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Matkócsik András
filmoperat�r (Megyehíd, 1947. október 8.)

Gépészkovács nagyapám házában születtem, 

Vas megyében.

Szüleimmel egy év múlva már Budapesten 

voltunk, egy zuglói, kissé romos kertes ház társ-

bérletében. Itt átestem a klasszikus gyerekkori 

betegségeken, sokat játszottunk a nagynak t�n� 

kertben, és 1956 novemberében masszív egy 

hetet töltöttünk sokakkal együtt a zsúfolt pin-

cében, mert a Thököly úton végtelen sorokban 

özönlöttek az orosz tankok a belvárosba.

Az iskolák vége már a Gellért-hegy tövében 

talált, a mai Újbudán, közel a Feneketlen-tóhoz, 

ahol az els� amat�r fi lmemet forgatva eldöntöttem, hogy fi lmes szeretnék 

lenni, amir�l munkásigazgató apám polgári származású barátai jóindulatúan 

próbáltak lebeszélni, de mindennél er�sebb volt bennem Andrzej Wajda Hamu 

és gyémánt és Federico Fellini Országúton cím� fi lmjének hatása. (A kés�b-

biek ben a francia új hullám és az Antonioni-fi lmek szédítettek el, de nem ma-

radhatnak ki a felsorolásból Jancsó Miklós fi lmjei sem.)

Ami a független fi lmezést illeti, 1966 és ’75 között 25 fi lmet készítettem, szá-

mos fesztiváldíjat bezsebelve, és ezeken az eseményeken sok biztatást kaptam 

Bán Róberttól, Huszárik Zoltántól, Rényi Tamástól és az operat�r Tóth Jánostól.

Mindezek ellenére a barátaimnak volt igazuk, mert a majd 10 év alatt (négy-

szeri próbálkozás a fi lmf�iskola operat�r szakán) találkozhattam a tökéletes 

kontraszelekcióval, így minden alkalommal elvéreztem az utolsó rostán, és 

soha nem kerülhettem volna a f�iskolára, ha 1975-ben a fellebbezésemre a 

minisztérium nem biztosít egy helyet.

Nagyszer� négy év következett Makk Károly tanár úr és Illés György osztá-

lyában, ahol egy sikeres vizsgafi lm hosszú évekre összekötött Xantus Jánossal, 

akivel kés�bb a Balázs Béla Stúdió vezet�ségében is együtt dolgoztunk.

A  BBS-ben készített sajátságos hangvétel� kisfi lmjeink (Diorissimo, N�i 

kezekben) jelentették a rástartolást az els� egész estés játékfi lmre, az 1984-ben 

bemutatott Eszkimó asszony fázik c. mozira, amely rövid id� alatt meghaladta 

a mozikban a 200 ezres néz�számot, és igazán kultikus fi lmmé vált egy bizo-

nyos néz�réteg szemében, az alternatív zenét játszó Trabant zenekar számaival 

együtt, melyekben jelent�s szerepet vállaltak olyan zenészek is, mint Lukin 

Gábor, Másik János és nemkülönben Víg Mihály.

Xantus Jánosnak szerte a világban nagy sikere volt a mozival, és a szomorúsá-

gát csak az jelentette, hogy Cannes-ban paraszhajszálnyira volt az Arany Kamera el-

ismerést�l, amit végül Jim Jarmusch Florida, a paradicsom c. mozija vihetett haza.

Egy kicsit visszaugorva az id�ben, az én életemben mindig jelent�s szere-

pet játszott a színház, így alakulhatott ki az a faramucinak t�n� helyzet, hogy 

végzett operat�r létemre mégis színházi rendez�ként debütáltam a pályán. Ez 

persze nem ment volna Gálffi  László segítsége nélkül, aki akkor már a Vígszín-
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ház sikeres színésze volt. A színház vezet�sége tolerálta a majd évtizedes közös 

munkánkat, és a Pesti Színházban színre vihettük a Rimbaud cím� el�adást, 

mely a francia költ� két, általunk dramatizált anyagát tartalmazta.

A  Vígben még lehet�ségem volt a Házi Színpadon megrendezni Samuel 

 Beckett Az utolsó tekercs c. drámáját, melyben Gálffi  mellett Eszenyi Enik� is szín-

re lépett. Örömmel jegyzem meg, hogy mindkét el�adás elég szép szériát ért el.

Nos, visszatérve a fi lmhez, nekem a Filmgyárban 1989-ben rendez�ként 

kínálkozott volna még egy lehet�ség. Bólya Péter Alagsorban cím� novellájá-

val volt egy aláírt el�szerz�désünk a Bacsó Péter vezette Dialóg Stúdióban, de 

az író váratlan és buta halála meghiúsította ezt az ügynökkérdéssel komolyan 

foglalkozó fi lmlehet�séget.

1992-ben a MAFILM m�vészi gárdáját (írók, dramaturgok, rendez�k és 

operat�rök) végleg szélnek eresztették, de a Magyar Mozgókép Alapítványnál 

m�köd� szakmai kuratóriumoknál még évekig egzisztálhattunk viszonylag de-

mokratikus körülmények között.

Ma a kortársaim jó része az ún. egyablakos és nyomasztóan csak a forga-

tókönyvre koncentráló rendszer miatt visszavonult vagy végleg abbahagyta a 

pályát. Aki fi atal és teheti, jórészt külföldön próbálkozik.

Fazekas László
labdarúgó, edz� (Budapest, 1947. október 15.)

Az általános iskola után a Bánki Donát 

Gépipari Technikumot végeztem el.

Az Újpesti Dózsa kölyökcsapatá-

ban kezdtem, 12 évesen. 18 évesen 

kerültem az els� csapathoz, és másfél 

évtized alatt 408 bajnoki mérk�zé-

sen, 210 gólt rúgtam. Az 1960-as, 

70-es években a csapattal kilenc, so-

rozatban hétszer egymás után bajno-

ki címet nyertünk. Háromszor lettem 

gólkirály (1976, 1978, 1980). Bece-

nevem, Fazek vagy Kapa, rövidített 

neve a Fazekasnak, véletlen jött egy 

bábjáték, a Futrinka utca után.

A második legjobb európai góllöv�nek járó Ezüstcip� nyertese lettem az 

1979–80-as idényben. 92 alkalommal szerepeltem a válogatottban, és 24 gólt 

szereztem. 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai aranyérmet szereztünk. Kétszer 

Unokámmal
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szerepeltem világbajnokságon: 1978-ban Argentínában, 1982-ben Spanyolor-

szágban. A Salvador elleni 10-1-es gy�zelemb�l 2 góllal vettem ki a részem.

A válogatottságot tekintve, Király Gábor és Bozsik József mögött a harma-

dik, míg a rúgott gólokat tekintve a 16. vagyok az örökranglistán.

1980-ban kaptam meg a lehet�séget, 33 évesen, hogy külföldön, Bel gium-

ban játszhassak. Négy éven át a belga Royal Antwerpen csatára voltam. Ott 

minden id�k három legjobb antwerpeni játékosa között tartanak számon. Az 

aktív labdarúgást a St. Truiden csapatában fejeztem be 1985-ben. A belga élvo-

nalban 105 mérk�zésen összesen 34 gólt szereztem. 1996-ig edz�sködtem itt, 

Belgiumban. Furcsállottam, hogy idehaza nincs szükség a tapasztalataimra…

A család nagyon fontos! Természetesen nem jutottam volna el idáig a csa-

lád nélkül. El�ször apám, kés�bb a feleségem nélkül nem jutottam volna el 

idáig. 1980 óta Antwerpenben lakom a feleségemmel. Három feln�tt lányom, 

Liliana, Éva és Caroline szintén Belgiumban él. Unokám, Angelina 13 éves. 

Jelenleg sporttal kapcsolatos reklámmal foglalkozom. Továbbra is követem a 

focit, járok mérk�zésekre (Royal FC Antwerpen).

Szemadám György
fest�m�vész, író (Budapest, 1947. október 25.)

(Számvetés 70 sorban.)

1. Hetvenéves korban már valóban 

ill�, hogy az ember elszámoljon ön-

magával és a világgal,

2. s megkerülhetetlenül fontos né-

hány kérdés feltevése is.

3. Ilyenek például: mit tettem eddig?

4. Milyen utat jártam be?

5. Hová jutottam végül, és mi értelme 

volt?

6. Mi tagadás: e kérdésekre csak némi 

feszengéssel tudok válaszolni.

7. Els�sorban talán azért, mert az 

életem kissé kalandosabbra sikerült a 

szokásosnál.

8. Ugyanakkor: ha valaki megkérdezte 

volna azt a húszéves, velem azonos 

nevet visel�

9. fi atalembert arról, hogy mi lenne az 

a maximum, amit az élett�l vár, a felét 

sem mondta

10. volna el annak, amiben nekem ma 

részem van.

11. Néha azt hiszem, hogy érdemtele-

nül kényeztetett el a sors.

12. Pedig minden meglehet�sen rosz-

szul indult.
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13. Eredetileg rendes tudósembernek 

– ornitológusnak – készültem.

14. Már középiskolás koromban küls� 

munkatársa voltam a Madártani Inté-

zetnek, hülye

15. módon latin nyelvet tanultam 

(gondoltam: egy tudóshoz ez illik), de 

Isten ujja, a Sors,

16. vagy maga az élet egy sikertelen 

felvételi vizsga képében arra fi gyel-

meztetett, hogy ez

17. nem az én utam.

18. Utólag úgy látom, hogy e kudar-

comért b�ségesen kárpótolt az, hogy 

színészi

19. képességeimnek köszönhet�en, 

kibújtam a kötelez� katonai szolgálat 

alól.

20. Életem egyik nagy adománya, 

hogy egy véletlennek köszönhet�en 

(persze nincsenek

21. véletlenek) megismerkedhettem 

Vaszkó Erzsébet fest�m�vésszel, aki 

egy rövid ideig a

22. f�bérl�m, majd ezt követ�en, 

egészen a haláláig a mesterem volt, 

bár ennek a

23. találkozásnak a jelent�ségét én 

akkor még nem fogtam fel.

24. A  másik nagy adomány, amelyet 

az élett�l kaptam, az volt, hogy egy 

másik véletlennek

25. (lásd fentebb) köszönhet�en, 

a  budapesti állatkert medvéinek és 

oroszlánjainak az ápolója

26. lehettem.

27. Aztán a nagyragadozók f�ápoló-

jának neveztek ki, s ett�l kezdve úgy 

érezhettem, hogy

28. még lehet bel�lem valaki.

29. Ekkor kezdtem festeni is, hályog-

kovács módjára, minden el�képzett-

ség nélkül.

30. Igaz: egyszer elmentem a Képz�-

m�vészeti F�iskola felvételijére is, de 

közben az Aeros

31. Cirkuszban dolgoztam, s  utóbbi 

sokkal inkább érdekelt, mint a modell 

utáni rajzolgatás.

32. Aztán a kudarcok sora: két fölös-

leges év egy állattenyésztési f�iskolán, 

sz�rallergia miatt

33. az imádott állatkertt�l való el-

szakadás, nyomorgás, zátonyra futott 

házasságok,

34. disszidálási kísérlet.

35. Húsz évvel kés�bb tudtam meg, 

hogy eközben a III/III ügyosztály „látó-

körébe kerültem”.

36. Kárpótlásként: született két imád-

ni való kisleányom.

37. Életem mélypontján voltam bizto-

sítási ügynök és kárszakért� is, amivel 

nem szoktam

38. dicsekedni (nagyon rossz voltam 

mindkét szerepben).

39. Aztán igazi társat találtam, aki 

még egy kisleánnyal és egy kisfi úval 

ajándékozott meg.

40. A  festészet mellett írni kezdtem 

publicisztikákat, esszéket, képz�m�-

vészeti, fotó- és

41. fi lmkritikákat, illetve m�vészetel-

méleti és kultúrtörténeti tanulmányo-

kat.

42. Egyre több helyre hívtak el�adó-

ként, és (megélhetési pedagógusként) 

feln�tt, illetve

43. gyermek képz�m�vészeti köröket 

és alkotótáborokat vezettem.

44. De a Lipótmez�n, egy zárt osztály 

n�i betegeinek is tartottam m�vészet-

terápiás

45. foglalkozásokat.

46. A  Terézvárosi és az Újpesti Csa-

ládsegít� Központban vezettem hátrá-

nyos helyzet� –

47. 90%-ban cigány – gyermekek klub-

ját és táborait.

48. Feleségem és máig tartó, fontos 

barátságok adtak er�t ahhoz, hogy 

higgyek magamban.
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49. Megírtam életem els� könyvét, 

Jankovics Marcellról.

50. Jankovics Marcell, Hoppál Mihály 

és Nagy András mellett részt vehettem 

a hét kiadást

51. megért Jelképtár cím� könyv 

megalkotásában.

52. Több mint húsz – zoológiával, 

képz�m�vészettel, illetve kultúrtörté-

nettel foglalkozó –

53. könyvem jelent meg eddig.

54. Mindenféle m�vészeti egyesüle-

tek, szövetségek, társaságok, alapít-

ványok és

55. közalapítványok tagja lettem.

56. Lehet�séget kaptam arra, hogy a 

Magyar Televízióban egy képz�m�vé-

szeti sorozatot

57. indítsak el, ami hat évig tartott.

58. Hat televíziós sorozat megalkotá-

sában vettem részt.

59. A Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztjét vehettem át.

60. A  Magyar Televízió vizuális m�-

vészetek szerkeszt�ségének lettem a 

vezet�je,

61. három év múlva kirúgtak, és ett�l 

kezdve újra kezd�dtek az egzisztenciális

62. bizonytalanságok.

63. (Talán kárpótlásként?) Munkácsy- 

díjat kaptam.

64. Körülbelül hatvan egyéni kiállítá-

som volt Magyarországon, ezenkívül 

Bécsben,

65. Prágában és Moszkvában is kiál-

líthattam.

66. A  Magyar M�vészeti Akadémia 

meghívott a tagjai sorába, amelynek 

köztestületté válása

67. után el�bb a képz�m�vészeti ta-

gozat vezet�je, kés�bb az elnökség 

tagja lettem.

68. A  Magyar Köztársaság Érdemes 

M�vésze díjat is megkaptam.

69. Mostanában az ember származá-

sának rejtélyét kutatom.

70. Végigtekintve e történeten, �szin-

tén szólva, én magam sem értem az 

egészet.

Mohai Gábor
rádió- és tv-bemondó, el�adóm�vész (Újfehértó, 1947. október 26.)

Vitéz Imregi István 120 éves. Sajnos már harminc 

évnél is több, hogy odaát él. � az én katonatiszt 

nagyapám. A sírkövére csak néhány évvel ezel�tt 

írhattuk fel a vitéz szót, mert volt id�, amikor 

szégyen volt a vitézség. Csak segédmunkásnak 

volt jó a ládagyárban. Most az � karszékében ül-

ve írom ezeket a sorokat. Ez a szék még abból az 

id�b�l való, amikor bele lehetett vésni, ha valaki 

vitéz volt, és meg lehetett vele ajándékozni. Még 

az interneten is rátaláltam azok között, akiknek 

a neve fölé ezt írták: „Akikre büszkék vagyunk.”

Gyerekkoromban egyszer megkérdeztem t�-

le: „Nagyapa, te hány éves vagy?” „Hatvanegy, kisonokám.”

Hiába 120 éves, most is 61-nek �rzöm a szívemben. Én most már egy ki-

csit id�sebb vagyok, mint a nagyapám. Azt hiszem, kissé z�rösnek gondolható 

családomban �t szerettem a legjobban.
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Imregi Istvánnak három gyönyör� lánya volt: Macuka, Gizi és Kató. Egymást 

követ� években születtek. Kató lett az én édesanyám. A lányok szépek voltak, 

és ördögien elevenek. Sátoraljaújhelyen élt az Imregi család. Mi a mai napig 

Újhelnek mondjuk, mint az ott születettek.

Sok zsidó család élt Újhelben – békességben a más vallásúakkal. Még cso-

darabbi is volt a városban. A három Imregi lány szombaton vitte a hitközségb�l 

a sóletet Schwarz bácsiéknak. Az úton megették a felét – olyan fi nom volt.

„Schwarz bácsi, tessék elképzelni, megkergetett minket egy kutya, és ki-

lötyögött a sólet!” Schwarz bácsiék természetesen „elhitték”, mert szerették a 

három csibész lányt.

Nagyapámék szilveszterkor elmentek a bálba. A  lányoknak természetesen 

otthon kellett maradniuk. A lányok természetesen utánuk szöktek. Ott bujkáltak 

az ajtók mögött. Még tombolát is vettek – és „pechükre” megnyerték a f�nyere-

mény disznót. Örömükben kénytelek voltak kiabálva kimenni a nyereményért. 

Persze hogy lebuktak a szül�k el�tt, de végül együtt örültek a disznónak.

Édesanyám húszévesen feleségül ment apámhoz, aki felszentelés el�tt álló 

görög katolikus pap volt. Nem volt szerelmi házasság, de hát „egy pap jó ember, 

menj hozzá, lányom!” Harmadik gyerekként szült meg engem Újfehértón. 5 kiló 

20 deka voltam, de nem lógtam ki a sorból, két testvérem is hasonló nagyság-

ban látta meg a világot. Otthon születtem, apám keresztelt meg, csak úgy, pólya 

nélkül, mert nem fértem bele. Anyám csinos, szép asszony volt, egyáltalán nem 

papné-típus. Ha látogatóba jöttek a magasabb rangú papok, nem � csókolt nekik 

kezet, hanem � nyújtotta kézcsókra a kezét. Apám meg csak röstelkedett. Papi 

családokban elképzelhetetlen a válás. Édesanyám elhagyta apámat, és hozzáment 

dr. Czomba Pál orvoshoz, aki engem világra segített, s közben egymásba szeret-

tek. Még azt is meg tudom bocsátani neki, hogy három gyerek után tette ezt.

Rettenetes lehetett a helyzet. A falu papjának felesége elhagyja az urát, és 

hozzámegy a falu orvosához. És ott a falu szája. Apámat elhelyezték, édesanyá-

mat pedig nagyon szerették a faluban.

Négyévesforma lehettem, amikor vendégségbe mentünk Szerencsre, 

anyám testvéréékhez. Letelt a nyaralás, és én nem akartam hazamenni. Tíz 

évig tartott a vendégségem. Anyám állandóan jött értem, de nem mentem vele 

haza, pedig szerettem �t is, meg a férjét is.

Nagynéném férje pénzügy�r volt. Egyik helyr�l a másikra helyezgették, 

keresztül-kasul az országban. Szerencs után K�szeg, Szentgotthárd, Vasvár, 

Gyöngyös. És én mentem velük. Anyunak és apunak szólítottam �ket.

Szerettem �ket, de édesanyámat és az � férjét is. Dúskáltam a szül�kben. 

Volt három apám és két anyám.

Mohai apám soha nem látogatott meg, persze hogy nem alakult ki közöt-

tünk igazi apa-fi ú kapcsolat. Édesanyám állandóan jött.

K�szegb�l a sok száz éves szelídgesztenyefákra emlékszem.

Szentgotthárdon a kaszagyári óvoda utolsó évében ilyesmit énekeltünk: „Ti-

to banditái, Truman fasisztái át nem léphetik a határt.” Úgy emlékszem, mintha 

tegnap lett volna. Talán csúfság ilyet mondani, de hatévesen Szentgotthárdon, 

szinte már Ausztriában, szerettem az orosz katonákat. A szomszéd Sári Jucival 

kiálltunk a kapuba, és lestük az orosz katonákat. „Kárándás” – ez volt az els� 

orosz szó, amit megtanultam, mert az orosz katona mindig a csizmája szárába 
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dugott két ceruzát. Az egyiket Sári Juci kapta, a másikat én. Mit tudtam én ak-

kor, hogy nem turistaként jöttek Magyarországra.

Mindszenti bácsira is emlékszem Szentgotthárdról, akit a közeli elmegyógy-

intézetben ápoltak. (Nem volt rokona a hercegprímásnak.) Sokat beszélget-

tünk a kerítésen át. Meg azt is szerettem, hogy mindennap bemondta a rádió: 

„…a Rába Szentgotthárdnál”. (Talán ezért lett kés�bb rádióbemondóként egyik 

kedvenc m�sorom a vízállásjelentés.)

Szentgotthárdon kezdtem iskolába járni. Akkor mondtam el�ször, hogy 

Mohai Gábor a nevem. Addig mindig Sipos Gábornak hívtam magamat a ne-

vel�szüleim után.

Vasvár következett másodikos koromtól. ’56 is ott ért. Emlékszem rá.

A vasvári szentkúti Mária-napi búcsúkat nagyon szerettem. Jöttek a búcsúsok 

messzir�l, mondták a szent énekeket. Minden háznál szívesen látták �ket, a szal-

makazlakban aludtak, az udvarokon. Vasvárt nagyon szerettem, ma is visszajárok.

Aztán jött Gyöngyös. Akkorra a nevel�szüleimnek már volt két gyerekük, 

mégis maradtam harmadiknak. Ma is testvérként szeretjük egymást.

Vasvárhoz képest Gyöngyös nagyváros volt. Írtam is vasvári barátomnak, Var-

ga Mikinek, hogy Gyöngyös olyan nagy város, hogy már tehenek sem járnak az 

utcán, és a boltban bet�tésztát lehet kapni. Tüske, Csofi , Hann Miska – �k voltak 

a legjobb barátaim Gyöngyösön. Mindig együtt lógtunk. �k muzsikáló fi úk vol-

tak, s hogy zenei „fellépéseik” alatt a váltógyári ünnepségen is együtt lehessünk, 

rávettek, hogy én „szilofonozzak” (vagy talán xilofonozzak). Azt mondták, csak 

csináljak úgy, mintha… – az üt�t ne érintsem a fémlapocskákhoz, csak imitáljam.

Nem buktunk le. Gyöngyösön �rsvezet� is voltam az 	rhajós �rsben, de 

nagyon hamar leváltottak, mert nem tudtam �rsöt vezetni. Pedig kit�n� tanuló 

voltam. Lehet, hogy a kett�nek semmi köze sincs egymáshoz?

1962-ben, amikor nyolcadikos voltam, apám küldött nekem egy men� b�r-

kabátot. Ez volt az els� „kapcsolatom” vele. Elutaztam hozzá megköszönni. Kb. 

tíz év után akkor láttam �t el�ször. Idegennek t�nt. Sem akkor, sem azután soha 

nem haragudtam rá. Szabad-e ilyet mondani: nem hiányzott. Kés�bb lassan-las-

san összebarátkoztunk. Aztán még azt is megértem, hogy büszke volt rám.

Sokan gondolhatták, mondhatták – gondolhatják, mondhatják –, hogy nekem 

nehéz, hányatott gyermekkorom volt. Nem. Nekem boldog gyerekkorom volt.

Elvégeztem a nyolcadik osztályt, és „hazakerültem”. Debrecenben a Tóth 

Árpád Gimnázium tanulója lettem.

Fábry Szabolcs és a kés�bbi híres orvosprofesszor, Csécsei Gyuri lett a 

legjobb barátom. Sajnos már csak emlékezni tudok mindkett�jükre. „Tatunak” 

neveztük magunkat!? Mindhármunk padjára odavéstünk körz�vel egy tatut. 

Hallgattuk a Tinédzser partyt a Szabad Európában. Írtunk egy levelet Cseke 

Lászlónak, és kértünk t�le egy akkor divatos számot, de nem mertük feladni, 

mert féltünk, hogy elkapnak minket, és úgysem kapná meg a levelet. Aztán 

egyszer elmentünk osztálykirándulásra Csehszlovákiába, és onnan küldtük el a 

levelet Münchenbe. Miért gondoltuk, hogy Csehszlovákia más, mint az akkori 

Magyarország, nem tudom. Aztán ott ültünk a recseg� rádiónál, és ugráltunk 

örömünkben, mikor Cseke László „Tatu” jeligére elküldte nekünk a kért nótát.

Érettségi után nem vettek fel egyetemre, de nem is tudtam igazából, hogy 

mi akarok lenni. Csak azt tudtam, hogy verset akarok mondani. Elvégeztem 
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hát a népm�vel�–könyvtáros szakot. Az tulajdonképpen egy nagy nulla volt 

(legalábbis nekem). Mindenbe belekóstoltatott. A mozigépészetbe, a kukorica-

termesztésbe, talán felületesen még egy kicsit a m�vészetekbe is. Igazi tudást 

semmib�l nem adott, de egy papírt mégis.

Voltam m�t�ssegéd szülészeten. Voltam ápoló a kijózanítóban. Voltam 

könyvtáros. Voltam segédszínész.

1978 óta rádió- és tévébemondó vagyok. A Magyar Rádióban olyan, nagy 

m�veltség�, ma már legendásnak mondható bemondóóriások társaságának 

tagja lehettem, mint Körmendy László (†), dr. B�zsöny Ferenc (86), Debrenti Pi-

roska (91), Erdei Klári (92), Er�ss Anna (86). Mindannyian mestereim voltak, ma 

már barátaim. A Magyar Televízióban 1979-ben volt az els� képerny�s megje-

lenésem. Attól kezdve sok m�sor vezet�jeként, bemondóként tevékenykedtem. 

Megtisztel� volt Takács Marika és Tamási Eszter kollégájának lenni. Az egykor 

megbecsült szakmát t�lük tanultam meg, anélkül hogy konkrétan egy percig 

is tanítottak volna. Pláne hogy „kioktattak” volna. Ezt a két tüneményes-kedves 

embert, a televíziózás történetének két meghatározó személyiségét – ma már 

mondhatjuk: nagyasszonyát – csak szeretni, tisztelni lehetett. Hosszú évekig 

voltam a Híradó hírolvasója, m�sorvezet�je. A Duna Televízió megalakulásakor 

másfél éven át ott is vezettem egy naponta kétszer jelentkez� kulturális m�sort.

Amikor a Magyar Televízióban megszüntették a bemondók foglalkoztatását, 

megsz�nt az a közvetlen, családias, már-már bizalmas (nem közvetlenked�, 

nem bizalmaskodó) kapcsolat, amely az évtizedek alatt kialakult köztünk és 

a néz�k között. Tapasztalatból mondhatom, ennek a szeretettel teli kapcso-

latnak számos jelét adták a néz�k levélben, telefonon és sok-sok személyes 

találkozás alkalmával. És adják még ma is. Most már nyugdíj mellett dolgozom 

a Magyar Rádióban (MTVA), de 38 éve ugyanolyan töretlen kedvvel. B�zsöny 

Feri kollégámtól megörökölvén, naponta mondom a Kossuth rádióban a déli 

harangszó el�tti helytörténeti ismertet�ket, a Bartók rádióban pedig heti rend-

szerességgel vezetek komolyzenei kamarakoncerteket a Márványteremb�l. Két 

éve felkértek az immár hat éve m�köd�, országos sugárzású Bonum Tv, az els� 

magyar katolikus televízió „hangjának”, m�sorvezet�jének. Örömmel vállaltam. 

Kaptam mindenféle díjat meg kitüntetést (Radnóti-díj, Magyar Köztársasági 

Arany Érdemkereszt, 2001). Persze hogy jólesett. Rádiós és tévés munkámat a 

kezdetekt�l szolgálatnak tekintem.

A Jóisten azonban egy másik szolgálattal is megbízott. Hála Neki, nagyon 

sokszor mondat velem verset. Azóta, hogy a gimnázium els� osztályában 

Debreczeni Tibor tanár úrnak azt füllentettem, hogy nekem Pet�fi  Sándor a 

kedvenc költ�m. A Tanár úr elhitte, elhitette velem is, és végül én is elhitettem 

magammal. Legutóbb néhány hete tartottam el�adóestet Pet�fi  verseib�l.

Belegondolni is rossz, mi lenne, ha akkor Debreczeni Tibor nem teszi fel 

nekem a kérdést: „Neked, fi am, ki a kedvenc költ�d?” (Vagy ha nem � kérdezi 

ezt meg.)

Köszönöm, Tanár úr!

Évtizedek óta szerkesztek és mutatok be irodalmi el�adóesteket. Hol egye-

dül, hol énekes, zenész m�vészekkel, Pitti Katalinnal, Dévai Nagy Kamillával, 

Binder Károllyal együtt járjuk az országot. Több verses CD-m jelent meg. 

Köztük: Szárnyakon fekszem (Nagy László, Szécsi Margit, Kondor Béla versei 
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– közrem�ködött Sebestyén Márta és Binder Károly zongoram�vész), Elmon-

dom mind a sok tréfát (József Attila szerelmes versei, levelei, közrem�ködött 

Dévai Nagy Kamilla), Krisztus békéje (Barsi Balázs tudós-szerzetes naplójának 

hangoskönyvváltozata).

Legutoljára november 27-én mutattuk be Binder Károllyal közösen készített 

Ne szólj, csak jóravalót cím�, Kondor Béla verseib�l összeállított, most meg-

jelent lemezünket.

Nekünk, bemondóknak a televízióban és a rádióban is nagy szerepet szán-

tak. Ismertségünket, népszer�ségünket a médiának köszönhetjük. Még most, 

sok év után is. A mikrofont, a képerny�t megtanultuk tisztelni. Ügyelnünk kel-

lett a megjelenésre, a helyes, választékos, szép magyar beszédre. Mindannyian 

éreztük, hogy ebben példát kell mutatnunk.

A  legels�, legfontosabb szakmai követelménynek kellene lennie ma is az 

érthet�, szép magyar beszédnek. Ez a legfontosabb ebben a hivatásban. Minden 

egyéb csak ezután következhetne. Gyakran hívtak és hívnak tanítani. Nem akarok 

tanítani, és kedvem sincs hozzá. El�fordul, hogy olyan kollégától hallok valamit 

helytelenül, rosszul mondani, akit egyébként szeretek, alkalmasnak, tehetséges-

nek tartok – felhívom, és tapintatosan, fi noman fi gyelmeztetem. Megköszöni, én 

pedig örülök, hogy segíthetek. Persze vannak olyanok is, akikkel állandó tele-

fon-összeköttetésben kellene lennem, ám rajtuk úgysem lehet segíteni.

Nekünk még voltak mestereink, talán példaképeink is. Mi már nemigen le-

szünk példaképei egyetlen bemondónak sem. Nem lesz kinek. Az anyanyelvün-

kön szépen, érthet�en, szabatosan beszél�, fogalmazó bemondóra már nincs 

igazán szükség, hiszen egy kicsit nagyobb odafi gyeléssel, koncentrálással 

azokat is meg lehet érteni, akik nincsenek birtokában ennek a képességnek.

Mondják, ha valakinek megadatik a képesség – beszélni mindenki tud. 

Igen, de egy hivatásos beszél� esetében nem mindegy, hogyan szólal meg! 

Bizonyos fokig talán meg lehet tanulni, de ki merem jelenteni: az embernek 

veleszületett képesség nélkül – nagyon nehéz. Jó énekes sem lesz valakib�l 

alapvet�, született muzikalitás nélkül.

Nekem a beszéd a kenyerem. Vallom, hogy a szó nemcsak üres fecsegés 

vagy szónoklás, hanem képes arra, hogy a lélek melegségét, szeretetét is hor-

dozza. Érzem a felel�sségemet, amikor beszélni kezdek. Igaznak vagy hamis-

nak a szavaink által is ítélnek minket. Hiszek a szép és igaz szóban.

Hosszú évek óta szép hagyományként minden év februárjában Balázs-nap al-

kalmából néhány kollégámmal, barátommal, akik a szóból, a szóval élnek, elme-

gyünk az Üll�i úti Szent Kereszt templomba (vallási hovatartozás nélkül) Balázs-ál-

dásra. Bíró László püspök úr ilyenkor külön köszönti a jelen lév� újságírókat, 

bemondókat, színészeket, énekeseket, és kéri t�lünk, hogy ne hagyja el ajkunkat 

igaztalan, piszkos beszéd, csak igaz szóval éljünk! Végül a torkunk elé keresztbe 

tett gyertyával Isten áldását kéri ránk és munkánkra. Aztán, hogy a következ� évig 

mennyire sikerül ennek szellemében élnünk, az már az egyént�l függ.

2017-ben február 5-én lesz Balázs-áldás…
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Szacsvay László
színm�vész, a Nemzet Színésze (Budapest, 1947. október 27.)

– A  Katona József 

Színházban vagyunk, 

amely színháznak az 

egyik alapítója volt…

– Így igaz. Annak 

idején együtt jöttünk 

át az akkori Nemze-

ti Színházból, amely 

most a Magyar Szín-

ház, akkor lettem ma-

gam is alapító tagja. 

Azt hiszem, ’82-t�l lé-

tezik a Katona. El�tte 

’71-t�l a Nemzeti Szín-

házban játszottam, azt 

megel�z�en f�iskolai gyakorlaton is 

ott voltam, és ’66-tól egy évig stúdiós 

is ott. Másodszorra vettek fel a f�is-

kolára, hála Istennek, mert különben 

nem lettem volna stúdiós, ami viszont 

életem egyik kedves éve volt. Talál-

koztam közelr�l a színházzal, amely-

nek elképeszt� társulata volt: Major 

Tamás, Gobbi Hilda, Básti Lajos, �ze 

Lajos, Sinkovits Imre… Velük lehet-

tem egy színpadon. Fantasztikus szí-

nészek; az akkori fi atalok közül ott 

volt Tör�csik Mari, Moór Marianna, 

Császár Angéla, a  korosztályomhoz 

közelebb lév�k közül Benedek Miklós, 

mellette öltöztem… Amikor � is átjött 

a Katonába, itt még lehúztunk egy 

tízest együtt. Hát ennek már harminc-

kett� éve.

– Benedek Miklóssal, Császár An-

gélával való közös munkájuk…

– …a Budapest Orfeum, az még 

a Nemzeti Színházban készült. Ponto-

sabban, egy el�adásra készült, a  Fé-

szek Klubba. Annak idején pénteken-

ként ott irodalmi esteket rendeztek, 

és így mutattuk be ezt a produk-

ciót, amelynek akkora sikere volt, 

hogy a Nemzeti Szín-

ház átvette. Az igazga-

tó Sziládi János volt, 

és Zsámbéki Gábor, 

Székely Gábor a két 

f�rendez�. Az akkori 

Nemzeti Színházban a 

néz�téri büfé – több 

irodalmi est helyszíne-

ként – bejáratott hely 

volt Ott játszhattuk a 

Budapest Orfeumot. 

A  gazdasági igazgató 

Czapkó Endre volt, aki 

azt mondta: miért néz-

ze ezt száz ember? A Katona átépítés 

alatt állt, a  F�városi M�vel�dési Ház 

volt a Nemzeti kamaraszínháza, s  � 

mondta, hogy inkább ott játsszuk, és 

nézzék hatszázan egy este. Kicsit más 

lett a hangulata, de hát ez gazdasági 

okokból el�nyösebb volt a színháznak 

(mi egy fi llért nem kaptunk bel�le, 

el�adásszámért játszottuk, de hát any-

nyira imádtuk, hogy eszünkbe sem 

jutott pénzt kérni érte). Aztán nagyon 

sok pénz állt a házhoz azáltal, hogy 

mindhármunkat tulajdonképpen ez a 

produkció vezetett be a szakma krém-

je felé, általa váltunk ismertté. Nagyon 

nagy sikere volt, és hát számtalan 

kabarém�sor meg más felkérés vél-

het�en ennek hatására ért el minket. 

Arról nem is beszélve, hogy rengete-

get utaztunk vele: voltunk skandináv 

körúton, izraeli körúton, eljutottunk 

Ausztráliába, de még Pozsonyba is. 

A  nagyobb városokba, az országon 

belül, szinte mindenhová. Mindmáig 

azt vallom, hogy mindhármunk éle-

tének ez bizonyos csúcspontja volt. 

A  naptáramba mindig pirossal volt 

beírva, ha a Budapest Orfeum ment.
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– Most milyen színnel szerepel 

abban a bizonyos naptárban a Szép 

Ern�-est, az új produkció, amelyet 

ismét Benedek Miklóssal készített?

– Ez egy kicsit fájó dolog, mert a 

Szép Ern�-est már nincs. A  színház 

levette a m�sorról, nem kérdeztem, 

hogy miért.

– Mindig olyat mond, hogy „nem 

kérdeztem”, „nem tettem az asztal-

ra”. Ilyen visszahúzódó, beletör�d� 

alkat?

– Valószín�leg igen. Olyan vagyok, 

amilyen, nem akarok változtatni rajta. 

A  fi atalkori neveltetésem nem azo-

nos a mai neveléssel. Els� évtizede-

met „haptákszínjátszásnak” hívtam: az 

volt az „Igen, f�rendez�, igen, igazga-

tó”-korszak… Ma a fi atalokat kreativi-

tásra nevelik, színházi demokráciáról 

beszélnek nekik, én viszont úgy gon-

dolom, hogy a demokrácia a színház 

halála. Mindenkit meg kell hallgatni, 

amire iszonyú sok energia megy el. 

Persze, aki okosat szól, azt meg kell 

hallgatni. De nálunk nem lehetett be-

leszólni, a f�rendez�nek azt mondani, 

hogy „kérem, én ezt másként gon-

dolom”… A  korosztályom neveltetése 

valószín�leg más. Persze nem biztos, 

hogy mindenkire vonatkozik ez a meg-

állapítás. Én akkoriban azt találtam ki, 

hogy ha valaki valamit mond, az az 

egyik fülemen be – ami kell, az marad, 

a  többi meg a másikon ki. Sokszor 

fordult el�, hogy egy jelenetet megcsi-

náltam ugyanúgy, mondták, hogy nem 

jó, nem jó, s amikor ötödszörre meg-

csináltam változatlanul, akkor meg azt 

mondták: „na, látod!”

– Többször beszélt arról is, hogy 

a színház nemcsak kultúrát ad, ha-

nem néha el is vár…

– Pontosan. Ez tulajdonképpen a 

Katona József Színházra vonatkozik. 

Itt is voltak kevésbé sikeres el�adások 

az elmúlt harminc évben, de az biztos, 

hogy a gondolat mindig jelen volt. 

Ez alatt azt értem, hogy ha például 

elhangzik egy név, egy történelmi 

helyzet felidézése, vagy bármi, amit 

a néz� nem tud, akkor az azzal jár, 

hogy kisebb lesz az élménye, mint an-

nak, aki tájékozottabb. A  m�veltebb 

közönség jár általában a Katonába, 

s a cél is mindig ez volt. A fi atal egye-

temisták voltak a célközönség, most 

is vannak a színházban ifjúsági neve-

l� programok, beavató színház, meg 

ilyesmi. Ebben én nem veszek részt, 

mert senki sem kért rá, de vannak. 

Ezek a programok nem feltétlenül 

színészeket akarnak nevelni, hanem 

olyan embereket, akik kicsit zárkózot-

tabbak, megnyitni. Az emberek nagy 

többsége ma beszélni sem tud. Olyan 

szókincshiányú emberek járkálnak a 

világban, még pozícióban is, hogy 

az szörny�. Ennek sok oka van, elég 

kinyitni a televíziót, hogy megértsük. 

Régen létezett a képerny�képesség 

követelménye, ami nem is annyira 

az emberek küllemére vonatkozott, 

mint inkább arra, hogy mit és hogyan 

mondtak, hogyan hangsúlyoztak. Ma 

már más a helyzet…

– Amikor a neveltetésr�l beszélt, 

inkább a színházi múltra gondolt, én 

Tersánszky Józsi Jen��–�Grecsó Krisztián, 

Cigányok (Katona József Színház, Harkocsány 

szerepében, partnere Keresztes Tamás, 

fotó: Dömölky Dániel)
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meg arra, hogy a családból hozott 

értékek… Fehér Tibor az édesapja, és 

megnézve kiadott könyveinek lajst-

romát, az tiszteletre méltóan nem 

kevés…

– F�leg ifjúsági regényt írt sokat, 

amelyeket imádtam, s  imádok mind-

máig. Próbálkoztam több kiadónál, 

hogy esetleg újra megjelentessék né-

melyiküket, de mindenhol elutasítot-

tak. Verseket is írt, több százat el is 

égetett, mert elvitte Babitshoz, aki 

valamit fanyalgott, és apám, aki más 

típusú ember volt, mint én, ezen fel-

háborodott, hazament és elégette az 

összeset. Édesanyám pedagógus volt, 

tanító néni. Hozzá jártam els� elemi-

be, ami rémes volt, de másként nem 

tudták megoldani a helyzetet. Az én 

nemzedékem éppen akkor lett els�s, 

amikor � els� osztályt kapott, s  hát 

csak hozzá járhattam. Szenvedés volt 

az neki is, nekem is. Azt hiszem, én 

voltam az egyetlen, aki az iskolában 

igazgatói int�t kapott. Habár nem vol-

tam én annyira rossz gyerek, csak hát 

az ötvenes években elég sok dolog 

tilos volt. Anyám angol–német szakos 

tanár is volt, tanított „schwarzban”, 

természetesen, sokat… Ezért nem tu-

dok én sem angolul, sem németül: 

mire rám került volna a sor, olyan fá-

radt volt szegény, hogy egy talpmasz-

százzsal elintéztük.

(Kérdez�: Szondi György)

Pátkai Tivadar
költ� (Sokorópátka, 1947. november 1.)
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Mert �sz van, és eljött a vándorlások, keresgélé-

sek ideje: megyek.

Át, keresztül-kasul a városon. Keresek vala-

mit ezen a nyárutói, füstölg� délutánon.

Vagy csupán régi nyarak el�hívott képei után 

loholok?

A híres gy�ri Kossuth utcán jönnek fölöttem 

a lovak, jönnek alattam is, csak szembe nem 

jönnek, a jegesember lovai.

Patkók koppanásai az októberi ég aszfaltján.

Ott állok valahol dinnyét�l maszatosan, raga-

csosan az utcai gyümölcsárus kofák között.

Talán utolsó jégtábláit rakja le ponyvás sze-

kerér�l a jeges.

Szótlan.

A  lovak emelgetik lábukat. Szaporán, akár a némafi lmekben, akár a bur-

leszkfi lmekben. Dolgozik a jegesember, mintha csak sejtené, hogy holnap már 

nem lesz rá szükség.

Még utoljára egyet rikkant: Jeggeeet, jeggeeet vegyenek!


