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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.)

(OTTHONRÓL HAZA – 7.0 verzió.)

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!
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Aztán feszül a gyepl�, elindulnak.

A véges végtelenbe.

Újra azok a kopogások. Furamód, ahogyan távolodnak, úgy er�södik, er�-

szakoskodik dobhártyámon a hangjuk!

Hiábavalóság most mellettem a motorok förtelmes zaja, tülekedése is. 

Mindegyre er�sebb a dobogás.

Megfeszülnek szívem gyepl�i, menni kell!

Most csönd van a vár tövében, de fönt, a Káptalan-dombon kirándulóktól 

hangos és tarka az �sz. Fotómasinák diszkrét zürrögése.

A Rába is megváltozott. Piszkosabb lett, kisebb.

Vagy kölyökfejjel volt csak tisztább és nagyobb?

Igen, azt hiszem, ezt hívják éveink optikai csalódásának.

Szerettem naphosszat lovagolni a Taverna átforrósodott bronzágyúin.

Akkor dél volt. Horgászok ültek mozdulatlanul csónakjukban. Azóta sem 

láttam szebb szabadtéri tárlatot. Mintha tüzes kardot nyelt volna a leveg�.

Aztán jön valaki nagy sietve. Pajtás szekeret húz maga után, frissen, lendü-

letesen.

Kilóg a nagy egészképb�l.

Fest�állványt állít, vásznat vagy papírt tekercsel. Fura ember: pipával a szá-

jában, micisapkával a fején.

Gyorsan körbeviháncoljuk, körbeálljuk mi, térdnadrágos gyerekek.

Idegesen, majdhogynem kapkodva keveri a palettán a színeket.

Futnának, dezertálnának a nyár utolsó katonái ecsetje el�l az �szbe. Ami-

kor elkap egyet-egyet közülük, fölrakva a vászonra: méltóságteljesen hátralép, 

meggyújtja rég kialudt pipáját.

A kép jobb alsó sarkába bet�ket rajzol. Tó-vá-ri, silabizáljuk, közben már 

litániára hív a közeli karmelita templom harangja.

Szúnyograjok hullámzanak a Rába fölött.

Itt, ezen a rozsdás fotográfi án meg néhány klottgatyás, boldog gyerk�c vi-

háncol, miközben lábukat lógálják a Rosta-féle csónakház úszómedencéjébe. 

Közülük valamelyik én vagyok.

Ó, az els� tempók! Mindig azok a legnehezebbek.

Egy héttel kés�bb hosszában is átúsztam a medencét, majd a stégr�l ke-

resztirányban a Rábát is. A Radó csücskén kötöttem ki. Ezt, lehet ezt elfelejte-

ni?! Az úszóvizsga el�l bezzeg megszöktem!

Otthon, Sokorópátkán, kés�bb irigykedtek is a falubeli srácok, amikor a 

Pap-réten bemutattam új „tudományomat”. Igaz, a Pap-réten csak nagy ritkán, 

a hatalmas felh�szakadások után lehetett úszkálni. Legtöbbször kisebesedtem 

ezekt�l a fürdésekt�l. Mit érdekelt! Amikor én óriásira n�hettem a szemükben. 

Én, az „úszóbajnok”!

Egy napon baljós levél jött Gy�rbe: …mostmár gyere haza kisfi jam a nya-

ralásból, jóbul is megárt a sok… kezd�dik az aratás… A kötélterítés el�l (hogy 

utáltam!) egyetlen nyáron sem tudtam megszökni. De ha elbírtam volna a ka-

szát! Kaszás! Az igen, kaszás mindig szívesebben lettem volna.

Arat most a városi �sz is. Vadgesztenyék gurulnak a lábam elé, október 

nagy barna szemei. Lüktet, lobog, füstölög, hajszol ez az �sz.

Vagy csak sürg�sebb lett valami?
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Új honfoglalásra készül�dnek a ritkuló madarak.

Új honfoglalásra szívem madarai.

Pedig már hány éve, hogy itt röpdöstek ebben a városban!

Itt röpdöstek, és keresték AZT a jegesembert, AZT a fest�t, AZT a tempót 

– hiába.

Ezen a kés� délutánon mégis megtaláltak valakit, valamit.

Egy másik jegesembert, egy másik fest�t, egy másik tempót.

Nem is vesztek el.

Tudom már.

Csak egyiknek elolvadt a jege, a másik elny�tte pajtás szekerét, én meg, 

azóta, réges-régen letettem az úszóvizsgát.

Szanyi Péter
szobrászm�vész (Rákosszentmihály, 1947. november 2.)

Burokban születtem. 

No nem úgy értem, 

hogy különösebben 

„szerencsés fi ckó” len-

nék, hanem a szó va-

lós jelentése szerint. 

És otthon. Ez önma-

gában szerencsének 

mondható. Mármint a 

túlélés.

(’47 Budapestje még 

romokban, a  kórházi 

viszonyok ennek meg-

felel�ek. Orvosának tanácsára anyám 

otthon szült meg engem, negyedik, 

kés�n fogant gyermekét.)

Az ígéretes ómen nem igazolódott 

maradéktalanul.

Hároméves koromban félárvaság-

ra kerültem, három testvérem akkor 

13, 11 és 9 éves volt.

Anyánk – akinek addig „csak” 

a  gyermekek nevelése volt a felada-

ta – egyedül a f�városban nem tudta 

biztosítani a korábbi polgári, anyagi 

gondoktól többé-kevésbé mentes éle-

tet számunkra, ezért 1951-ben vidéki 

rokonainkhoz költözött velünk. Nem 

gondolt újabb házasságra, kemény 

munkával és nagy sze-

retettel egyedül nevelt 

minket, és emberfe-

letti er�feszítéssel te-

remtette el� a min-

dennapit, és táplálta 

belénk a tudás igé-

nyét.

Kisgyermekkorom 

tisztes szegénység-

ben, a  fészekmeleg 

önfeledt boldogságá-

ban telt, édesanyánk-

nak sikerült megóvnia engem, a „ba-

bát” a külvilág zajától.

Az � csendes, de bátor reziszten-

ciája a fennálló rend ellen e nehéz 

id�kben abban állt, hogy (a  tanító 

néni jóakaró fi gyelmeztetése ellenére) 

hittanórákra járatott, s�t kés�bb még 

ministráltam is a vasárnapi miséken.

Játszóterem a kert és a közeli 

erd�, a  diósgy�ri várrom, kuckóm a 

szárnyas zongora alatt. A  vályogház 

hátsó szobájában, ahol ötünknek hely 

híján csak három fekhely jutott, ez a 

hangszer képviselte azt a múltat, ame-

lyet én csak testvéreim visszavágyó 

elbeszéléseib�l építettem és színez-
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tem varázslatossá, a b�ség elsüllyedt 

Atlantiszává. A zongora fekete korpu-

sza alatt lapozgattam bátyáim Märklin 

játék-katalógusát, játék pénzemül a 

csodás ornamentikával rajzolt „igazi” 

millpeng�k kötegei szolgáltak.

Reggelente az óvoda és a közeli 

népbolt tetejér�l indulókat harsogott 

a megafon, id�nként légiriadót fújt 

a szemközti villanyoszlopra szerelt 

sziréna, jelezve, hogy a béke illúzió, 

tulajdonképpen nincs is, az imperia-

lizmus bármely percben támadhat. 

Nekem és játszópajtásaimnak tetszett 

a katonásdi.

A  m�vészet kiskönyvtára füze-

teinek többnyire fekete-fehér, olykor 

elmosódott reprodukciói jelentették 

els� találkozásomat a festészettel. 

Ügyesen rajzoltam, már az óvónénik 

elismerése is „m�vésszé” avatott. El-

határoztam hát, hogy mégsem kocsis 

vagy mozdonyvezet�, hanem fest�-

m�vész leszek. A pályaív kés�bb kissé 

módosult. 12 évesen eld�lt: szobrász 

leszek inkább.

Konok elszánással dolgoztam cé-

lom elérésén, a munkás-szakkör Ben-

jáminjaként, a  szomszéd néni lisztes 

kötényével a hónom alatt, es�ben, 

hóban gyalogolva, ki nem hagytam 

volna az esti, nem gyerekid�ben tar-

tott foglalkozásokat.

Anyám inkább orvosi, vagy más, 

komolyabb pályát képzelt nekem, de 

soha nem próbált eltéríteni a már 

szinte rögeszmévé vált elhatározá-

somtól.

’56 �sz. Iskolaszünet… három 

szovjet tank a diósgy�ri f�utcán… 

a  család izgalma a recseg� néprádió 

körül, majd a parókián az amerikai 

segélycsomagok osztása (ömlesztett 

sajt, tejpor, s�rített tej, használt ruha).

Anyánk a kezét tördelte, bátyám 

végül mégsem disszidált

A hatvanas évek eszmélésem ideje.

Nem éreztem, hogy a sors kegyelt-

je lennék, kísért a jel (ahol jegyeztek), 

hogy nem vagyok a sarló és kalapács 

népének ivadéka (osztályidegennek 

nevezték az olyat, mint én).

A  f�városi Képz�m�vészeti Gim-

náziumba (a  jó felvételi eredmény 

ellenére) nem vettek fel.

A  reál-tagozatú gimnáziumi osz-

tályban a szépm�vészetek iránti von-

zódásom meglehet�sen elszigetelt, 

de legalábbis sajátos, külön státuszt 

biztosított nekem. Osztálytársaim 

szinte mindnyájan mérnöki pályára 

készültek, s  többnyire azok is lettek.

A  csoportba való illeszkedésbe 

apai minta nem segített, és e minta 

hiánya egész életemen át fájón kísért.

Érettségi után végre álmaim váro-

sába, Budapestre kerültem.

A katonai szolgálatot az els� f�is-

kolai sikertelen felvételim után úgy si-

került elkerülnöm, hogy k�faragóinas-

nak álltam. Ez a szakma akkoriban 

–  mint épít�ipari tevékenység  – ha-

lasztó hatályú mentességet biztosított 

a katonaság alól. Két évig a Dési Hu-

ber Körbe jártam, 1968-ban, a párizsi 

diáklázadás idején, a  magyar csa-

patok csehszlovákiai bevonulásának 

nyarán – már végzett k�faragóként  – 

felvételt nyertem a Képz�m�vészeti 

F�iskolára. A siker és az elégtétel éve 

volt ez számomra, hiszen – bár két 

m�vészeti f�iskolára egyidej�leg je-

lentkezni tiltva volt – felvételiztem az 

Iparm�vészetire is, és csodák csodája, 

oda is felvettek.

A „nagy generáció” el�ttem haladt 

(bár err�l én akkor mit sem tudtam), 

a Ratkó-gyerekek a sarkamban. Utób-

biak azután utol is értek, legalábbis a 

sorozóirodákban, hiszen mire lediplo-

máztam, addigra se bakancs, se vas-

ágy nem jutott nekem a seregben. Így 

hát, hála a gondviselésnek, ma nem 

tudnék elsütni egy kispuskát sem.
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A  f�iskola évei csodásak voltak. 

Soha azel�tt, és jószerével azóta sem 

éreztem annyira stabilnak az egzisz-

tenciámat és biztatónak a jöv�t. So-

mogyi-növendék voltam, és ezért ak-

kor sokan irigyeltek. A  mesterképz� 

után mindjárt két köztéri pályázatot is 

nyertem, majd egy évre rá m�terem-

lakáshoz is jutottam, igaz, így megint 

távol kerültem szeretett szül�váro-

somtól.

És az évek szálltak, mint a percek. 

Siker és kudarcok váltakozva követték 

egymást, a  gyermekek cseperedtek. 

Munkáim szaporodtak köztereken, 

gy�jteményekben, a m�teremben leg-

inkább, aztán a pincében is. ’91 óta 

ismét Budapesten élek. Barátaim szá-

ma megcsappant. Ki eltávozott örök-

re, ki pedig megcsalt.

Id�közben a világ is nagyot válto-

zott. Egy pillanatra felizzott a remény, 

jobb lesz talán. De ez a pillanat csak 

az atomháború veszélyének korát a 

terror veszélyének korszakától volt hi-

vatva elválasztani. És úgy t�nik, nincs 

megállás.

Aggódva fi gyelek.

Bencze Ilona
színm�vész (Nagykanizsa, 1947. november 3.)

Mindig is érdekelt, mi végre vagyunk a világban, 

hogyan alakul, változik életünk abban a nem 

túl hosszúnak mondható id�szakban, amíg egy 

átlagos emberi élet során az újszülött csecsem� 

id�s emberré válik. A saját hetven évemre vissza-

tekintve, ez már több mint érdekes és izgalmas.

Azt tartják, hogy az ember hétéves ciklu-

sokban változik, ezek a változások biológiai 

és lelki szempontból egyaránt hatással vannak 

ránk. Ráadásul mentálisan az els� hét évünk 

a legmeghatározóbb, minden ott d�l el, utána 

már csak annak a hatásait bontogatjuk, gy�rjük, 

szenvedjük, korrigáljuk egy életen át, vagy ép-

pen örüljünk és élvezzük minden adományát, és 

építjük rá egész der�s, boldog életünket, melyet 

a további években már csak ki kell teljesíteni.

Valóban így lenne?

Akkor induljunk el ezen a mezsgyén, megkísérelve valamiféle összegzést 

az elmúlt tíz ciklusról.

(1–7.) Nehéz születés, gyors fejl�dés, er�s, minden szempontból jól fejlett 

leánygyermek. Az els� 3 év nagyszül�kkel, szül�kkel, fi ú-, majd lánytestvérké-

vel, önfeledt, boldog évek. 3–7-ig nagyszül�kkel, nagynénikkel nevelkedés új 

környezetben, sok kaland az imádott nagypapával, de… az újabb leánytestvér-

rel b�vült családom nélkül. Nagy kérd�jelek!

Fotó: Kovács Szilvia
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(8–14.) Hazaköltözés, egymásra hangolódás a családdal, iskola, gyakran 

beteg édesanya, igyekv�, csupa szeretet édesapa, testvérekkel kalandok, iz-

galmak, szép és tartalmas gyermekkor. A ciklus végén még egy leánytestvérke.

(15–21.) Részleges szakadás a családtól, középiskola új városban, kollé-

gium, új barátok, új impulzusok, találkozás a színházzal, beleszeretés, érettségi, 

2 év munka, felvételi, gy�zelem!, f�városba költözés, els� igazi, nagy szerelem.

(22–28.) Kiteljesedés! Diploma, házas-

ság, önálló feln�tt élet, jó szerz�dés, szak-

mai sikerek, barátságok, kalandok, rossz és 

jó döntések, fájdalmas felismerések.

(29–35.) Zuhanó magánélet, felcsillanó 

remény, a  csodálatos gyermek sok öröm-

mel, szakmai sikerek. Amúgy hullámvasút!

(36–42.) Válás, munkahelyi változások, 

z�rzavar a fejben és lélekben, költözések, 

utazások, sikerek, kudarcok. Nagy örömök, 

nagy sírások – igazi libikóka.

(43–49.) Útkeresés! Minden szinten. Rá-

találás új utakra, örömteli felismerések, sok 

tapasztalás, tanulás, aztán tévedés, elbi-

zonytalanodás, közben persze siker is. Tisz-

tára olyan, „mint az élet”!

(50–56.) Változás, költözés, a  gyermek 

feln�tté válása, az elszakadás gyötrelme, sok 

aggódás, sok munka, veszteségek a család-

ban, bukdácsolás, talpra állás, az „egyedül” 

kipróbálása.

(57–63.) Az „egyedülben” magamra ta-

lálás, magam kipróbálása egészen új dol-

gokban, sok-sok munka sok örömmel, sok sikerrel, a nagy család fontossága.

(64–70.) Termékeny id�szak rengeteg változatos munkával, fájdalmas 

veszteségek, családtagok és barátok eltávozása, közben határtalan öröm a 

b�vül� család. Új „szerepkör”.

(70–…) A Remény! A nagy talány! Az er� keresése új forrásokból!

Ez egy váz. Vázlat. Az életem a sorok között, mögött zajlott kevés csenddel 

és sok eseménnyel, mindig mindenért hálát adva Sorsomnak.

Eddig ennyi! Lelkemben csendes várakozás. Bármi lehet.

Andrew Lloyd Webber, Macskák, Ma-

dách Színház



NOVEMBER

156156

Árokszállásy Zoltán
újságíró, szerkeszt�, m�fordító (Miskolc, 1947. november 6.)

Foglalkozásomra nézve fordító, szer-

keszt� és publicista vagyok. Ma már 

jószerivel csak az els�t m�velem, de 

amikor felkértek a közrem�ködésre 

ebben a kiadványban, arra gondol-

tam: mivel arról kérdeznek, hogy 

milyennek láttam az elmúlt hetven 

évemet, talán az lesz a leghelye-

sebb, ha a harmadik min�ségemben 

mutatkozom be, és az alábbi írást 

küldöm el, amely ugyan lényegében 

már 40 éve megszületett, de 13 évvel 

kés�bb, amikor már kivehettem az 

asztalfi ókból, leporoltam egy kicsit. 

Pont ideillik, mert összefoglaltam 

benne életem els� felének lényegét, 

és ma úgy látom, hogy az fontosabb 

és meghatározóbb volt a másodiknál. 

Ezért csak egy-két apró változtatás-

sal adom most közre az 1991-es vál-

tozatot. Mindent, amit akkor leírtam, 

ma is ugyanúgy gondolok.

(HANYAS VAGYOK? – kései válasz 

Szilágyi Györgynek.) Hanyas va-

gyok? Nem ’28-as, hanem ’48-as (én, 

személy szerint, speciel ’47-es, de 

ennyit nyugodtan lehet hazudni a 

szimmetria kedvéért). Tudod, én még 

frissiben, 1978-ban válaszoltam a te 

írásodra, de az enyém nem jelenhetett 

meg, szemétkosárba vágta a cenzúra 

– a ti cenzúrátok.

Ti már csak ilyen kemény fi úk vol-

tatok. Mint írtad, még a meséket sem 

hittétek el. Mi bizony elhittük. Nekünk 

persze nem a háborúról meséltek, ha-

nem a Kis hercegr�l, Maugliról, Mici-

mackóról és Mirkó királyfi ról. Elhittük, 

hogy nem a szemmel, hanem a szívvel 

kell látni, hogy csak az egy vérb�l va-

lókkal kell igazán tör�dni (megadva 

persze másoknak is a köteles tiszte-

letet); elhittük, hogy mindig lesz még 

egy csupor méz a polcon, és hogy 

mindig lesz id�nk megtörni még egy 

zsák diót. Aztán, mire munkába áll-

tunk, mindent – amint t�letek, azaz a 

f�nökeinkt�l értesültünk – „tegnapra” 

kellett megcsinálni, mert már akkor is 

kés� volt, és ti úgy tettetek, mintha ez 

a mi hibánk lenne.

A  mi szüleink nem meséltek ne-

künk a háborúról, mert gy�lölték, és 

el akarták felejteni. Apám, ha a té-

vében l�ni kezdtek, felállt, és kiment 

a konyhába olvasni. Azt is csak suty-

tyomban (jó volt tudni, hogy legalább 

ez – mármint a sutty – csakugyan az 

enyém) hallgattuk ki, mit beszélnek 

a feln�ttek Sztálinról meg Rákosiról. 

De az nem volt ám mese, mert �k 

bámultak ránk mindenhonnan: a  ké-

pes újságokból és a kátrányos desz-

kakerítések oldaláról is, kicsiben és 

nagyban. Az újságban azt is láthattuk, 

hogy Sztálin halálakor megbénult a 

forgalom a budapesti utcán (és tény-

leg: a képen senki sem mozgott), de 

a terror szele (a  ti fényes szell�tök) 

csak akkor csapott meg bennünket, 

amikor anyánk ebben a vészterhes 

pillanatban félbehagyta a tésztagyú-

rást, nehogy még valaki, aki beles 
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az ablakon, följelentse (de miért is? 

felségsértésért?).

Ezt a gyászhírt bemondták az 

örökké szóló utcai hangszórók, így 

mindenki hallhatta, az is, aki éppen 

otthon volt, hiszen senki sem merte 

nem hallgatni a rádiót. (És ezt mi 

már akkor felfogtuk azzal a gyer-

mekeszünkkel, ami akkor volt ne-

künk.) A mi szüleink bizony hallgattak, 

mert féltek, és bennünket is arra taní-

tottak, hogy félni kell.

Ezzel szemben az iskolában (f�leg 

az általános fels� tagozatában; az én 

életemben az elemi szerencsés kivé-

tel volt) azt sulykolták belénk, hogy 

nem kell félni senkit�l és semmit�l, 

mert úgyis gy�zni fogunk, ami akko-

ra öröm, hogy dalra kell t�le fakadni 

minduntalan, így aztán mi voltunk 

azok az érctorkú gyermekek, akik 

harsogva zúgták a szélnek a felsza-

badítók h�si nevét – illetve ez csak 

felel�tlen ígéret maradt, hiszen ezeket 

a neveket nem is ismertük, ellentét-

ben a világbajnok brazil csatársoréval: 

Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo.

Nekünk nem volt részünk forra-

dalomban, csak egy röpke pillanatra, 

amikor (szüleink jólértesültségi sor-

rendjében: el�ször a kórházigazgató 

fi áért jöttek) hazavittek bennünket az 

iskolából, és akkor az utcán ordító 

tömeggel együtt ki akartuk �zni a 

ruszkit és el akartuk veszejteni Ger�t 

(azt persze máig nem értem, hogy 

miért pont �t, és Rákosit, Farkast, 

Révait meg Pétert miért nem). Nem 

sokkal kés�bb közölték velünk, hogy 

ez ellenforradalom volt, és akkor még 

nem volt bennünk annyi rálátás, hogy 

erre csak vállat rándítsunk, mert hát 

melyik forradalom nincs valami ellen?

Nekünk mindez izgi volt (ne tessék 

felháborodni: egy nyolcéves gyerek 

szempontja is szempont!), és nagyon 

örültünk a karácsonyi hosszú szén-

szünetnek, mert többet lehetett szán-

kózni (hó, az volt b�ven, ellentétben 

a szénnel). És örültünk a régi magyar 

címernek is az újságban, no persze 

nem reakcionizmusból, hanem mert 

sokkal színpompásabb, ugyanakkor 

egyszer�bb volt, mint az a kalászos, 

amelyet kínlódva reprodukálgattunk 

a rajzórán.

Akkor, átmenetileg, bevezették ne-

künk a hittant, és templomba – vele-

tek ellentétben – kés�bb is járhattunk, 

ha nagyon akartunk. Nyilvánosházba 

viszont nem, mivel olyanok nem vol-

tak. Talán a bátyáinktól kellett volna 

megtanulnunk, hogy mir�l lehet fölis-

merni a kurvákat, csakhogy a bátyáink 

a háború miatt meg sem születtek, így 

aztán volt egy fi únemzedék, amelyik 

sz�zen érettségizett. Ez persze nem 

olyan nagy baj, de azért mulasztás, 

hiszen man kann gar nicht genug 

vögeln, ahogy egy bécsi pszichiáter 

(már nem emlékszem, melyik) mond-

ta. Akkoriban egy gimnazista fi ú meg 

egy lány még akkor sem feküdt le egy-

mással, ha nagyon szerelmesek voltak 

(ezt persze a maiak talán el sem fog-

ják hinni, vagy ha mégis, kiröhögnek 

miatta). Sz�kebb baráti körömb�l ket-

ten estek át még gimnazista koruk-

ban a t�zkeresztségen; különösen az 

egyiket irigyeltük, aki Normandiában, 

a lavali hentes lányával!

Egyébként ritka pr�d egy rend-

szerben n�ttünk fel – bennünket egy-

általán nem neveltek a nemi életre. 

Ehhez képest kés�bb elvárták t�lünk 

a serény gyerekcsinálást, még lakást 

is osztogattak érte – azt hiszem, ezt 

az egyet nem fogjuk soha megbo-

csátani a kommunistáknak, hogy egy 

ilyen elemi létszükségletet kegydíj-

ként osztogattak.

Ti a havat lapátoló ügyvédeken 

csodálkoztatok. Nekünk ez nem állt 

módunkban, mert mi lapátoltunk, mi 
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raktuk ki a vagonokat az állomáson, 

mi törtük az aszfaltot és vágtuk a 

rézs�t az épül� M7-esen – mindezt in-

gyen vagy bagóért. Ezért, amikor fel-

n�ttünk, bizony könnyen rászoktunk 

a meg nem szolgált fi zetésre is – de 

hát dolgozni, igazán dolgozni éppen ti 

nem hagytatok minket, nektek csak a 

mi jelenlétünk kellett, nyilván nehogy 

még elcsellengjünk; külföldre sem na-

gyon küldözgettetek bennünket, pe-

dig mi is visszajöttünk volna. Mi sem 

vagyunk többek (sem kevesebbek) 

fel-feldobott köveknél.

Apropó, dobás: nekünk senki sem 

hajigált cigarettát a vagonokból, leg-

feljebb fordítva: amikor mi utaztunk a 

vagonokban az „imp’zm’s” megdönté-

sét célzó hadgyakorlatokon, a  jelen-

kori történelem fi ntoraként korosodó 

„imp’sta” turisták dobáltak be Philip 

Morrist, talán a fellazítás végett, de 

szerintem inkább mer� jóindulatból, 

mert azt hitték, hogy arra nekünk 

nem telik. Pedig, ha nagyon akartuk, 

tellett. (Ma már nem telik, viszont nem 

is dobálnak.)

Elszívtuk a Philip Morrist, mert 

jólesett: hogyan is gátolhattak volna 

meg ebben minket a ti elveitek? Ti 

bizony hiába löktétek nekünk a sódert 

a KISZ-tanfolyamokon, attól nekünk a 

szívünk lett hideg és az agyunk forró, 

a mondás fordítottjáról pedig a törté-

nelmi hitelesség kedvéért (amelyre ti 

oly sokszor szartatok) megjegyezzük: 

nem Dzerzsinszkijt�l származik, ha-

nem Ady Endrét�l.

Egyvalami azért közös bennetek 

és bennünk: velünk is tele lettek az 

idegrendel�k, mi is meg-meg�rülünk, 

mi is iszunk. Csak éppen nekünk erre 

nem volt jogsink, mint nektek: elvég-

re mi békében és jólétben n�ttünk 

fel, és a mi csomagunk súlyát – már-

mint hogy a ti társadalmatokban éret-

len, taknyos hülyegyerekként kezeltek 

bennünket – a ti mérlegeitek nem 

bírták kimutatni.

Nem baj. Elmúlt, fátylat rá. Ne fél-

jetek többé a mi tarkóra csapó lehele-

tünkt�l. Eleve nem is kellett volna: mi 

nem akartuk veletek énekelni a Dalt 

(tényleg, melyiket is: csak nem a Szu-

likót?), és hiába ismertük a ti Harcoto-

kat, nekünk jobban tetszett ükapáink 

passzív rezisztenciája.

Mondom: nem volt könny�. De 

azért, most már, kösz’ szép’, jól va-

gyunk. Legyetek jól ti is!

(Eredetileg megjelent az Élet és 

Irodalom 1991. 7. 19-i számában)
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Nagy Bandó András
humorista, író (Deszk, 1947. november 12.)

No, akkor könnyítsünk a nekrológírónak! Bár, 

úgy vélem, senki sem írhatná meg szebben és 

jobban a nekrológomat, mint én. Olyan sincs, 

aki különbül mondaná el. Szem nem maradna 

szárazon. Végre jól meghatódhatnék magamtól. 

Meg is érdemelnék egy jó kis nekrológot, elvégre 

nem akárkit temetünk: én volnék, kérem, igen, 

én, akir�l annyi mindent tudnék mesélni, és 

olyan történéseket, mint senki más, elvégre va-

lamennyit én éltem meg, egyedül, és ez akkor is 

igaz, ha mások társaságában és sokakkal együtt.

Amikor kisgyermekként élhettem meg a mi-

n�ségi, a  tisztán tartott és szégyenérzet nélkül 

viselt szegénységet, a  falusi létet, még nem 

tudtam, hogy ebb�l fakad és táplálkozik majd az 

er�m és akaratom, a vágyaim és a terveim java. 

Azt tudtam, hogy „valamire” születtem (észleli 

azt, aki megéli), és azt is tudtam, hogy „valakivé” leszek. Annak, aki egyszer be-

teljesíti az álmait, ezzel gyermekként is tisztában kellett lennie, másképp hogy 

is foghatott volna a törekedéshez, a vágyai megvalósításához?

Ekkoriban, sihederként környékezett meg el�ször a halál, amikor egy rozs-

dás korcsolya sebet ütött a bokámba, és csak másnap kerültem Tempfl i doktor 

bácsink kezei közé. � mentett meg, nélküle ezt a mesét sem írom.

Versmondóként mutogattam magam, színjátszóként voltak emlékezetes si-

kereim, írtam is jó néhány „verset”, egy füzetnyit sikerült föllelnem, rajzoltam és 

festettem, és tudom, ha akkoriban focizni lát egy jó szem� edz�, befuthattam vol-

na egy szép sportolói pályát. Ehelyett maradt a birkózás, három éven át nyertem 

és gy�ztem, de megtanultam veszíteni is, és tisztelni a nálam jobb ellenfeleket. 

Középiskolásként minden középtávú futást és az összes dobószámot kipróbál-

tam, harminc év múltán pedig a maratoni távot akartam teljesíteni, végül tízszer 

sikerült is. Kés�bb a napi futás és a tenisz maradt meg, sok úszással egybekötve.

Ép testben ép lelket hordoztam, és ez máig így maradt. Lélekben, ugyan-

csak középiskolásként, az irodalmi színpadok er�sítettek, közben már kari-

katuristaként is befutottam, ezt a tudásomat akkor kamatoztattam igazán, 

amikor már el�adóm�vészi igazolvánnyal léptem föl, kezd� humoristaként, és 

összeraktam a Szénnel a kézben cím�, zenei montázsra készült rajzos estemet. 

Színjátszóként gyakorolhattam a szép és tiszta beszédet, és gyarapíthattam 

irodalmi tudásomat, írhattam egyfelvonásost és rendezhettem is, közben pedig 

megismerkedhettem életem els� harmadának meghatározó személyiségeivel. 

1966 �szét�l a bevonulásomig k�m�vesként igyekeztem megtanulni a szak-

mát, 5 forint 20 fi lléres órabérért. Ez havi 1050 forintot jelentett.

1967-ben a „vasfüggöny” építésére vezényelték a szegedi alakulatomat, 

és még a következ� nyarat is a Balfi -erd�ben tölthettem, ahol elindultak fa-
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szobrászi próbálkozásaim. Minden érdekelt, mindenben ki akartam próbálni 

magamat, egykori színjátszótársam, Molnár Judit fi gyelmeztetett rá: vigyázzak, 

nehogy szétforgácsoljam magam. Kés�bb döbbentem rá: forgácsoknak szület-

tem, és lám, hetven év alatt egy törzzsé álltam össze.

1968-ban egy komoly kapcsolatomból Mónika nev� kislányom született, 

�sszel leszereltem, és m�szaki rajzoló lettem Szegeden, havi 1600 forintért. 

Korán (id�ben?) lettem házassá, 1969-ben, egy év múlva megszületett a kés�bb 

népszer�vé vált Natália lányom, fi zikai munkára kényszerültem, pénzt kellett 

keresnem, el�bb Balástyán, majd Csengelén lettem építésvezet� és gyakorló 

k�m�ves. Napi 14-16 órát dolgoztam, hétvégeken maszekoltam a brigádommal, 

tízszer annyit kerestem, mint a tervez�vállalatnál. Az építésztechnikusi oklevelem 

mellé k�m�vesmesteri oklevelet is szereztem, így hát kisiparosként dolgozhat-

tam, mínuszból indulva, embertelen hajtással, adóval kizsigerelve, hiszen aljas 

kis kapitalista voltam. Mindezek mellett próbáltam visszafi zetni a tartozásaimat.

Ezek tovább növekedtek, amikor munka hiányában szüneteltetni kellett az 

iparomat, miközben sikerült egy újszegedi lakáshoz jutnunk. Ahhoz, hogy ne ma-

radjunk szégyenben a kölcsönöket adó barátaim el�tt, újságkézbesít�nek álltam 

be, hajnalban kezdtem, reggel fejeztem be (Szeged, Béke telep), aztán kezdtük a 

Tömörkény István lányától, Erzsébet nénit�l bérelt kertünkben a munkát. A lesze-

dett gyümölcsöket és a konyhakerti termésünket kétkerek� kordémon húztam 

végig a városon, hogy átadjam a viszonteladóként m�köd� ABC-knek, és kicso-

magolva adjam el a gyárakba befelé és a gyárakból kifelé tartó asszonyoknak.

Újraindult az iparom, reggelt�l estig melóztam, és mellette heti kétszer vol-

tak irodalmi színpadi próbáim. 1973-ban, egy karikatúrakiállításom nyitásakor 

mutattam be els� önálló estemet, ett�l kezdve folyamatosan fölléptem, kon-

feráltam nótaesteken, a Szeged bárban, és írtam, el�adtam új estjeimet. Mivel 

szaporodtak a föllépéseim, továbbadtam az iparomat az egyik k�m�vesemnek, 

és 1978-tól kezdve már csak a föllépéseimb�l éltünk.

1980-ban, a  Rátóti Humorfesztiválon mutattam be a rajzos m�sorom 10 

perces részletét, ezt mondhatom az én „fölfedezésem” napjának. 1981-ben 

mutattam be a Kocka utca 13. cím� estem részletét a Magyar Rádió 2. humor-

fesztiválján, sikerrel jutottam túl a középdönt�n is. Végül a rádió f�díját nyer-

tem el, és szerz�dést kaptam a Mikroszkóp Színpadra. 1982-ben Budapestre 

költöztünk. 1983-ben fölmondtam a Mikroszkópnál, és újra országjáró szabad-

úszóvá lettem. Ugyanekkor mondhattam el a Telepohár cím� tévém�sorban 

a Szópanel cím� számomat (Vártunk, vártunk, vártunk…), egy hónapra rá a 

Kocka utca 13. egyik részletét, és ezekkel végképp befutottam. Még ebben az 

évben szerepelhettem a Kész cirkusz cím� produkcióban, ahol újabb oldalam-

ról mutatkozhattam be: egyensúlyozó számom átüt� sikert aratott.

Évente mintegy ötszázszor szerepeltem estjeimmel, egymást követték a 

Rádiókabaréban és a Telepódiumokban bemutatott monológjaim, ennek hoza-

déka lett 1988-ban a Karinthy Frigyes-emlékgy�r�. 1986-ben a Juhász Ferenc 

stílusában írt, Trabant vers cím� költ�i dühkitörésem az év kabarészáma lett. 

Ekkor írtam meg a Hanyas vagy, 47-es? cím� monológomat, Szilágyi György 

28-asának méltó folytatásaként, többen mondták róla, hogy korosztályom 

„kabaréhimnuszává” lett. Ugyancsak 1986-ben jelent meg az els� könyvem, az 

Úton-útfélen. Önálló estjeimet telt házas sportcsarnokokban mutattam be, és a 
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turné befejezéseként, négyévenként adtam dupla m�sort a zsúfolásig megtelt 

Erkel Színházban. A 40 éves a forint cím� szilveszteri tévém�sorom, 86 száza-

lékos nézettséggel, örök id�kre a legnagyobb nézettség� tévém�sor maradt.

1989 telén mintegy 500 hajléktalan mellé álltam, és létrehoztam az ország 

els� hajléktalanszállását Budaörsön. Három hónapot töltöttem velük együtt az 

otthonban, melyet kés�bb a szociális munkások vittek tovább. Ennek elismeré-

seként kaptam meg az Aranyszál a hajléktalanokért és a Hajléktalan emberért 

díjat. Egyéb kitüntetésben (hála istennek!) egyik politikai formáció sem része-

sített, így egy-egy tiltakozásnál nem kellett visszaadnom semmit. Kaptam még 

egy Aphelandra díjat odaadó civil létemért, és egy életm�vemért szóló elisme-

rést, egy aranygy�r�t a Pécsi Ambassador Clubtól.

Humorista-életm�vemet, a négy évtized alatt szült estjeimet és monológ jai-

mat az Egyedül állok cím�, 800 oldalas kötetemben jelentettem meg.

1990-ben Orf�re költöztünk, ahol az ország els� megválasztott polgármeste-

re lettem, egy év múlva pedig az els�, aki lemondott. Munkamániám az id�met 

rabolta, föllépésre, írásra és olvasásra sem maradt id�m, úgy éreztem, elvesztem.

Ötvenedik születésnapomon, 1997. november 12-én, reggel 8 órakor, azaz a 

születésem percében, három métert zuhantam egy rosszul rögzített padláslétrával 

együtt. Hogy egyetlen csontom sem tört, és legf�képp, hogy életben maradtam, 

annak tudhatom be, hogy nemcsak lélekben, testben is er�s voltam: a sok futás és 

testedzés meghozta gyümölcsét: (hitem szerint) újra megszülettem, újabb 50 évre.

2000-t�l már f�képp az írás érdekelt, negyven kötet követte az egykori el-

s�t, ennek fele gyermekeknek szóló verseim és meséim, a másik fele pedig az 

egyéb köteteim. 2002-ben alapítottam meg a Szamárfül Kiadót, azóta magam 

jelentetem meg a könyveimet, és a www.bando.hu-n kínálom az olvasóimnak. 

Csabai Katalinnal közösen írtuk meg a Lexi már olvas cím� tankönyvet, sok 

versemet illesztették be tankönyvekbe, és dalolnak CD-n a Szélkiáltó együttes 

tagjai, énekelem én is a Kalákával, és nagy örömömre Halász Jutka is. Írtam 

három regényt (Sosemvolt Toscana – Vár rád Toscana, Míg meg nem haltak, 

Arankakor), két, hittel és vallással foglalkozó kötetet (András könyve I–II. – For-

dított teremtés és Kútásó –, valamint Isten bikiniben), és a többi kötetem is 

azt mutatja, továbbra is minden érdekel, és a nagyvilág hatalmas játszóháznak 

maradt meg számomra. Újabb és újabb ötleteimet valósítom meg, ma is több 

könyvön munkálkodom, és írom a 70. évemre szánt jubileumi önálló estemet.

Most, hogy visszaolvasom, amolyan önfényezésnek, dicsekvésnek is t�n-

het(ne) az élettörténetem – nem annak szántam. Csupán elmeséltem, mi min-

denen mentem keresztül, mire a gyermek- és ifjúkor forgácsaiból összeállt a 

föntebb említett „törzs”.

Miután elváltam, feleségül vettem a hetedik évében járó kislányom, Gven-

dolin anyukáját, Ritát, akivel már többéves kapcsolat köt össze, és Orf�t ma-

gam mögött hagyva, Pécsett kerestünk otthont magunknak. Sok együtt töltött 

esztend�ben reménykedünk, ezért minden t�lem telhet�t megteszek, külön 

kérésre szívesen elmondom a hosszúra tervezett élet titkait.
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Juhász Judit
újságíró (Budapest, 1947. november 21.)

Az emberek bels� világa érdekelt már 

gyermekkoromban. És a tanítás: át-

adása mindannak, amit másoktól meg-

tanultam. Els�sorban a könyvekb�l, az 

irodalomból. Meséltem mindenkinek 

a környezetemben, s  boldog szenve-

déllyel bújtam a könyveket. Az ötvenes 

évek ferencvárosi szürkeségében nem 

is akadt más vonzer�, mint a könyvtár. 

Mégsem lettem pedagógus.

1966-ban csupán fél pont hiány-

zott az eredményes felvételi vizsgához. 

A  bölcsészkar helyett két év múlva 

– csekély matematikatudásom hiányait 

ifjú villamosmérnök férjem foltozgat-

ta!  – nekiindultam hát a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemnek. 

Esti tagozaton, munka mellett szerez-

tem diplomát ahhoz a foglalkozáshoz, 

amelyet egyetlen napig sem gyakorol-

tam. (Aligha hiányzott az én „szakértel-

mem” a hetvenes évek külkereskedelmi 

gyakorlatából!) Er�sen foglalkoztatott 

viszont, hogyan lehetnék mégis tanár. 

S  egy napon felfedeztem az egyetemi 

hirdet�táblán a Magyar Rádió felhívását: 

az Ifjúsági Munkastúdióba keresnek je-

lentkez�ket. Hátha az Iskolarádióban 

találom meg „az én katedrámat”!? Fér-

jem bátorítása, s�t ösztökélése nél-

kül mégsem merészkedtem volna el 

a Bródy Sándor utcába. De „titkos ta-

nácsosomnak” – csaknem öt évtizede 

már! – akkor is igaza volt: a zs�ri alkal-

masnak talált, s egy tíz hónapos tanfo-

lyam elvégzése után, 1973 januárjában 

gyakornoki státust kaptam, no nem 

a gyermekm�sorok osztályán, hanem a 

belpolitikai rovatban. Rádiós lehettem!

Talán fölösleges b�beszéd�ség-

gel idézem meg indulásom éveit, de 

életem meghatározó fordulópontjáról 

írok: megtaláltam a hivatásom. Azóta 

is változatlanul elb�völ és fogva tart 

a varázslat, a rádiózás igézete: pusztán 

a kimondott szó, a hang erejével eltalál-

hatok a hallgatók szívéhez! Minden, ami 

azóta történt velem, innen indult, eb-

ben gyökerezik. Gyönyör�séges és em-

bert próbáló, embert formáló feladat 

volt: megtalálni a saját hangom, a  sa-

ját mondanivalóm. Jól kérdezni. Nem! 

El�bb jól hallgatni, meghallgatni – a 

beszélget�társ feltárulkozásához szük-

séges bels� csöndet megteremteni. Va-

lahol itt kezd�dik számomra a rádiós 

mesterség. S  hogy a riportalany bels� 

világát megismerhessem, a magaméba 

is le kell szállnom. Ki vagyok valójában? 

Hiteles vagy sikeres szeretnék lenni? 

Kemény kérdés és nagy kísértés ez a 

pálya kezdetén és a vége felé egyaránt.

Nélkülözhetetlen támasz és er�-

forrás számomra a család. A  gyer-

mekkori otthon, az egyszer�ségükben 

is felülmúlhatatlanul jó nevel�knek 

bizonyult szüleim szeretete után nagy 

kegyelem, hogy a férjemmel a vi-

szontagságok ellenére meg�rizhettük 

egymást, negyvenhét éve már, s hogy 

egyetlen kislányunk – � lett tanár, 

klasszikus gitárt tanít – mára hat gyer-

mek édesanyja. Fontos tény: egyet-

len édesapától! Az � családjuk hat 

pompás unokánkkal (Bence, Ágoston, 
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Máté, Mária, Judit és Balázs) hihetet-

len gazdagság, és a legvalóságosabb, 

legmaradandóbb siker az életünkben. 

S talán az � küzdelmesen boldog éle-

tük is hitelesít sok mindent visszafelé 

is, akárcsak az, hogy ifjúkori bará-

tainkkal is h�ségesek maradtunk egy-

máshoz. Megosztottságtól szétvert vi-

lágunkban fontos érték ez számunkra.

A  hallgatók ragaszkodó fi gyelme 

és számos szakmai elismerés is kí-

sérte rádiós életem els� tizennyolc 

esztendejét. Talán ezért is volt olyan 

megrázó a tapasztalás az els� szaba-

don választott kormány szóviv�jeként 

(Surján László népjóléti miniszter hí-

vására hagytam el 1990 májusában a 

rádiót, nehéz szívvel és csak átmene-

tinek remélve a távozást): a  kisszer� 

gáncsoskodástól az engesztelhetetlen 

gy�löletig fölhabzó indulatok ellené-

ben is dolgozni, és kitartani a biztos 

vereség tudatában is. A  súlyosan be-

teg kormányf� sokféle elárultatásának 

tanújaként azt is látnom kellett: az ún. 

értelmiségi elit hangadói elkötelez�-

dés helyett a függetlenségüket szere-

tik hangsúlyozni. Náluk mintha nem 

létezne nemzeti minimum – sorskér-

déseinkben mintha máig meg�rizték 

volna ezt a mentalitást. Életem sem-

mivel sem felcserélhet�, legfontosabb 

próbatételeként és fontos élménye-

ként �rzöm annak a sorsfordító, ne-

héz négy esztend�nek minden emlé-

két. Hálás vagyok a Gondviselésnek, 

hogy egy olyan kivételes államférfi  

közelében dolgozhattam, mint Antall 

József. Kegyelettel �rzöm az emlékét.

Ami 1994 után következett: ismét 

újságírás, illetve rádiózás, de már csak 

küls�sként, a  „pálya szélér�l”, majd 

egy váratlan felkérés a versenyszfé-

rából: s  a Westel Rádiótelefon Kft. 

PR-igazgatójaként ismerkedhettem a 

„multicégek bels� világával”. Alig egy 

év múltán az 1996-ban megszületett 

médiatörvénynek köszönhet�en kért 

fel Hajdu István megválasztott elnök 

a Magyar Rádió m�sorokért felel�s 

alelnökének. Eredményesen dolgoz-

tunk, meg�riztük a közrádió vagyonát 

és szellemi értékeit, mégis mandátu-

munk letöltése, azaz négy év múltán, 

nehéz bels� konfl iktusokat sem nélkü-

löz� történetet lezárva – Papp Miklós 

gazdasági alelnökkel együtt  –, mind-

hármunknak el kellett kezdenünk egy 

új korszakot – immár a rádió nélkül.

Számomra mégis megadatott, 

hogy hamarosan ismét „rádiózhattam”. 

2000 �szén segítségemmel megin-

dítottuk az egri Szent István Rádiót, 

majd a Magyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia sajtóf�nökeként – Seregély 

István érsek és Veres András püspök 

bizalmának köszönhet�en – Spányi 

Antal püspök-vezérigazgatóval meg-

alapíthattuk az országos sugárzású, 

kezdetben az egész Kárpát-medencé-

ben hallgatható Magyar Katolikus Rá-

diót. Örömhír mindenkinek! – ezzel a 

jelszóval indítottuk 2004 pünkösdjén, 

és ezzel a szándékkal éltetik ma is egy-

kori tanítványaim és kollégáim azt az 

intézményt, amely a tíz esztend� alatt 

leírhatatlanul sok örömet, szeretetet 

és nem kevés harcot hozott számom-

ra. 2011-ben álltam fel a vezérigazga-

tó-helyettesi székb�l, hogy a tulajdo-

nosokkal szemben ne kelljen szakmai 

elképzeléseimet végleg feladnom.

A  szakítás mindig törés a lélek-

ben. Makovecz Imre és Fekete György 

hívó szava segített kikapaszkodni a 

veszteségtudatból, öt éve dolgozha-

tom megbecsülést�l övezve a Magyar 

M�vészeti Akadémia köztestületének 

szóviv�jeként. És természetesen dol-

gozom csaknem tucatnyi alapítvány és 

egyesület elnökeként vagy kurátora-

ként, a szívemnek olyan kedves Anya-

nyelvápolók Szövetségének vezetésé-

t�l kezdve tagja vagyok a Mindszenty 
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Társaságnak, a  Magyar Örökség Díj 

bírálóbizottságának, az Antall József 

Baráti Társaságnak, a Csengey Dénes 

és Medgyasszay László által 1991-ben 

a Parlamentben életre hívott Nemzeti 

Alapítványnak, de nem sorolom to-

vább. Férjem szerint javíthatatlanul 

és vígan „szörfözök” a  civil szféra 

közösségei, a  m�vészeti élet jelesei, 

a  családom és az unokáim között, 

miközben egyre er�sebben vágyom a 

lélekmozdító csöndre, az elmélyülést 

ajándékozó szemlél�désre, a  békés 

olvasgatás gyönyör�ségeire.

De hát egyre több feladatot látok 

magam körül.

Pászthy Júlia
operaénekes, szoprán (Eger, 1947. december 12.)

Nem tudom, ki hogyan tud a gyer-

mekkorára visszagondolni, de ha én 

megteszem, mindig csak a játék, 

a  játék ugrik el� a féltve �rzött em-

lékmez�mb�l. Most, az életutam har-

madik negyedét élve, úgy érzem, már 

gyermekkoromban lejátszottam azt, 

amit a kés�bbi években éltem, és ez 

az érzés kés�bb már-már profetikus-

sá vált, nem lepett meg soha semmi, 

ami velem történt.

Én is ’47-es vagyok, gyermek-

éveimet a legmeggyötörtebb, embert 

próbáló ötvenes években éltem, játszottam át. A szüleim gyötrelmeit csak érez-

tem, nem értettem, mi történik velünk, velük.

Egerben, a Cifra hóstyán laktunk. Esténként az utcánkban (egy kis, zsákut-

caszer�, pár háznyi utcácska) gyülekeztünk és játszottunk együtt, sötétedésig, 

ott rám ragasztották a m�vészn� nevet. Miért? Talán az éneklésem miatt.

Mindenki bajban volt, segítettünk egymásnak, ahol tudtunk, a gyerek meg, 

ahogy látta a nagyoktól; én azt tanultam a szüleimt�l, hogyan kell adni.

Bekerültem az els� osztályba, az utolsó Klebelsberg építtette iskolába, a 8. 

számúba. Az els�s tanáromról nem sok emlékem maradt, csak a vörös lakkozott 

körme, sohasem láttam azel�tt ilyet. Valahogy túléltem a nyolc általánost, nem 

volt semmi jöv�képem, nem terveztem, mi leszek, ha nagy leszek, eld�lt már 

születésemkor, a barátaim meghatározták a csúfolkodó nevemben: m�vészn�.

A gimnáziumba úgy kerültem be, hogy a barátn�m szólt, gyere, ma van 

felvételi a Gárdonyi-gimnáziumban. Elmentem, a szüleim otthon sem voltak, 

csak este tudták meg, hogy gimnazista lettem.

A gimnáziumban azután kis énekes pacsirta lettem, az igazgató kedvence, 

nem lehetett engem megbuktatni még matekból sem. Jártam persze zeneis-


