet�-

ségük itthon is tanítani és kutatni.

Jelenleg a qumráni mágikus, baj-

elhárító szövegeket tárgyaló könyve-

men dolgozom, amely ennek a kul-

túrának egy korábban ismeretlen 

oldalát kívánja megmutatni. Közben 

igyekszem minél több id�t tölteni a 

családommal, közöttük a sajnos nem 

itthon, de szerencsére nem túl mesz-

sze, Bécsben él� két unokámmal, 

Áronnal és Nórával.
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Szemereki Teréz
keramikusm�vész (Tata, 1947. szeptember 11.)

Sokan sodródnak az érzéketlennek 

t�n�, felgyorsult világban, kergetik a 

fontosnak hitt álmokat, s közben nem 

mernek megállni, hogy észrevegyék a 

természet csodáit, az élet ajándékait.

A kerek évforduló – ennyi év után – 

két fontos kérdése: vajon jól hasz-

náltam-e a kapott talentumot? Mi az, 

ami kimaradt, s  amit még lehetne, 

amit még tenni kéne?…

(Tata.) Fazekasközpontban (genius loci) születtem, iskoláimat Komárom-

ban kezdtem.

Nyolc éven át zongoráztam és öt évet klasszikus balettet tanultam. Eközben 

folyamatosan rajzoltam és mintáztam, tücsköt, bogarat, felh�ket bámultam. 

Amikor középiskolát kellett választanom, f�leg a rajzolás foglalkoztatott. Eb-

ben két fest�m�vész tanár – Nagy Márton és Angyal Kálmán – segítettek, �k 

készítettek fel a budapesti kisképz�be. Szép hivatásom választásában bátorított 

édesanyám és önbizalmat sugárzó nagymamám, aki mellett még elleshettem 

a szabás-varrás titkait is.

(1962–66.) Képz�- és Iparm�vészeti Gimnázium és kollégium. Új, isme-

retlen környezet, új m�vészeti koncepciók – Bauhaus irányzat – rajzban, ter-

vezésben, mintázásban. Nyári szünetekben egy hónapos szakmai gyakorlatok: 

Mez�túr, Kaposvár, Pécs (Zsolnay-gyár) és mellette Tata (a népm�vészeti szö-

vetkezetekben a tájegységek minta- és motívumkincseinek gy�jtése, valamint 

a mázak, égetések technikáinak megismerése).

(1966–67.) Egy év kötelez� szakmai gyakorlat a M�texben, a  f�iskola 

el�tt, plusz fejmintázás, rajztanulmányok a Dési Huber Képz�m�vész Körben, 

Laborcz Ferenc szobrászm�vész-tanár szakmai irányításával, felkészülés a f�-

iskolai felvételire.

(1967–72.) Iparm�vészeti F�iskola, Szilikát Tanszék, kerámia szak ( MOME). 

Mestereim: Csekovszky Árpád keramikusm�vész, Jánossy György építész, Lit-

key József fest�m�vész, Kovács Ferenc szobrászm�vész, Schrammel Imre 

keramikusm�vész. Újabb radikális szemléleti változások (korongolás helyett 

épített formák) a  kerámia m�fajának megítélésében. (Grand art) rusztikus 

samottos agyagok megjelenése, szobrászi kifejezésmód és építészethez kö-

t�d� alkotások el�térbe kerülése. Folytatódnak a nyári szakmai gyakorlatok, 

Hódmez�vásárhely, plusz esténként a korongolási munkák id�sebb kollégák 

m�helyeiben.

(1972.) Diplomamunkám egyrészt építészeti kerámia volt, 12 féle, geo-

metrikus, sokszorosítható, falburkoló csempéb�l kialakítva, amelyen a tenger 

lágy és viharos hullámzását érzékeltettem. Magas t�zön kiégetve, fagyálló 

agyagból készítettem. Másrészt használati és díszedényekb�l állt.
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A diploma után igyekeztem miel�bb egy saját m�helyt kiépíteni (két mér-

nökember, öcsém és férjem sok-sok segítségével).

IPARM	VÉSZET = IPAR + M	VÉSZET, hol az egyik, hol a másik a dominán-

sabb (gyárak helyett kerámiastúdiók).

(1972–’80-as évek.) Használati edények, enteri�r-tárgyak, design-szériák 

szín-, forma-, technológiai változtatásokkal, sikeres kiállításokkal. Szép, de 

nagyon munkás, feladatokkal teli id�szak. Közben épületkerámiai megbízások, 

küzdelem az agyaggal, t�zzel, határid�vel. Utazások, nemzetközi kiállítások, 

ösztöndíjak, szimpóziumok (1976, Komárom, 3 db 220×150 cm, templom be-

járati domborm�, 1979, Körmend, 3 m magas csavart oszlopplasztika, iskola 

elé), Avignon (F), Négy magyar iparm�vész kiállítása – Lehoczky János, Pauli 

Anna, Buczkó György és én – (La Maison des Pays du Vaucluse), Helsinki (SF) 

Magyar Kultúra Háza, Tallinn (Est), Városi Könyvtár…

Nemzetközi Biennálékra is beválasztották munkáimat: Faenza, Vallauris, 

Valencia, Eindhoven…

(’90-es évek.) Folyamatos tanulás, értékes találkozások, hazai és nemzet-

közi mesterekkel. Helsinki (Arabia gyár) tanulmányutak, Goa-Bicholim (India) 

nemzetközi résztvev�kkel, Tokoname (Japán) IWCAT-workshop, hagyományos 

japán festési technológia és mázak használatával, „noborigama” égetések és 

kalligráfi ai tanulmányok, Auckland (Új-Zéland) Fletcher Challenge Award mun-

kadíjra kiválasztás Takeshi Yasuda kerámiaprofesszor által, Kairó (Egyiptom) 

III. Kerámia Biennále és Konferencia. Siklós, Kecskemét, Hódmez�vásárhely 

Kerámia Szimpóziumain több alkalommal vettem részt, ahol lehet�ségem nyílt 

az új gyári technológiai kísérleteket megfi gyelni.

(2000-es évek.) A nagy önálló kiállítások kora, Bp., Vigadó Galéria, Gy�r, 

Esterházy-palota, Tamsweg (A), Raiffeisen Bank Galéria, Párizs (F), Magyar 

Intézet, Trencsén, Ágyúbástya Terem, Igló (SK), M. I. Galéria, Tihanyi Apátság 

K�tár, Tata, Kuny Domonkos Múzeum, Komárom, Kisgaléria, Zalaegerszeg, 

Gönczi Galéria, Tamási, M�vel�dési Ház Galériája, Budapest, Csók István Te-

rem és vidéki galériák…

(Díjak.) Vásárhely �szi Tárlat „Galyasi Miklós-díj”, Keszthely, Pelso, Zala 

Megye díja, Keszthely város díja, Gádor István-díj, Kecskemét Kodály-díja, Fe-

renczy Noémi-díj, Rotary elismerése.

(2014.) MMA köztestületi tagság.

A pályám kezdetén sokat tanultam a népm�vészetb�l, Csiszár József faze-

kasmestert�l, aki családjának már a harmadik generációjában folytatta ezt a 

mesterséget feleségével. A  korongolt edények után lapelemekb�l építettem, 

alakítottam formáimat, szobraimat. Kezdetben a lapokat különféle plasztikus, 

szimbolikus motívumokkal, organikus vagy geometrikus formákkal díszítettem, 

karcolva, hengerelve, áttörve, ahogy a korai kultúrák agyagm�vesei hagyták 

ránk. Mindig vonzott az �si kultúrák archaikus díszít�m�vészete, a mesés Ke-

let világa. A  jelképek rendszerében a hasonlóságokat igyekeztem megtalálni, 

ami egyetemes a nyugati és a keleti forma- és díszít�rendszerben. Ilyen a kör, 

a csigavonal, az állatábrázolások, a szarvas vagy a f�nix, a LÉLEK-madár, aki 

a kétlábúságával az emberre hasonlító lény. Amíg a madaraknak a teste, az 

embernek a lelke képes a szárnyalásra, a  repülésre. Az áttört formákban a 

besz�r�d� fény egyfajta szakralitást éreztet a fény-árnyék játékával. A murális 
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munkáknál az ellentétek, a  káosz és a rend, a  harmónia és a diszharmónia 

ütköztetése vagy egyensúlyozása foglalkoztatott. Az utazások, a távoli tájakon 

eltöltött id�, a „honnan, hová?” s a „mi végre vagyunk itt, átutazóban?” kérdése, 

az útkeresések vezettek el a népvándorlás kori kincsek (László Gyula régészeti 

leletei) motívumvilágába. Ez nem véletlen, hiszen a példaképem Zsolnay Vil-

mos, a gyáralapító, kísérletez�, a keleti m�vészetet kutató és jól ismer� poli-

hisztor személye volt. A fémoxidos mázkísérletek, a különféle égetési eljárások, 

a redukciós, fatüzeléses fahamus, sómázas eljárások megismerése, megtanu-

lásának vágya volt az, ami elindított Japánba.

A  természet formáinak, pozitív-negatív lenyomatainak játéka vezetett el a 

plasztikus tárgyak tapintás útján való felismerésének nagy titkához. Ezért kezd-

tem el foglalkozni látássérült, gyengén, illetve nem látó emberekkel.

A  Budapest Budavár Rotary Club megbízásából elindítottuk a Tapintható 

láthatatlan projektet (Cseri Miklós, a Skanzen igazgatója és Nagy Gyula támo-

gatásával).

Els� térképmunkám Szentendrén a Szabadtéri Múzeum teljes területét 

„ábrázolta”, amit követett a tájegységek bejáratánál felállított, egyedi térké-

pek sorozata (7 db). Munkáim során sokat tanultam nem látó barátainktól, 

a  fontos-pontos felületi kiképzések megértetéséhez (er�sebb színek, fi nom, 

változatos felületi kialakítások, a  jól értelmezhet� pozitív-negatív plasztikák 

„leolvashatósága”).

2003-ban a Földtani Intézet homlokzati tapintható képe következett (angol–

magyar Braille-írással).

2010-ben Hódmez�vásárhely, a Kossuth tér ábrázolása, a Városháza, szál-

loda, bank, templom, szobrok, 1×1 m-es, magas plasztikával való érzékelteté-

se. Kés�bb egy külön térkép a sétálóutcába.

„Úton járni, láttatni a szépet, a csodát, mások örömére, javára lenni, – ten-

ni – segíteni… – dolgozni mindennap, hogy munka közben találjon az ihlet”. 

Továbbá, hogy a nehézségekb�l és problémákból is ki tudjuk hozni a JÓT!

Az önálló kiállítások és köztéri munkák folytatásaként, Gy�r Városi Könyvtá-

rában, Budapesten a Klebelsberg Kultúrkúriában, Ver�cén a Gorka-házban vol-

tak jelent�sebb egyéni kiállításaim, és számos csoportos tárlaton vettem részt.

(Köztéri munkák.) L�rincze Lajos és Klebelsberg Kunó portré-domborm�-

ve Hódmez�vásárhelyen, a Ginkgo Szállodában bejárati és homlokzati reliefek, 

Piliscsaba, a PPKE dékáni termében „Fény” kereszt, a Nemzetközi Könyvfesz-

tivál Budai-díjai, Komárom templomkapu domborm�ve, Urunk Színeváltozása 

(220×150 cm), Sümegcsehi Madaras kút, budapesti Klebelsberg-kastély tet�-

cserépdíszei (Kálmán Ern� építész által tervezett épületegyüttes).

Több hazai és nemzetközi kortárskerámia-könyvben, képes folyóiratban 

szerepeltem, és magam is nyitottam meg fi atal kollégák tárlatait. Több kortárs 

kerámiakiállítás szervezését segítettem és rendeztem, pl. a komáromi monos-

tori er�dben és Budapesten, a Klebelsberg Kultúrkúriában.

Terveim, munkáim megvalósításához sok segítséget kaptam családom-

tól, szigorú nagymamámtól, mindenben segít� édesanyámtól, akikkel együtt 

élhettünk, akik mindig mögöttem álltak, és felváltottak a gyerekek felneve-

lésében, amikor t�lük távol voltam. Balázs fi unk 1976-ban, Borbála lányunk 

1981-ben született. Munkájuk, hivatásuk mellett mindketten a m�vészetek 
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szeretetében, ismeretében dolgoznak. Két kislányunokánk örökölte a rajz, az 

alkotás készségét és a m�vészetek iránti érdekl�dést. A sikerek mögött mindig 

ott állt mellettem a hosszú, együtt töltött éveink harcostársa, a segít�, gyakor-

latias férj.

Köszönöm az égieknek és a földi szellemi társaimnak, akik munkám során 

segítségemre voltak. Ott, és ahol kellett, bátorítottak, átlendítettek a nehézsé-

geken, és bízva bennem, egyre nagyobb feladatokkal láttak el.

Vidák István
textil-, nemez- és népm�vész (Budapest, 1947. szeptember 11.)

Hetvenen túl, nyolcvanon innen

fura kérdés, hogy mire vittem.

Dudorászva, néha morogva

láboltam a sárba, homokba,

nekid�ltem, k�re ha leltem,

le-legördült – visszacipeltem…

(Buda Ferenc)

(A  tárgyak arca.) Gimnazista koromban, egy 

alkalommal hazaérve az iskolából nem ismer-

tem rá a szobámra. Amikor jobban körülnéztem, 

észrevettem, hogy minden tárgy a régi, de más 

helyre került. Édesanyám hazaért, feltettem neki 

a kérdést:

– Miért változtattad meg a szoba képét?

– Tudod, kisfi am, egy id� után a tárgyak el-

vesztik arcukat, odafi gyelés nélkül sétálunk közöttük, és semmi örömöt nem 

okoznak. Még akkor sem, ha szépek és hasznosak a számunkra – mondta.

Ezzel valami nagyon fontosat adott át nekem.

Erre a gondolatra bukkantam rá Cébely Lajos egyik írásában:

„A megtörtént dolgokra, bármennyire is ügyelünk, ha egyáltalán ügyelünk, 

az id� múltával rárakódik egy kis por, amely tompítja lényeges vonásait… Azért 

kell olykor felfrissíteni a múltat, mert nagy szükségünk van arra, hogy szembe-

süljünk egykori önmagunkkal.”

(Felejtés.) Állok a vasútállomáson, Kecskeméten, és várok valakire. Megáll 

a vonat, leszállnak az utasok, beérnek a váróterembe, majd átsétálnak rajta. 

Ennyi id�m van arra, hogy megfi gyeljem az embereket. Akire várok, �t már sok 

éve nem láttam. Úgy, mint az égbe költözött szüleimet. Lehet, hogy már elsétált 

el�ttem, és én nem ismertem meg? Változunk mindannyian, ki így, ki úgy, ki 

sokat, ki keveset, vajon Téged megismerlek-e még?
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(Az én akadémiai székem.) Gödöll�n az 

1970-es évek közepén meglátogatott bennünket 

egy középmagas, 50 év körüli, budapesti bels�-

építész. Egyetlen szobából álló, szinte üres laká-

sunkban szétnézve, megakadt a szeme szalacsi 

székünkön. Körbenézte, ráült, majd azt mondta: 

„Lehet, hogy ez Európa legjobb és legszebb szé-

ke.” Lerajzolta, méretet vett róla, majd elment.

Egész életünkben vártuk az ilyen felfedezése-

ket. Vártunk arra, hogy valami nagyszer� újjászü-

lessen a magyar múltból. Tényleg Európa legjobb 

széke lenne a miénk? Pár év múlva megtudtuk, 

egykori látogatónk beteg lett, hirtelen meghalt. 

Máig hálásak vagyunk szavaiért, Isten nyugosztal-

ja. Talán Bedécs Sándor volt a neve.

(Nagybátyám muzsikál – Vidák Sándor zongorajátékáról.) Hallgatom 

a zenét, a leveg�n átszüreml� hangulatokat, érzéseket, és szeretném képekké 

változtatni �ket. Nagybátyám zongorajátékában talán a keresgélés a legszebb, 

a  dallamok közötti hosszabb, rövidebb átmenet. (Keresgél a zongora billen-

ty�in, de valójában a lelkében teszi ezt.) A lelkében kutat, és a dallammal el-

mond valamit a világról, és benne önmagáról. Életünk gyönyör� pillanatairól, 

értékeir�l, és kacatjairól, kudarcairól… Jó hallgatni, mert szépen, lassan és 

értelmesen mesél. Így keresem én is magamat, hangulataimat, képességeimet 

az élet apró, kis szüneteiben. Majd hozzákezdek valamihez.

(Hogyan értsünk meg egy elvont gondolatot?) Gyakran egy tömör, 

szép gondolat jól hangzik, újnak és hihet�nek véljük, de a tartalmát, mint egy 

bezárt dologét, csomagét, nem tudjuk kibontani. Olyan, mint egy ételdarab, 

amelyet folyamatosan rágunk, de nem tudjuk lenyelni. Úgy nézünk egy ilyen 

igaz mondatra, mint egy drágak�re. A gondolat megértése, a megvilágosodás, 

két irányból jöhet. Az egyik magunkban zajlik le, úgy is mondhatnánk: „A bú-

zának meg kell érnie.” A  megvilágosodás jöhet hajnalban, az álomban, ezt 

nevezhetjük isteni sugallatnak. A megoldás jöhet egy lelki vezet�t�l, egy bölcs 

embert�l, aki a mondatot kifejti, érthet�vé teszi. Az a legjobb, ha nem mondja 

ki, amit gondol, hanem vezetgeti hallgatóját, mire aztán az egyszer csak fel-

kiált: „H�, mi van itt!”

(A m�vészet születése.) A m�vészet úgy születik, hogy az ember lelke 

alakot ölt, képpé, hanggá, tárggyá válik. Valaha a m�vészet azonos volt a hit-

világgal. Egy fészekben ültek, mint két tojás. Egyszerre születtek és egyszerre 

n�ttek fel. Mára ez megváltozott.
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Ifj. Kollányi Ágoston
rendez�, szerkeszt�, biológus (Budapest, 1947. szeptember 16.)

Mit tehetek a 70 évemmel? Szeretem, mert 

nagyon sok volt benne a jó… Persze, persze 

mesélhetném a csalódásokat – de az nem én 

lennék, azt majd máskor.

45 éve rendezek ismeretterjeszt� m�soro-

kat: a Deltát, Deltácskát, és sorolhatnám so-

káig, de nekem mindegyik érdekes volt! Erre 

mondják, hogyha nem kaptam volna egy fi llért 

se, akkor is megérte! Azt játszottam, hogy 

a világot – pontosabban mindent, amit csak 

a  tudósok, a mérnökök értenek, azt a fi lmes 

lehet�ségekkel közelebb hozom a néz�khöz.

Ehhez kellett egy csodás gyerekkor, a szüleim.

Apu, Kollányi Ágoston, korának egyik legkiemelked�bb népszer�-tudomá-

nyos fi lmrendez�je, nemzetközileg elismert mestere. A  hazai lehet�ségeket 

maximálisan kihasználta, egy angol kolléga szerint: felfedezte a természet 

kamaraszínpadát. A világ leglátványosabb helyszínei helyett kis történetekben 

mesélt az élet csodáiról… Mellette feln�ni, látni, hogy mit és hogyan csinál, 

erre sokan mondják: így könny�, persze ez nem is történhetett másként. Anyu 

(akir�l kevesen tudják, hogy sokat segített Apunak a szövegírásban is) meg arra 

vigyázott, hogy ne legyek okostojás – csak normális gyerek. Ezért, ha megkér-

dezték „na, mi leszel?”, azonnal azt mondtam: a fi lmes szakma z�rös…

Aztán elkezdtem fotózni. Segítettem a vizek „ékszereit” – az algákat – be-

gy�jteni, s�t ellestem, hogyan lehet mikroszkóppal lefi lmezni a parányok éle-

tét. Ha kellett, órákon keresztül nyomkodtam egy kapcsolót olyan tempóban, 

hogy a virág kinyílása a lehet� legszebb legyen majd a vetít�vásznon. S mire 

elvégeztem az egyetemet és biológus lettem – már elfelejtettem a fi lmezés z�-

rösségét, de más gondom lett. Nem akartam a fi lmgyárban protekciós gyerek 

lenni, bekopogtam hát a Magyar Királyi TV-be, Sylvester Andráshoz, aki rögtön 

letegezett: „…csak küls�s ügyel�re van szükségünk, és három év múlva ne 

gyere ide, hogy még nem vagy tévés rendez�…” (Kezdetben tehát én vittem 

a párizsis zsemlét a rendez�knek.) Jó f�nök volt, minket szidott, felfelé megvé-

dett. Az MTV nagy korszakában – amikor már sokan nézték az adást, de még 

nem volt konkurencia – a kulturális élet legnagyobbjait csábította be a m�so-

rainkba!

Kicsiny családomban is azt folytattam, amit bent csináltam: tudományos 

meséket meséltem a három gyerekemnek esténként, méghozzá fejb�l. Az 

ágyon köztük fekve, a  mesébe kevertem a tudományt és a gyerekkoromat. 

Napról napra sz�ttem a történeteket Frucsról, a delfi nr�l, aki füttyszavával hív 

minket a vízpartra, és az erdészr�l, aki megmenti a kis állatokat… S azután 

jött: „Guszti, csak azt magyarázd el…”, merthogy én imádok magyarázni, �k 

meg nem akartak aludni… Ezeket a meséket le kellett volna írni, azután lehe-

tett volna arról vitatkozni, jók-e az ilyen mesék. A gyerekek egész jól túlélték…
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Nehéz arról beszélni, írni, hogy mi a szépsége az ismeretterjesztésben a 

rendezésnek. Apu jó barátja, fi lmjeiben segít�társa, dr. Lovas Béla mindig azt 

mondta nekünk, fi atal tévéseknek: Fiacskám, mutasd meg, amit nem láthat-

nak mások!

Kezdetben a legegyszer�bb tévés megoldás – a beszél� fej – pont ez ellen 

hatott. S  legyünk �szinték, az okos tudós lehet nagyon érdekes – vagy lehet 

nagyon unalmas. Nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne a hajdan készült m�-

sorok felsorolása, helyette inkább arról beszélnék, mit szerettem a tudományos 

m�sorok rendezésében. Tudtam, minden témában titkok vannak, amiket meg 

kell mutatni. Ehhez menet közben el kellett képzelnem, mi lesz majd a kép-

erny�n. Sejtettem, mit ad majd hozzá az operat�r, a vágó, a zenei szerkeszt�, 

a szerkeszt�, a bemondó, vagy éppen egy különleges felvétel. Amikor jól megy 

a szekér, látszólag semmi dolgom sincs, mindenki hozza magából a legjobbat, 

tudja, hogy én mit szeretnék. És ez semmit sem változott az évek során – pe-

dig a m�sorkészítés stílusa állandóan megújult! Úgy érzem, ha nem szólnak 

bele feleslegesen, a hozzánk hasonló m�sorkészít� szakemberek maguktól is 

tudják, mi a jó, a fontos, aminek van értelme.

A  sors úgy hozta, hogy már javában nyugdíjas voltam, amikor megsz�nt 

a Delta és a kapcsolatom a Magyar Televízióval. A  tévés m�sorok elszálltak, 

de sokszor mesélek arról, ami nagyon jó volt. Egy régi történet: Farkas Berci 

�rutazása el�tt a Csillagvárosban – a Moszkva melletti �rhajósközpontban – 

stúdiónak használtuk a Szaljut �rállomás gyakorlópéldányát. Néhány éve pedig 

építész-rendez� kollégámmal olyan díszletet csináltunk a mindig megújuló 

Delta stúdiójában, ahol a forgó, liftez� asztalkán valóban be lehetett mutatni 

minden kísérletet. Nem sorolom tovább, mert fi lmek, képek, nevek nélkül na-

gyon nehéz,

Most, 70 felé közeledve váltani kellene, de nem igazán megy. A  Deltá-s 

éveimet, meg az ilyen sztorikat még fel lehetne frissíteni – de hogyan? Vagy 

inkább új lehet�ségeket keresek, itthon talán megcsinálok néhány elfelejtett 

ötletet, titkot, amit egykor kihagytam.

Adataim: biológiát az ELTE-n, televíziós adásrendezést a Színház- és Film-

m�vészeti F�iskolán tanultam.

1975–2013 közt a Deltát, az  MTV tudományos heti m�sorát rendeztem, 

mintegy másfél ezer adást. Eközben száznál több fi lmem témája az �rkuta-

tástól a régészetig kalandozott. 2009-ben Balázs Béla-díjat kaptam, és a Film-

szemlén díjat nyert az �sciprusokról szóló fi lmem. Legutóbb, 2015-ben a Hul-

lámvadászok az ASTROFILM fesztivál díját hozta el. A Pusztaszeri Természetfi lm 

Fesztivál zs�rijének háromszor voltam elnöke.
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Heged�s Erzsébet – Pataki Edit
tanár, anyanyelv�r (Magyardombegyház, 1947. szeptember 18.)

Heged�s Erzsébet va-

gyok, Pataki Edit néven 

írok.

Szül�helyem Magyar-

dombegyház, Békés 

megyei haldokló zsák-

falu.

Apám, Heged�s Sán-

dor (1921–99), félárva ut-

cagyerekb�l lett csend�r, 

internálták. Édesanyám 

Pataki Erzsébet (1924–

2001). Húgaim: Katalin 

(1949–2013) és Julianna 

(1957). Katica születése-

kor apám már vasutas.

Anyai nagyszüleim: 

Pataki Sándor (1899–

1977) és Bordás Julianna (1893–1973) 

kisparasztok. Kilencéves koromig élek 

velük, egyéniségem alapjait nekik kö-

szönhetem.

Szüleim, nagyszüleim szekta tag-

jai. Bénító m�veltségbeli hátránnyal 

indítanak, de köztük tanulom meg, 

hogy kimondott szavaim mögött éle-

tem a fedezet.

Az els� két tanévet otthon végzem 

el, osztatlan iskolában. Az általánost 

Tótkomlóson fejezem be.

Eszmélésem óta a pedagóguspá-

lyára készülök. Az orosházi Táncsics 

Mihály Gimnázium diákjaként minden 

szünetben korrepetálok. Harmadik-

ban közösségi munkámért tantestüle-

ti dicséretben részesítenek.

Az utolsó szül�i értekezleten osz-

tályf�nökünk édesanyámat a nyilvá-

nosság el�tt alázza meg. Felolvasott 

jellemzésemb�l:

’Maradi szül�k gyermeke, vissza-

húzódó, alkalmatlan a pedagóguspá-

lyára’, továbbtanulásra nem javasol.

Családom els� érett-

ségizett tagja vagyok.

Háromszor felvéte-

lizek a JATE magyar–

orosz szakára, kétszer 

utasítanak el hely hiány 

miatt. Kilenc kérvényt 

és fellebbezést írok. 

(Második felvételim 

után az egyetemen 

Barna Dezs� megmu-

tatja vizsgám anyagát: 

’Magyar nyelvészetb�l 

az évfolyam kiemelke-

d�en legjobb dolgoza-

tát írta’.)

Érettségihez kötött 

munkát keresek, a  pa-

pír megel�z, mindenütt alkalmatlan 

vagyok.

Júliustól februárig hagymát tisz-

títok. Tavasszal négy hold kukoricát 

vállalok m�velésre.

Szegeden az épít�iparba vesznek fel 

takarító-ételfelszolgálónak. Olyan rendet 

teremtek, mintha életem függne rajta.

Egy rutinvizsgálaton kiderül, hogy 

nem lehet gyerekem. Újabb sürgetés, 

hogy mások gyermekeiért éljek.

1968–1973 között vagyunk egye-

temisták Katica húgommal. �  ma-

gyar–angol szakos.

Megrendült önbizalommal kerülök 

az egyetemre, akkorra már én is hi-

szek a papírnak. Az els� félév végén 

Ferincz István tanár úr gy�z meg, 

hogy ne szökjem el.

Bizottság el�tt vonnak felel�sség-

re, mert a kollégiumban nálam van 

Bibliám. Mindennapjaimat lehetetle-

nítik el, mintha nagyító alatt lennék.

Az orosz tanszéken maximális 

tisztelettel fi gyelnek ránk. Fenyvesiné 
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Jelizaveta Konyajeva észreveszi ful-

doklásomat, mellettem áll. Laki Éva 

tanárn�vel el�készít�n segítjük a fel-

vételiz�ket. Sz�ke György tanszékve-

zet� írásaim ért� olvasója.

Szalamin Edit (elkérem keresztne-

vét) emberként és tanárként támogat 

önmagam felépítésében. Írásaimat 

odaadja a Tiszatáj f�szerkeszt�jé-

nek, Ilia Mihálynak. Két elbeszélésem 

megjelenik. Ilia Mihály – lehallgatások 

közben, létbizonytalanságában is – 

csendjével, megtörhetetlen embersé-

gével sokunk mentora évtizedeken át.

Novellaciklust írok épít�ipari él-

ményeimb�l: Icáról, a  tizenhét éves 

csecsem�gyilkos anyáról; az intézetis 

Erzsir�l, akit tizenhárman gyaláznak 

meg nemzeti ünnepünkön… A  szer-

keszt�helyettes szerint a szocializ-

musban pozitív írásokra van szükség.

Az ötödévet Leningrádban vég-

zem. Felderítem a várost, gyakorolom 

az él� nyelvet, pótolom m�veltségbeli 

hiányaimat.

A  f�iskola orosz tanszéke várna. 

Békés megye hátrányos helyzet� nagy-

községét választom. Magyarból két el-

s�m van, osztályf�nökként is kezdek.

Negyvenhét éves kollégám meg-

hal. Dupla munka szakad rám. A tan-

év végén már érettségiztetek. A túlter-

helés állandósul.

Óriási lelkesedéssel dolgozom. Ta-

nítványaim többsége bizalommal járja 

velem tapasztalatlanságom zsákutcáit.

Minden levelem felpattan, elt�nnek 

küldeményeim. Postámat hamarabb 

látja a párttitkár kollégiumigazgató, 

mint én. Itt is nagyító alatt vagyok…

1983-ban szüleim háza, portája 

leég, elpusztul harminc disznó is.

Egy nagykönyvtárba menekülök 

a pedagóguspályáról. Mindennapjaim 

emberi segít�je Tóth Béla igazgató.

Békés megye ipari kisvárosá-

ba kérem át magam. Gáspár László 

(1937–98) kísérleti középiskolájában 

megújítjuk a szaktárgyakat, az értéke-

lést, a közéletet… A diák a középpont. 

A kísérletet felszámolják, a gyerekeket 

„átzsilipeljük” (a minisztériumi ügyin-

téz� szava) a régi rendszerbe, Gáspár 

László, aki az óvodától az egyetemig 

újította meg a magyar pedagógiát, 

infarktusban meghal.

Orosz szakom kiesése után csak 

magyarosnak lenni embertelen teher. 

A  postaforgalmi szakközepesek min-

den második évfolyama az enyém, 

negyvenes létszámú osztályok. Leve-

szem a diákot a futószalagról. A  leg-

jobbakat tehetséggondozáson, a  leg-

gyengébbeket sokféle korrepetálással 

várom. A közepesben is megkeresem, 

mivel emelkedik az átlag fölé. Igazi 

pedagógiai kihívás: motiválni az alvó 

lelket, hogy önmaga és a világ gaz-

dagságára ráébredjen. Megszállottan 

bizonyítom – már nem önmagamért, 

hanem értük –, hogy a kisvárosi diák 

nem kevesebb megyeszékhelyi társá-

nál – s a dél-békési sem a f�városinál.

Ügyeletes érettségiztet� vagyok. 

A  legtöbb 98 f� egy évben. Sokszor 

veszek át végz�s osztályokat. Javító-

munkámat, „tanulmányszint�” szak-

tanári összefoglalóimat az elnökök 

kiemelik, megyeszerte páratlan preci-

zitásomról ismernek.

Szépirodalmi alkotók, vers- és pró-

zamondók, színjátszók, az iskolaúj-

ság gazdái találnak meg. Tömegeket 

mozgatok. Húsz évem alatt gy�jtött 

diákírásokból kötet áll össze – nincs 

pénz a kiadásra.

Utolsó húsz évem tehetségeivel 

százötvennél több zs�ri el�tt kétszáz-

nál több – nem szaktárgyi – ered-

ményt érünk el.

Hat évig félállásban Szókincsfej-

leszt� gyakorlatok és Nyelvhelyes-

ségi feladatok címen, anyanyelvünk 

romlása ellen, tanulást könnyít� se-
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gédanyagot állítok össze. Az aktuálpo-

litikát szolgáló tankönyvekhez kellene 

igazítanom, holott az összmagyarsá-

got szolgálnám vele.

Az igazgató írásbeli fi gyelmezte-

tést ad: utolsó nappalis – huszadik  – 

osztályomat nem(!) készítem fel az 

érettségire.

– Nem kell elvégezni, amit Hege-

d�s tanárn� kitalál. – A diákok kéthar-

madát téveszti meg.

– Nagy humorérzék kell hozzá, Er-

zsike! – biztat Velcsov Mártonné, az 

egyetemen volt tanárom, ekkor nyelvi 

írásaim lektora.

Megalázó körülmények között 

kényszerül nyugdíjba a hat legid�-

sebb tanár. Nekem irányzottan külön 

megszégyenítés: orosz szakommal a 

Kádár-rendszer szekértolója(!) voltam.

Több munkahelyemen megta-

pasztalom, hogy uszítható az ember.

Nem bizonyíthatom tizenhárom 

hónapos helytállásomat a senki föld-

jén: a  hagymatisztítás és a kuko-

ricam�velés dokumentumai elégtek. 

A  Legfels� Munkaügyi Bíróság – tá-

vollétemben – elmarasztal. Nyugdíjam 

kevesebb, mint kortársaimé.

Kertész Imre Sorstalanságából ér-

tem meg, hogy csak a hatalom ál-

tal meghagyott élet lehetett enyém, 

embertelen önkény áldozata vagyok. 

Ám akik jelenemet tönkreteszik, jö-

v�met elveszik, megsemmisíthetnek, 

de múltamtól, helytállásom tudatától 

nem foszthatnak meg. S  amíg lelki-

ismeretem ellen nem vétettem, nem 

pusztulhatok bele abba, hogy mások 

ártanak.

Hatalmas humorérzékem kérdi: 

mi lett volna, ha nehezítések nélkül 

élhetem saját sorsomat? Ha kortár-

saimmal kezdhetek, ha jubileumi ju-

talom jár a b� három és fél évtizedes 

helytállásért? Ha ezt a rám jellemz� 

lendületet végig a lelkesedés kísé-

ri, nem a kétségbeesés? Csodákban 

gazdag életemnél többet akkor sem 

adhatnék. „Csupán” az arányok lenné-

nek emberiek. Mert magánéletemmel 

fi zettem ezért a másokat kiteljesít� 

szolgálatért.

Kötettelen író-költ� vagyok, 1973 

óta kezd�, életm�vem nagy részét a 

szeghalmi diákság tizenegy, a  sarka-

diak húsz éve �rzi – nem papírra írt 

sorokban, hanem jellemekbe építet-

ten. Formáltam néhány (néhányszor 

tíz? néhány száz?) megalkuvást nem 

ismer� embert saját képmásomra, 

akik az önzetlenséget, a  közösséget, 

mások szolgálatát fontosabbnak tart-

ják saját érdekeiknél, s  képesek a 

mindennapok csodáit megteremteni.

Jelenlegi lelkiállapotom a „mennyi 

torzó van köröttem!” életérzése; agyi 

infarktusok látogatása után rendsze-

resen újra kell értelmeznem a kegyel-

met: a maradék id�t.
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Stefanovits Péter
képz�m�vész (Budapest, 1947. szeptember 18.)

Tizenévesen úgy gondolkodtunk a feln�ttek 

világáról, mint minden valamirevaló forron-

gó ifjú, miszerint az egy vállalhatatlan világ, 

inkább azt kellene eldönteni – gondoltuk ak-

koriban –, hogy Beatles vagy Rolling  Stones? 

Fiatalságunk fekete-fehér világa a korra jel-

lemz� „ideológiai tartalmú” jelenségeivel be-

folyásolta akkori életünket, idomultunk is 

hozzá, mint afféle fejlett, gerinces…

„A tanulás is fegyver az imperializmus elle-

ni harcban”, származás, osztályharc, „Gy�jtsd 

a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!”, 

a szocialista embertípus és kés�bb a szocia-

lista realizmus! Jelszavak, kommunista szombat, a május elsejei „Felvonulók 

kérték”, „Jó ebédhez szól a nóta”, november 4-én mécsesek az ablakokban, 

tömegek a Mártírok útján a ferenceseknél a húsvéti feltámadási körmenetben.

Egyúttal azt is észlelhettük, hogy a legzártabb rendszeren is vannak rések, 

ahonnan más szögben látható a valóság. Ebben fontos szerepet játszottak a 

tanárok, barátok, rokonok – illetve szellemiségük, a ki nem mondott szavak, 

érzelmek –, akik elmagyaráztak, rámutattak, és életvitelükkel is példát adtak. 

A középiskola néhány kiváló tanára, akik ellensúlyozták a szovjet mintájú tech-

nikumi képzés materiális egyoldalúságát, majd az operaházi díszletfest� évek-

beli munkatársak (köztük az ’56-os forradalom aktív résztvev�i) mind hatottak 

a valamikori ifjú emberre, egykori önmagamra…

Emlékeztet�ül a kortársaknak, hasznos recept volt akkoriban (1965-ben): 

utazz autóstoppal Lengyelországban, és többet megtudsz az addigi életedr�l, 

a korábbi meg nem élt évtizedekr�l, a történelemr�l, a jazzról, a krakkói Rynek 

klubjának kedves lányairól, mint valaha is remélted volna, és ráadásként meg-

nézheted a varsói Kultúra és Tudomány Palotájában vetített A Hard Day’s Night 

Beatles-fi lmet.

1970-ben apád Zsigulijával, barátn�ddel járd körbe a régi határait Erdély-

nek, hallgasd meg az ortodox szerzetesek hajnali énekét a Fogarasi-hava-

sokban, hallgasd anyanyelvedet azoktól, akik a vegyes közösségben második 

nyelvként tanulták és használják. Csodáld a pusztuló szász er�dtemplomok 

szárnyas oltárait, ha ismét hazajöttél, járj az Egyetemi Színpadra, hallgasd Per-

nye András jazztörténeti el�adásait, fordulj meg Petri Galla lakásában, és a Ciki 

Parkban is. Ne feledkezz meg a balatonföldvári „hippitalálkozóról” sem, és ha 

a zsaruk visszaraknak a vonatra, akkor a következ�vel gyere vissza, és ugorj le 

hátul, az ellenkez� oldalon.

Látogass Kassára, ahonnan apád származik, találkozz az ottani rokonokkal, 

rakj kis, színes csempemozaikot a fest�m�vész Jakoby Gyulánál, aki éppen 

ezzel keresi a pénzt, díszítve a tömeglakások házfalát… Ne engedd a szlovák 

rend�rnek elvenni a fi lmedet a gépedb�l az ócskapiacon, mert szerinte csak 
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a szegényeket fotóztad ahelyett, hogy a szépet örökítenéd meg, a Tátrát vagy 

Krasznahorka várát.

Mindenképpen utazz gyerekeiddel Székelyföldre, lakjatok kis, csendes falu-

ban, mint a sóvidéki Siklód, ahol olyan nagy a csend, hogy a madarak szárny-

csapásai megriasztanak, és a csorda szépséges és bölcs vonulása a nyári este 

legf�bb eseménye. A következ� évek valamelyikén menjetek el Rómába, egy 

hosszú imára Szent Péterhez – ravennai megállóval a mozaikoknál még akkor 

is, ha a gyerekek a livornói tengerpartot várták leginkább.

Az úgynevezett kelet-közép-európai létet ugyan ki fejezte ki teljesebben, 

mint Pepin bácsi, Svejk távoli rokona, Bohumil Hrabal jó pajtása, aki a végtelen 

mondatok nagymestere, a széplányok csodálója, és annak a humornak a hor-

dozója volt, amivel a lét elviselhet�vé vált e részén a világnak. Olyan jámboran 

és olyan szeretettel senki nem láttatta a „létez� szocializmusban” zajló élet sze-

repl�it és csalt könnyeket a szemekbe a nevetést�l, mint Hrabal mester, igaz, 

a következ� pillanatban e könnyek már a sírás könnyeivé váltak…

Ha eljön az id�, fesd meg barátoddal a székelyföldi református templom ka-

zettáit, annak a templomnak a mennyezetét, amelyet annak idején Kós Károly 

tervezett meg, azonban még � sem számított arra, hogy a kommunizmus epi-

zódja ilyen hosszúra nyúlik, és az avatásra egészen 1994 tavaszáig kell várni. 

Ezután a gyilkos-tói Szent Kristóf-kápolna 34 méter hosszú képét kell megál-

modni, amelyet szintén Elekes Károllyal alkottatok, és Anthony Gall barátotok 

volt az építészeti forma megálmodója.

Ne hanyagold el a kertedet Pákozdon, engedd, hogy � neveljen immár 

harminc éve, mert a REND, a teremtett világ rendje számodra így is megmutat-

kozik, engedelmeskedj!

Figyeld magad, és észreveheted, hogy egyre jobban vágysz a csendre, kö-

zelebb áll hozzád a provinciális barokk egyszer� szépsége manapság, mint ko-

rábban a szemkápráztató gótika, szívesebben hallgatsz bonyolult nagyzenekari 

m�veket, igaz, a mongol siratóénekek is szívedbe találnak. A  tárogató hang-

zása, akár Krúdy novelláiból szóljon, szíves vendége fülednek, nem feledve az 

örök szerelmet: a fekete muzsikusok blues-zenéjét.

És mi van a képz�m�vészettel? Nem ez a legfontosabb számodra az életben?

Nem volt hiábavaló a kutatás, a  földi szépségek, a  m�vészetek európai 

kincseinek szenvedélyes keresése. Élvezet a „csinálás” is, m�vek létrehozása, 

a teremtés gyermeki lépték� változata, és – ne legyünk kishit�ek és elégedetle-

nek – jó érzéssel tölt el az emlékezés az elmúlt évtizedekre – de biztosan nem 

ez a legfontosabb a létünkben. Hogy mi? Azt még nem tudom, csak abban 

vagyok biztos, hogy sokféleképpen lehetünk javára-hasznára a körülöttünk 

él�knek és ez a „hasznosság”-tudat egyre többet jelent számomra.

Figyeld a nagy diófát hátul a kertben, mindig látsz fontosat rajta vagy alatta. 

Ismerkedjetek, légy jóban vele, nemsokára együtt töltötök hosszú éveket majd, 

befogadja hamvaidat, er�s törzsére bizton számíthatsz.
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Mihály Tamás
basszusgitáros, zeneszerz� (Budapest, 1947. szeptember 24.)

– Mihály András fi a. 

A zene vérében kellett 

hogy legyen – egy-

fajta lázadás, hogy a 

beat felé fordult?

– Nem lázadásból 

fordultam a beatze-

ne felé, hanem mert 

érdekelt ez a vado-

natúj közlési forma, 

a maga �szinteségé-

vel, nyerseségével, 

harsányságával, és 

ami a legfontosabb, 

a közönségközeliségével. Azzal az ér-

zéssel, hogy a zenész és közönsége 

egybeforr, összeolvad, és együtt élik 

meg közösen a koncert élményét.

– Mindketten – apa és fi ú – Kos-

suth- és Erkel-díjasok. Az ön ese-

tében e díjak csoportosak voltak: 

többedmagával, az Omega együt-

tes tagjaként kapta meg. Számít az 

ilyenfajta elismerés is? Más díjnak is 

birtokosa.

– Középkeresztem van még, ami 

mostanában nem egy dics�séges do-

log. A  kitüntetés egyfajta jelzés, je-

lentés, de nem szabad túl komolyan 

venni. Mácsai Pali szerint – és én evvel 

egyetértek  –, „csak nehogy elkezdjek 

úgy viselkedni, mint egy Kossuth-dí-

jas”. A  Pro Urbe díjat meg át sem 

vettem, tiltakozásul az Újszínházban 

történtek miatt.

– Budapest, a  városi, a  f�városi 

születés és élet – jelent-e ez valami 

meghatározottságot? Vetett számot 

ezzel a kérdéssel?

– Budapesti vagyok, itt születtem, 

imádom a várost, nemigen tudnék 

máshol élni (na, mondjuk Rómában 

igen), ahányszor elutazom, alig vá-

rom, hogy hazajöj-

jek. Csak remélni 

tudom, hogy élhet� 

város marad, egy 

normális vezetéssel.

– Ifjúkorában az 

Illés-együttes híve 

volt. Aztán az Omega 

tagja lett, s  maradt 

az csaknem fél év-

századig.

– I l lés-rajongó 

nem voltam, a Beat-

lesé annál inkább. 

Persze szeretem és becsülöm Bródyt, 

és még sok mindenki mást is.

– Az utóbbi évek a színpadi zene-

szerzés jegyében is telnek. Könyvet 

is írt az Omegáról. Harminc év után 

új szólólemezt adott ki. Váltásról be-

szélhetünk?

– Mindig is voltak egyéni ambí cióim, 

ezek az utóbbi 10 évben realizálódtak. 

Zenés darabok (56 csepp vér), könyv 

(Basszus! Omega!), szólólemez (Last 

Minute). Ugye, milyen jó, hogy össze-

szedtem a szakma krémjét a leme-

zemre: Somló, Charlie, Presser, Nagy 

Feró, Mez�di fater, Szirtes Edina, Pász-

tor Anna, Maróthy Zoli, Balogh Lacika, 

Cséry Zolika, Mihály Andris, aki a fi am. 

Ha az Omega már nem akart velem 

zenélni, hát zenéltem másokkal.

– Követ-e zeneszerz�i és magán-

életében valami egy mondatba s�rít-

het� alapelvet?

– Tiszteld a közönséget, ne csapd 

be, se hazugsággal, se playbackkel, 

próbálj meg igazi élményt adni! Meg-

hallják a hamisságot. Minden értelem-

ben.

(Kérdez�: Szondi György)
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Erdélyi Z. János
m�fordító, költ� (Debrecen, 1947. szeptember 26.)

Hatéves lehettem, amikor elhatároz-

tam, hogy mérnök leszek. Szüleim 

mesélték, hogy amikor állatkertbe 

vittek minket a n�véremmel, engem 

jobban érdekelt a radiátor csapja, 

mint a majmok és oroszlánok. M�sza-

ki érdekl�désemet mindvégig meg-

tartottam.

Szekszárdon jártam általános is-

kolába és gimnáziumba. Akkor szá-

momra még nem jelentett túl sokat, 

hogy Babits Mihály szül�városában 

élek. Ahhoz, hogy gyermekkori elha-

tározásomat valóra váltsam és mérnök legyek, a Budapesti M�szaki Egyetemen 

tanultam tovább, majd nyugdíjazásomig mérnökként dolgoztam.

Amikor 1972 májusában m�szaki egyetemistaként megalkottam els� m�-

fordításomat – jelesül Shakespeare XVIII. szonettjének magyarítását  –, még 

csak nem is sejtettem, hogy az elkövetkez� több mint negyven évem „dualista” 

jelleget ölt; hogy attól kezdve párhuzamosan élem a mérnök és az irodalmár 

egyaránt izgalmas életét. (Az írásra való hajlamot gyaníthatóan nagyapám test-

vérbátyjától, Erdélyi Zoltántól örököltem, aki a maga korában, a 19–20. század 

fordulóján kétszeres Nádasdy-díjas költ� volt.)

Ekkor már állt mögöttem némi poétai gyakorlat (még ha a hatesztend�s 

koromban írott két verset nem is számítom), ugyanis sorkatonai szolgálatom 

alatt versírással tettem elviselhet�vé az �rségek hosszú és egyhangú, gondol-

kodásra amúgy tökéletesen alkalmas óráit. Itt született verseim kétséget kizá-

róan rém gyengék voltak, de legalább stabilizálták a honvédségi drill okozta 

ingatag lelkiállapotomat.

Az említett szonettel kezd�d� angol fordítási periódusom túlélte m�egyetemi 

tanulmányaimat, átívelt az egyetem utáni tartalékos tiszti kiképzésen is. Ez utóbbi 

id�szak legkiemelked�bb irodalmi tette részemr�l az volt, hogy ott, a Pet�fi  em-

lékét idéz� Szabadszálláson kezdtem fordítani Shakespeare Rómeó és Júliáját. 

Minden szabad percemet a laktanya meglep�en jól ellátott könyvtárában töltöt-

tem. Fél évvel kés�bb már mint kezd�, de lelkes mérnök fejeztem be a színm�vet.

Különös módon, munkáltatóim er�teljes hatással voltak m�fordítói te-

vékenységemre. Els� munkahelyem jellegéb�l ered�en (KGST-orientáltságú 

kutatóintézet lévén) a preferált nyelv az orosz volt, amely fokozatosan kiszorí-

totta lelkemb�l a korábbi angolt, és Shakespeare lassan átadta a helyét Nyek-

raszovnak, Lermontovnak és más orosz költ�knek, akik közül Jeszenyin lett a 

kiválasztott; t�le a kés�bbi évtizedek alatt sok verset fordítottam, egy kétnyelv� 

kötet formájában meg is jelentek.

Még egyszer kerültem közelebbi kapcsolatba orosz nyelv� költ� verseivel, 

nevezetesen Vlagyimir Viszockijéval. Néhány éven belül három fordításkötet 
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jelent meg a kalandos és zilált sorsú, terjedelmes életm�vet hátrahagyó poéta 

válogatott dalaiból. A köteteket változó létszámú csapatban fordítottuk. Én 27 

verssel vettem ki részemet a közös munkából.

Második munkahelyem egy tervez�intézet volt, ahol 23 évet töltöttem el. 

Nagy pozitívuma számomra a gyakori konzultációs utazási lehet�ségekben rej-

lett. E „szolgálati utak” kedvez� hozadéka a nyelv gyakorlásán kívül tekintélyes 

mennyiség�, kisebb könyvtárra rúgó könyv „importálása” lett. Ezek alapozták 

meg harmadik fordítói korszakomat, német nyelvr�l készül� fordításaimat.

„Dualista” életmódom láttán sokan kérdezték, hogyan m�ködik nálam ez 

a „szellemi meghasonlás”. Hát úgy m�ködött, hogy nappal a napi nyolc (nem-

ritkán tíz-tizenkét) órai mérnöki munka mellett rendszerint hajnalban és kora 

reggel alkottam fordításaimat, illetve saját verseimet.

A  német korszak bizonyult a leghosszabbnak. Közel huszonöt esztend� 

terméséb�l tizenegy kötetet publikálhattam, verseket, prózát és színm�veket 

egyaránt. Els� (épp ezért szívemnek legkedvesebb), 1993-ban megjelent köte-

tem az osztrák Georg Trakl verseib�l készült válogatás volt. Vele kezd�dött az 

említett periódus, amely id�vel kiteljesedett, és szinte az egész 20. századot 

átfogó tabló rajzolódott ki a mintegy 60-70 osztrák, német és svájci német köl-

t� több ezer versének tolmácsolásából. Thomas Bernhard három kötettel van 

jelen eddigi „életm�vemben”: összegy�jtött verseivel, egyperces novelláival és 

négy színm�vével. További két osztrák költ�, Christine Busta és Gerhard Fritsch 

költeményeib�l állítottam össze válogatást és fordítottam le.

Prózafordításaim sorát Rainer Maria Rilke 43 korai elbeszélése nyitotta 

meg. Kés�bb érdekes feladatra kért fel az egyik kiadó: egy autista fi atalember 

visszaemlékezéseit magyarítottam. Izgalmas munka volt: a  gyermekszerepl� 

állapotából következ�en gyakran adódott lehet�ség (avagy vitt rá a szükség) 

kedves foglalatosságomra, új magyar szavak alkotására (Axel Brauns: Cifra-

árnyak és Denevérek).

Eleddig utolsó prózakötetem egy német tudósítónak a Kennedyekr�l írott 

családtörténete volt.

Amikor másfél évre munkanélküli lettem, „megélhetési b�nözésként” a hí-

res német füvesasszony, Maria Treben több könyvét fordítottam.

Fordításaimmal párhuzamosan saját verseim, írásaim is jelentek (jelennek) 

meg folyóiratokban. Számomra érzelmileg a legjelent�sebb – nyilván mert az 

els� kötetszer� „saját” volt – A Cet könyve, amely f�ként feleségem hitének 

és kitartásának köszönhet�en „ölthetett borítót”. Zoltán fi unk – három és fél 

évesen – tökéletes Cet-illusztrációt alkotott, amely a kötetbemutató plakátját 

is díszítette.

Negyvenkét évnyi budapesti lét után néhány esztendeje családommal visz-

szaköltöztem régebbi pátriámba, Szekszárdra. (A Cet könyve – nyilván a hely 

szellemének és Babitsnak köszönhet�en – már itt született.)

Természetesen vannak további terveim. De hogy mit hoz a következ� het-

ven év? Az itt a kérdés… 
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Maros Gábor
színm�vész, operaénekes, tenor (Budapest, 1947. szeptember 27.)

Pár sort írni e jeles és 

egyben szomorú ese-

ményhez megtisztel�, 

és talán nehéz is.

Gyönyör� életem 

volt. Csodás anyával, 

édes nagymamával, 

elvált apukával, testvé-

rekkel. Igen nagy sze-

génységben, és mégis 

boldogan.

M�vészi hajlam? 

A  zongora jól ment. 

Konzervatórium. Tra-

gédia: bal csuklóm 

egy korcsolyapályán 

eltörött. Hosszú lábadozás, majd Pauk 

Anna1 átvett ének szakra, így sikerült 

elvégeznem az iskolát. Barátságba 

kerültem egy szobrászm�vésszel: Rá-

tonyi Józseffel,2 az � szerelme volt Mo-

nori Lili – akkor már színiakadémista 

növendék  –, aki rábeszélt és fel is 

készített a felvételire, és jóslata bevált: 

felvettek a Színm�vészetire. Békés 

András osztályába kerültem, de itt ta-

lálkoztam életem meghatározó mes-

terével, Nádasdy Kálmánnal3 is. Har-

madévesen már az Operettszínházban 

játszottam a La Mancha lovagjában 

Sancho szerepét Darvas Iván oldalán. 

Igen nagy szakmai és közönségsiker 

volt. Emellett a Thália Színházban Ka-

zimir Károlynál csupa prózát játszot-

tam: Akiért a harang 

szól, Csurka István: Ki 

lesz a bálanya? (Ju-

hász), Kalevala (játék-

mester). Ki is vittek a 

Magyar Színház egyik 

nagy diadalmeneté-

re, Finnországba. Ne-

gyedévesen – ismét az 

Operettszínházban  – 

Vámos László rám 

osztotta Mótel, a  kis 

szabólegény szerepét 

a Heged�s a házte-

t�nben, Bessenyei Fe-

renc játszotta Tejvét. 

Egészen kivételes siker volt. Néhány 

hét után Vámos László rendez� úr 

a kezembe nyomott egy New York-i 

színházi szaklapot, benne egy teljes 

oldalas méltatással a pesti Mótelr�l, 

és egy nagy fotóval rólam.

Még hátravolt a diploma: Molière 

Amphytryonja volt, és egy óriás, Ma-

jor Tamás rendezte. Az egyik el�adás 

után bejött az öltöz�mbe egy kedves 

tekintet� ember, Fodor Imre színigaz-

gató, kiváltképp dicsért, majd leszer-

z�dtetett a József Attila Színházhoz. 

Itt az els� szerepem Szigligeti Liliom-

fi jában mindjárt a címszerep volt. Hi-

hetetlenül boldog voltam! A második 

szerepem O’Neill Vágy a szilfák alatt- 

jában Eben alakja volt. Itt Szemes Ma-

1 Pauk Anna (1910–2000) legendás zenepedagógus volt. Már 14 évesen kiválóan zongorá-

zott. 25 éves korában hangképzést, zongorát és nagyb�g�t oktatott. Zsidó származása miatt 

a második világháborúban elhurcolták. A  lágerb�l szerencsésen szabadulva, a háború után 

énekesek jó pár generációját képezte.
2 Rátonyi József (1942–) Munkácsy-díjas szobrászm�vész, szobrásztanár volt, legismertebbek 

a köztéri szobrai.
3 Nádasdy Kálmán (1904–1980) háromszoros Kossuth-díjas magyar fi lmrendez�, színészpeda-

gógus, színházigazgató, m�fordító.
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rival játszhattam, százhússzor ment. 

Ezt követte még négy boldog év, ami 

után szeretett igazgatónk a színház 

el�tt, egy premier napján összeesett 

és meghalt. Visszamentem Vámos 

Lászlóhoz, aki azt mondta, már várt 

rám. Mindent eljátszatott velem, amit 

csak lehetett. Rám osztotta a János 

vitéz címszerepét is, bár akkor már 

játszottam a Denevérben Alfrédet, 

a tenort, és Orlovszkyt is.

Az egyik János vitéz-el�adáson 

két illusztris vendég is ült a néz�té-

ren: Mihály András4 és Mikó András.5 

Egy szopránt jöttek meghallgatni, de 

aztán az én öltöz�mbe jöttek be. Arra 

kértek, hogy a „Mesternek” énekeljek 

az Operában. Tudtam jól, hogy ki a 

„Mester”: Ferencsik János. Egy hét 

múlva ott álltam az Operaház színpa-

dán, és két Mozart-áriát énekeltem, 

majd Ferencsik felvett! Az Operettszín-

háznál ez példátlan volt. Ez 1980 má-

jusában történt, majd �sszel a Mester 

felújította a Varázsfuvolát Gulyás Dé-

nes, Kalmár Magda, Gregor József, 

Melis György f�szereplésével. Én Mo-

nostatost, a gonosz karaktert énekel-

hettem. Ezután sok boldog év követ-

kezett. Huszonnégy szerepet énekel-

tem el, volt ebben kisebb is, nagyobb 

is. Beppo a Bajazzóból, Sporting Life 

a Porgy és Bessb�l, és közben a Ze-

nés TV Színházban kilenc f�szerepet 

énekeltem és játszottam el. Többet 

azért nem tudtam, mert ez id�köz-

ben megsz�nt. A  legemlékezetesebb, 

hogy Offenbachot énekelhettem Rost 

Andrea partnereként.

1982-ben debütáltam Bécsben, 

a Theater an der Wienben, a 100 éves 

Kálmán Imre koncertsorozatban. In-

nen egyenesen Klagenfurtba kerültem, 

ott Kálmán Imre Marica grófn�jében 

játszottam f�szerepet. Részt vehettem 

Giuseppe di Stefano6 búcsúkoncert-so-

rozatában Oszvald Marika oldalán, 

Euró pa 15 nagyszínházában. Koncert-

turnén vettem részt Amszterdamban, 

Sydneyben, Melbourne-ben, oda két-

szer is visszahívtak. Amszterdamban 

a Concertgebouw-ban mint szólista, 

f�ként Strauss interpretálójaként. Már 

jóval 60 év felett meghívtak Los An-

gelesbe. Ott a Magyar Házban nagy 

siker� koncertet adtam, majd onnan 

átvittek San Diegóba, t�lük van egy 

konzuli oklevelem – az egyetlen ma-

gyar elismerésem. Külföldön sokszor, 

sok helyen kitüntettek, elismertek, ez 

itthon soha nem történt meg. Talán 

mert mindig, mindenütt megmondtam 

a véleményemet, ha kérdezték.

Ha az interneten járnak, meglát-

hatják, mennyi fi lm-, tv-játék-fellépés, 

szinkronszerep köt�dik a nevemhez. 

Néhányszor rendeztem is: f�leg Molnár 

George Gershwin: Porgy és Bess 

(Erkel Színház, 1981); Sporting Life és Jake: 

Maros Gábor és Póka Balázs

4 Mihály András (1917–1993) Kossuth-, Liszt Ferenc- és négyszeres Erkel Ferenc-díjas 

zeneszerz�, karmester, gordonkam�vész, egyetemi tanár, az Operaház f�titkára, majd 

igazgatója.
5 Mikó András (1922–1998) az Operaház Kossuth-díjas f�rendez�je.
6 Giuseppe Di Stefano (1921–2008) világhír� olasz (tenor) operaénekes.



SZEPTEMBER

135135

Ferencet, Kálmán Imrét. Soha nem 

engedtek tanítani. Akiket rendeztem, 

azoktól visszahallom, hogy „soha annyit 

nem tanultam, mint t�led”. Jó érzés!

Gyönyör� életem volt! Bejártam a 

világot, és még fi zettek is érte. Köszö-

nöm, köszönöm, köszönöm!

Ez a vége… ez most nehéz. So-

kat fázom és éhezem. 32  000 Ft-ot 

hoz a postás havonta. Mindenemet 

szétosztottam, azt hittem, életem vé-

géig játszani fogok. Talán megérem 

a 70-et? Egy Gyöngyös melletti kis 

faluban élek.

Egész életemben tanultam. Amit 

csak lehetett, odaadtam.

Böndör Pál
író, költ�, dramaturg (Újvidék, Jugoszlávia – ma: Szerbia, 1947. szeptember 28.)

„Foglalkozása?” „Nyugdíjas”, válaszolom 

mostanság, felszabadultan, vidáman, 

harmadik éve már, ha valahol felte-

szik ezt a kérdést. Nem volt ez mindig 

így. A hetvenes években magyaráznom, 

magyarázkodnom kellett: programo-

zó – komputerek, bit, byte, assembler, 

mágnesszalag, lyukkártya, kutyagumi… 

Legtöbbször úgy néztek rám, mint aki-

nek nincsen ki az összes kereke.

A dramaturggal sem volt sokkal több 

szerencsém. Dramaturg, méghozzá a 

rádióban! Meglep�en sokan képzelték azt, hogy reggel bemegyek a munkahe-

lyemre, és körmölni kezdek egy drámát: a Rómeó és Júliát vagy a Kurázsi ma-

mát, egyenesen a rádiónak. Megint hallom a kelepelést. Közel tíz éve, hogy há-

romháznyira t�lünk, de az utca túlsó oldalán, megjön tavasszal a gólya. Jó látni, 

mikor néha elrepül a fejünk felett a Jegricska felé röptében. Vagy mikor jön vissza 

a vadászatból. S�r�n hallom napközben a kelepelést, ha valahol nem bömböl-

tetik éppen a rádiót, az elviselhetetlen m�népzenével. Fura szerkezet az agyam, 

a kelepelésre nem a gólya képe jelenik meg el�ttem, hanem egy gyermekkori 

játék, fából volt, forgatni kellett, és az akkor kelepelt. Talán kelepel�nek is hívták 

– vagy mégsem, hanem kerepel�nek? Ilyen m�vacakokkal tele az én fejem is.

Sohasem válaszoltam úgy, hogy költ�, író. Talán most, hogy betöltöm ma-

holnap a hetvenet, és összegy�jtött verseim kiadását tervezi a kiadó, leírhatom: 

költ�, író voltam. Vagy vagyok is még mindig, hiszen némi terveim, ambícióim 

még lennének. Mennyi id�m és er�m maradt, azt persze nem tudhatom. Melles-

leg, nekem senki sem szólt, hogy az öregség ilyen gyorsan itt lesz. Ha ezt tudom, 

talán másképpen osztom be az id�met. Vagy nem.
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Miskolczy Ambrus
történész (Marosvásárhely, Románia, 1947. szeptember 29.)

Egyszer� történész 

vagyok, tehát fantá-

ziát lan író, mert nem 

kell kitalálnom sem-

mit; az anyag adja ma-

gát. Munkánk mégis 

állandó küzdelem az 

anyaggal, és közben 

kísért a kérdés: mi-

nek mindez? Van, aki 

azt tartja, azért, mert 

a szabadságot szereti, 

van, aki az ellenkez�-

jét – és a két pólus 

között sok az átmeneti 

képlet. Szabadságunk abban rejlik, 

hogy azt írjuk, amit igaznak hiszünk. 

Az igaz feltételezi a hamisat – és 

ezt hol megnevezzük, hol nem, mert 

nem mindig tanácsos. A  történelem-

r�l alkotott képzetek ugyanis hatalmi 

képz�dményeket és vágyakat legiti-

málnak, és hol világosak a frontvo-

nalak, hol nem, ilyenkor pedig (újra) 

beköszönt a bellum omnium contra 

omnes állapota, de azért ne izguljunk, 

okos maffi ózók azért csak strukturál-

ják a világot. Akár saját korunk kor-

társa akarunk lenni, akár nem, abban, 

amit írunk, sok mindent elmondunk 

saját magunkról, de legalább némileg 

háttérben maradva, és talán kevesebb 

naivitással.

Mindent, amit írtam (több mint 30 

könyv és több mint 300 cikk), szeretek 

ma is – egy kivételével, ez a buka-

resti történészkongresszusi kötetbe 

készült, és „történetírásunk” 1711–

1848-as id�szakra vonatkozó ered-

ményeit kellett áttekintenem. Hány-

ingerrel folyt akkor a küzdelem, mert 

a rendszeren még lehetett röhögni, 

de írás közben megtapasztaltam a 

gettólégkör fojtogató 

mivoltát. Egy mondat 

volt benne, ami tet-

szett, és arról szólt, 

hogy paradox módon 

az 1950-es években 

el�térbe került a nem-

zeti függetlenség kul-

tusza. Ki is húzták, és 

igazuk volt.

Egyébként a hazai 

történetírás szemétsé-

gei nem izgattak, mert 

lekötöttek a még na-

gyobb disznóságok: 

a  román nacionálkommunista törté-

nelemhamisítás. Így Erdély történe-

te valamiféle menedékhely lehetett. 

Vonzott az erdélyi világ multikultu-

ralizmusa, ha ezen nem a mai átpo-

litizált machinációkat értjük, hanem 

az együttm�ködésnek és a szolida-

ritásnak osztály- és nemzeti-etnikai 

határokon átível� megnyilvánulásait. 

Ez így halandzsaként hathat, de a 

konkrétum: a  18–19. századi Brassó 

keresked�világának megjelenítése.

Aztán az Erdély története reform-

kori és 1848–49-es fejezete. Ez már 

a konfl iktusokról szól, amelyekkel a 

mai napig kufárkodnak. Példa erre 

az egykori kolozsvári Biasini-fogadó 

kapujánál díszelg� emléktábla, mely 

szerint 40 ezer románt mészároltak le 

a magyar arisztokraták. Hiába írtam 

meg a valós számokat a polgárhábo-

rús veszteségekr�l, kit érdekel. A táb-

la helyválasztása nem véletlen, mellet-

te ott áll az az emléktábla, amely arra 

emlékeztet, hogy Pet�fi  Segesvárra 

menet itt szállt meg, és ezért ez a 

hely március 15-i emlékhely. Lehet 

ezen röhögni, de az emberéletekkel 
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való szórakozás nem mulatságos, bár 

örök sport.

Örök a kíváncsiság is. Ez vitt Jules 

Michelet m�helyébe. A  modern fran-

cia történetírás alapító egyénisége-

ként tekint a Mesterre, Flaubert igazi 

romantikusnak tartotta, Baudelaire 

undorító kandúrnak, a freudisták és a 

n�-történet m�vel�i nyelvüket és tol-

lukat köszörülik rajta. Persze engem 

az érdekelt, ahogy a ’48-as magyar és 

román emigráció jelesei veszekedtek, 

alkudoztak, és ahogy ebbe a Mestert 

is be akarták vonni, aki alighanem 

kora legnyitottabb franciája volt, mi-

közben Franciaország volt számára 

a világ közepe és mérvadó példája, 

de csak a szavakkal zsongl�rködött, 

míg a mai dumamesterek bombáikkal 

szórakoztatják és keserítik a világot.

Oh! Párizs, egykori reményeink 

és vágyaink városa. Szörny� garázs! 

– hogy idézzem Ciorant, aki innen 

szórta átkait a világra, és érthet�en 

megmondta, mi a történelem – bün-

tetés azért, mert az ember elárulta 

testvéreit, az állatokat  –, a  részletek 

boncolgatását pedig a történészekre 

bízta. Vettem is a fáradságot, hogy 

meséljek az � hosszú kamaszkoráról, 

hiszen a fasizmus elég tartós kór, de 

azt tegyük hozzá, hogy a nagy fasisz-

ta írástudók közül � volt az egyetlen, 

aki saját múltját nem tagadta le egé-

szen… Valamikor minden út Párizsba 

vezetett. Én is a román népballada, 

A bárányka útját Moldvából idáig kö-

vettem, amikor 150 év román eszme-

történetéb�l idéztem fel kisebb-na-

gyobb epizódokat. Innen sugárzott 

szerteszét a demokratikus kultúra, és 

azt, hogy nálunk miként érvényesült, 

több megközelítésben próbáltam fel-

idézni. Nyugati magyar történészek-

hez kapcsolódva, annak részleteib�l 

tártam fel valamit, hogy a felvilágo-

sodás miként váltott át a szabadel-

v�ségbe. A  folyamatosságot vallom a 

megszakítottsággal szemben.

És ebbe a vitába a történész élet-

útja is belejátszik, akinek váltania 

kellett, múltjából egyet és mást el-

felejteni, a  megszakítottságot dog-

matizálta, és lekáderezte nagy jain kat, 

a  felvilágosodás túlél� nemzedékét 

reakciósnak min�sítette, holott csa-

ládi körben, kiadatlan kéziratokban 

sok mindent éltettek és adtak tovább, 

szóban pedig a családi körben és az 

iskolában. Így aztán Kossuth és nem-

zedéke nem hirtelen megvilágosodás 

révén jutott el a szabadelv�séghez, 

mint az a történészcsapat, amely elju-

tott a marxizmusig, aztán tovább… és 

vissza… Személyes ügy: Wesselényi 

Miklós anyai ágon �söm, és különben 

is, „tiszteld atyádat és anyádat, hogy 

hosszú élet� légy a földön!” Hát igen, 

nem tudom, hogy Gyulay Lajos gróf 

naplóiból mindent kiadtam volna-e az 

1848–49-es kötetekb�l, ha felmen�m 

lett volna, de az egész önmagában 

szép, valakit szeretettel is meg lehet 

mosolyogni, ha az valósággal négy-

kézláb mászik a szépasszony el�tt, 

hogy kegyeib�l részesüljön. És meny-

nyivel fölötte álltak ezek a bohém 

arisztokraták a burzsoá és pszeudo-

polgár kaméleonoknak, szellemtelen 

id�k szellemtelen termékeinek.

Szellem és jellem olykor találkoz-

nak, és ennek látványa a történész 

számára privilegizált id�szak. Talán 

ezért lesz Kazinczy személyes ügye 

annak, aki vele mélyebben foglalko-

zik, és látja azt a hihetetlen szívós-

ságot, amellyel terjesztette azt, amit 

fénynek nevezünk, többek között az 

emberi jogok és szabadság képzetét. 

Szellem és jellem kérdése az önkor-

rekció is.

Zolnai Béla stíluskutató és irodal-

már életm�vét így olvastam, könyvol-

vasmányai lapszéli kemény megjegy-
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zéseit szembesítve azzal, amit a nyil-

vánosságnak fi nomabban adott tud-

tára, amikor a magyar nyelv és stílus 

alkatáról értekezett, és meg kellett vá-

laszolni a kérdést: mi a magyar? Nem 

tagadom, az is vonzott hozzá, hogy 

Apámmal jó viszonyban állt, betege is 

volt, és együtt rúgták ki �ket az akadé-

miáról az új fészekrakók. Az egyetemi 

világban a Hitler-ellenes táborhoz tar-

toztak, és miután Apám olykor beszélt 

a Mein Kampfról, Washingtonban nem 

tudtam megállni, hogy ne nézzek be 

Hitler könyvtárába, és a nézel�désb�l 

lett egy kis könyv, az els� a Führer 

könyvtáráról. Ez pedig egyik el�tanul-

mánya a Vasgárda-monográfi ámnak. 

Aktuális, mementónak nem árt. Jó, 

ha tudják a terroristák is, hogy csak 

használják, majd lemészárolják vagy 

sittre vágják �ket is…

A  legkellemesebb évem az volt, 

amikor a Cantata profana történetét 

írtam. Fantasztikus a m� földrajzi és 

szellemi háttere: az archaikus román 

falu és a szecesszió világvárosa, Bu-

dapest; a  mágiában él� ismeretlen 

énekmondó és Ady, meg Rousseau, 

továbbá Lukács György, aki olykor 

dogmatikus korlátoltsággal nyilatko-

zott a m�r�l, hogy aztán magánkör-

ben ezt is megkérd�jelezze, amikor 

baráti körben megvallotta, hogy Bar-

tóknál „ígéret van ebben a zenében 

és nagy-nagy fi atalság, mintha elölr�l 

kezd�dnék minden, és mindent, ami 

elveszett, újra jóvá lehetne tenni…”.

Nagy önelégültség kell ahhoz, 

hogy ne érezzük azt a sok mindent, 

amit jóvá kellene tenni. De azért, ha 

újrakezdeném, semmit sem tennék 

másképpen. Igaz, túl sok id� elment 

az erdélyi levéltári kotorászásra, de 

végül is összekapartam egész sor 

18. századi népösszeírást, amelyeket 

Varga E. Árpád barátom statisztikai-

lag hasznosítható táblázatokba foglalt 

(három nagy kötetbe), és miután az 

egyoldalas összesít� táblázatot ösz-

szeállította, kórházba ment, ahonnan 

többé nem jött ki. (Ezek után a beve-

zet� tanulmányban nem is kíméltem 

II. József rendszerét, igaz, a demográ-

fi ai helyzetr�l szóló történetírást sem.) 

A  kutatói szerencse kezembe adta 

azt az 1789-es erdélyi babonagy�j-

teményt is, amely a maga nemében 

kivételes élesség� bepillantást enged 

a saját hiedelmeivel küszköd� ember 

világába. Ennek a szerencsének kö-

szönhetem a talán els� magyar sci-fi  

kiadatlan részét 1838-ból, amelyben 

Európa már romokban álló amerikai 

gyarmat. Sokan azt hitték, én írtam, 

de ismétlem, nincs fantáziám.

Fantáziátlanságra vall az is, hogy 

most egy összefoglaló román törté-

neten dolgozom, és ebben számot 

adok arról is, amit a román Henri H. 

Stahltól és Lucian Boiától, valamint ta-

náromtól, Szabad Györgyt�l, és apó-

somtól, Makkai Lászlótól tanultam. Na 

meg az élett�l. Mert közben elkapott 

a Lyme-kór, és megtanultam, hogy az 

ember mindent magának köszönhet, 

és csak az öngyógyítás hatékony – ha 

családja ápolja és tartja benne a lel-

ket. A nagy betegek, Camus, Doszto-

jevszkij és Rousseau voltak útitársaim 

a pokol felé vezet� utazásban, Camus 

iránti tiszteletemet csak két kisebb 

tanulmányban róttam le, viszont meg-

írtam régóta tervezett kis könyvecské-

met Gustave d’Eichtalról, aki magát 

a bolygó zsidó szerepébe is képzelve 

próbálta boldogítani a világot. Ráfér! 

Mégis minden új nap Isten ajándéka…


