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Ugrin Aranka
szerkeszt� (Balassagyarmat, 1948. november 6.)

Életem az iroda-

lom b�vkörében telt. 

A  könyveket ötéves 

koromtól faltam, ké-

s�bb szerkesztettem, 

a  televízióban pedig 

népszer�sítettem. Ez 

hetven évem tömör 

összefoglalója, err�l 

szól ez a röpke vissza-

emlékezés.

Születésem he-

lyénél, a  Palócföldön 

töltött gyerekkorom-

nál elid�zöm egy ki-

csit. Édesanyám a balassagyarmati 

kórházban szült meg, ám ha nem 

lett volna a Beneš-dekrétum, akkor 

az Ipoly másik oldalán látom meg a 

napvilágot. Szüleim ugyanis a kitele-

pítés el�l néhány szekérrel átszöktek 

a határon… Vámosmikolán raktak új 

fészket, amit aztán hamarosan álla-

mosítottak, de a könyvek megma-

radtak. Édesapám Pesten építette a 

metrót, édesanyám meg napszámból 

– más állást nem kaphatott – falun 

nevelgette a négy gyereket. 1958-ban 

onnan is odébb kellett állnunk, hogy 

elt�njünk „a f�város s�r�jében”. 1956 

után – a mi esetünkben a váci bör-

tönnel f�szerezve – ez több családdal 

megesett. Az iménti néhány dolog 

meghatározta kés�bbi világlátásomat, 

s�t pályámat is.

A kiváló Szent László Gimná zium-

ba jártam, ott is érettségiztem. A kor-

szak fi ntora, hogy latin tagozatra je-

lentkeztem, s az els� napon kiderült, 

hogy hetente két latinóra lesz, orosz 

viszont öt. Ki szerette akkoriban az 

oroszt? Én nem, tehát érettségi után 

– más nyelv híján – meg kellett ta-

nulnom oroszul, hogy 

magyar–orosz szakos 

lehessek. (Az orosz 

kultúra el�tt ma már 

fejet hajtok!) Három 

évig indológiát is hall-

gattam, s  a hatalmas 

heti óraszám  miatt, 

noha pesti voltam, 

bejuthattam a legen-

dás Eötvös-kollégium-

ba. 1974-ben kaptam 

meg diplomámat az 

ELTE Bölcsészettudo-

mányi Karán.

Nem gy�zöm eléggé köszönni a 

gondviselésnek, ami az egyetem után 

következett. Pályám egyenes ívét, 

a  sok-sok örömöt! Nem írtam ugyan 

verset, regényt, még monográfi ák 

sem sorakoznak a nevem mögött a 

könyvtári katalóguscédulákon, mégis 

szerencsés vagyok, mert szerkesz-

t�i munkámmal alkotótárs lehettem. 

Ha így hetven felé végignézek a sok 

folyóméternyi könyvön, amit összeál-

lítottam, gondoztam, aminek a kéz-

iratát ceruzával a kezemben olvastam 

és javítgattam, felel�s szerkeszt�ként 

jegyeztem, már a mennyiségen el-

csodálkozom. Hálás vagyok érte! És 

bevallom, néha azért is elérzékenyü-

lök, ha a televízióban ismétléseknél 

találkozom a nevemmel. Hiszen meg-

adatott, hogy jeles m�vészeket, tudó-

sokat mutathattam be, hogy korunk 

legkiválóbb színészeit kérhettem föl 

versmondásra.

De nézzük sorjában!

A Pet�fi  Irodalmi Múzeumban – ha-

lott klasszikusok kéziratai között – 

kezdtem 1974-ben. Megtisztel� volt 

Áprily Lajos hagyatékának feldolgo-
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zása: rendet vágni a sokdoboznyi 

kéziratban, szétválogatni a verseket, 

töredékeket, változatokat, olvasni a 

leveleket és rátalálni a kiadatatlan 

tanulmányokra, esszékre. Ezekb�l ál-

lítottam össze az Álom egy könyv-

tárban cím� Áprily-kötetet. A  Pet�fi  

Irodalmi Múzeumban alakult ki éle-

tem egyik meghatározó barátsága is: 

itt találkoztam Tamási Áronné Bokor 

Ágotával, aki a könyvtár munkatársa 

volt. Tamási és Erdély aztán hol búvó-

patakként, hol nagy sodrású folyóként 

vonult végig az életemen. A  Felvidék 

után a Királyhágón túli izgalmas világ!

1978-ban átkerültem szerkeszt�-

nek a Szépirodalmi Könyvkiadóba, 

ahová a korszak legjelent�sebb alko-

tói jártak be a szerkeszt�ségi napo-

kon. Olyannyira megillet�dtem, hogy 

szobatársam, Domokos Mátyás rám 

szólt, hogy ne kopogjak már az aj-

tónkon. Illés Endre, a kiadó legendás 

igazgatója szerint „a  lektor minden-

ev�”. Olvasni kellett tehát dilettánso-

kat, kezd� írókat-költ�ket, szerkeszte-

ni-kontrollálni kortársakat és klasszi-

kusokat. Id�közben örömmel és sok 

munkával sajtó alá rendeztem két 19. 

századi emlékiratot is: Degré Alajos 

és Újfalvi Sándor visszaemlékezéseit, 

és nagy szeretettel foglalkoztam a 

Magyar Levelestár cím� sorozattal. 

Több tanulmányt írtam, számtalan kö-

tet jegyzeteit, mutatóit készítettem el. 

F�szerkeszt�ként feladatom lett a ha-

táron túli magyar könyvkiadók anya-

országi ügyeinek koordinálása. Barát-

ságok szöv�dtek Ungvártól Újvidékig, 

Bukarestt�l Pozsonyig. Borozgatások 

és csempészett kéziratok, emlékeze-

tes utazások és találkozások.

Sajnos át kellett élnem azokat 

az éveket is, amikor „piacosították” 

a kultúrát. A Szépirodalmi sem mene-

kült meg: a kiadó új tulajdonosa – egy 

boltért – egyik napról a másikra meg-

szüntette a híres intézményt. A könyv 

eladása profi tot hozott, a  készítése 

meg csak vitte a pénzt. Hová lett a ha-

talmas érték� archívum? Az évtizedek 

alatt összegy�lt, a  legkiválóbb m�vé-

szek által készített borítótervek gar-

madája, a rengeteg fotó? Az irodalmi 

és történelmi érték� dokumentumok? 

Nyugdíjba menetelemkor a saját ira-

tai mat sem találtam meg…

1983-ban kötöttem házasságot dr. 

Bodrog Miklós evangélikus lelkésszel, 

aki pszichoterapeuta is volt, C. G. Jung 

m�veinek avatott fordítója, szakköny-

vek írója és evangélikus énekek szer-

z�je. 1992-ben a caracasi protestáns 

gyülekezet meghívta �t lelkészének, 

én pedig a magyar kolónia mindene-

se lettem. Elkápráztatott a leny�göz� 

trópusi fl óra, fauna, új barátságok kö-

t�dtek, a Kárpát-medencei magyarság 

sorskérdései után megismerhettem 

az emigráció világát, olvashattam a 

korábban itthon tiltott irodalmat.

Egy év elteltével, 1993-ban ért az 

a megtiszteltetés, hogy Sára Sándor 

hívására az akkor induló Duna Televí-

zió szerkeszt�je lettem. Embert pró-

báló, ám a teremtés gyönyör�ségével 

megáldott id� következett. A Dunának 

nem volt technikai háttere, hiányoztak 

a stúdiók, a vágószobák, az archívum, 

az irodák szerte a városban voltak… 

Én például Sára Sándor korábbi fi lm-

gyári szobájában kaptam többedma-

gammal egy asztalt. A televízió azon-

ban m�ködött: pápai áldással, amire 

bizony rá is szorultunk! Aranyszabály, 

hogy a képerny� nem maradhat sötét.

Megkezd�dött a m�sorkészítés, 

rám az irodalom várt. A Duna Televí-

ziót kitör� örömmel fogadták a néz�k, 

f�ként a határokon túl él� magyarok, 

de nagy volt az ellenszél is. Gyakran 

kerültem olyan helyzetbe, hogy a fel-

kért riportalany, akinek korábban szer-

kesztettem a könyveit, visszautasított: 
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„A Dunának még a te kedvedért sem 

nyilatkozom.” De gy�ztünk!  Amiért 

dolgoztunk, az hamarosan a világ leg-

jobb kulturális televíziója lett. Az én 

számomra a legnagyobb öröm az volt, 

hogy a magyar költészet legfontosabb 

alkotásait a korszak legnagyobb ma-

gyar színészeivel rögzíthettem. (Els� 

munkáim egyike volt tíz vers felvétele 

Bessenyei Ferenccel.) Belépésemkor 

egyetlen karcos fekete-fehér versfel-

vétel árválkodott a fi lmtárban, mikor 

nyugdíjba mentem, nyolcszázra n�tt a 

számuk! És elkészültek az ünnepi ösz-

szeállítások, a könyvszemlék, kés�bb 

a Tálentum sorozat portréi, a  Sziget 

televíziós esszéi. 1997-t�l m�vészeti 

f�szerkeszt� voltam.

Boldogan gondolok vissza a mil-

lennium két évére. Kamerával jártuk 

az ünnepl� országot: tudósítottunk 

a szoboravatásokról, a  kiállításokról, 

a  kis falvak rendezvényeir�l, a  vers-

mondó fi atalokról és az Ezer eszten-

d� cím� millenniumi olvasókönyv ün-

nepélyes átadásáról. Szívszorító volt, 

amint a szépen öltözött gyerekek vo-

nultak a helyi kultúrházba, stadionba. 

Meghatódva emlékszem erre, hiszen 

személyesen is közöm volt hozzá: 

Nemeskürty István kormánybiztos en-

gem bízott meg a könyv összeállítá-

sával. Nagy gonddal és felel�sségtu-

dattal dolgoztam rajta. Tudtam, hogy 

az anyaországban és a határokon túl 

500  000 els� osztályos gyerek csa-

ládjában ez az ajándék könyv a követ-

kez� generációt is emlékezteti majd 

államalapításunkra, Szent Istvánra, 

a kereszténység felvételére. Verba vo-

lant, scripta manent!

2006-ban saját kérésemre meg-

váltam a Duna Televíziótól, nyugdí-

jas lettem. Pontosabban beteg édes-

anyám és férjem gondozásával, ápo-

lásával váltottam fel a televíziós mun-

kát. Hálás vagyok a Gondvisel�nek 

azért, hogy eleget tudtam tenni ennek 

a kötelességnek. Férjem 2009-ben 

halt meg, 2001-t�l emléktábla �r-

zi emlékét kibocsátó iskolájának fa-

lán, 2012-ben pedig gondozásomban 

megjelent Fények és árnyak cím� 

tanulmánykötete és Rendeltetés cím� 

verseskönyve.

Az otthon végezhet� feladat nem 

fogyott el. A  kiadóktól vártak a szer-

kesztésre váró kéziratok, elborított 

több ezer oldal Németh László-ta-

nulmány sajtó alá rendezésre várva, 

dolgoztam a Magyar M�vészeti Aka-

démiának, és folytattam, amit Tamási 

Áronné Bokor Ágota rám bízott: két 

évtizeden át kuratóriumi elnökként 

gondoskodtam a Tamási-hagyatékról, 

intéztem a jogi ügyeket, az erdé-

lyi ösztöndíjas egyetemisták dolgát, 

2001-t�l pedig a Digitális Irodalmi 

Akadémia szakért�jeként gondozá-

somban váltak az interneten hozzá-

férhet�vé Tamási Áron m�vei.

A 2016-os esztend� gyökeres vál-

tozást hozott az életembe. Férjhez 

mentem és részben vidékre költöz-

tem. Borsi Bélával most egy kis falu-

ban élek. Sokadszorra olvasom újra a 

„nagyokat”, napjaimat széppé teszik 

az általam ültetett virágok, vetemé-

nyeim. Lesem a madarakat, és Pu-

szika nev� kutyánkkal holdtöltekor a 

kertben üldögélünk éjjelente, hogy � 

szabadon részt vehessen a környék 

ebtársadalmának kóruséletében.

Hetven fölött már gyorsan „múlik 

a jöv�nk” – kedves költ�met, Nagy 

Gáspárt idézve.
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Deák Bill Gyula
blues-énekes (Budapest, 1948. november 8.)

– Induljunk visszafelé az id�ben: mi-

re készül a hetvenedik év táján?

– Ami a közeljöv�t illeti, novem-

ber 9-én lesz a Papp László Arénában 

egy Deák Bill ’70 koncertem. Hobo 

lesz az egyik vendég. És még lesznek 

mások is. Azért nem kis dolog ez, ha 

a hetedik ikszbe lép az ember.

– Kicsit távlatosabban: vannak 

még tervei? Zenészként, magánéle-

tében tervez-e még az ember?

– Hát hogyne tervezne! Persze. Szeretnék majd valamikor, ha nem is az 

idén, de jöv�re egy jó lemezt csinálni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Mi kon-

certezünk, egész évben játszik a Deák Bill Blues Band: kisebb fesztiválokon, 

kis klubokban is. Aztán nyáron a nagy fesztiválok. Természetes, hogy tervezget 

az ember.

– Mintha nem hetvenéves lenne, hanem ötven…

– Nincs megállás.

– Ha visszatekint az eltelt évtizedekre, mik voltak élete hangsúlyai? Kérde-

zem az embert, kérdezem az el�adóm�vészt.

– Velem nagyon nagy dolgok történtek tizenegy éves koromban. Én soha 

nem akartam zenélni. Tizenegy éves koromban elvesztettem a lábam orvosi 

m�hiba miatt. Tragikus dolog volt az életemben és egy nagy törés, de aztán 

segített a zene. Bejött a beatzene Magyarországra: a Beatles, a Rolling Stones, 

az Animals, és elkezdtem énekelgetni – így kezd�dött el ez az én életem. És 

hát a futballt, a sportot ma is nagyon szeretem, a vízilabdától kezdve a kosár-

labdáig, a bokszig mindent.

– És a magánéletben?

– Elvagyok, jól vagyok. Az asszony is hetvenéves, és jól megvagyunk. Van 

egy gyönyör� unokánk, Deák Bill Gyulának hívják. A fi am fi a.

– Hit, akarat, alázat. Én ezeket a szavakat fontosnak tartom, amikor Deák 

Bill Gyulára gondolok. Mi vezette vagy sarkallta annyi évtizeden át az �szinte 

szerepvállalásokra és teljesítésekre, a helytállásra?

– Szerepvállalások… Hát azok a színházi dolgok voltak, amelyekben részt 

vettem. Közöttük a legnagyobb az István, a  király. Aztán jött egy csomó 

rockopera. Az Attila, az Isten kardja; majd a Jézus Krisztus szupersztárban a 

Panasztikus Simon… John Fitzgerald Kennedy, abban is szerepet vállaltam, 

énekeltem. Aztán az Itt élned, halnod kell, a Zúgjatok, harangok, A költ� visz-

szatér. Számtalan rockoperában játszottam sok-sok emberrel, rengeteg barát-

ság köt�dött. És hát a hit: az a lényeg. Én hiszek a jó Istenben a magam mód-

ján. Szeretni kell azt a dolgot, amit az ember csinál, én így vagyok vele. És ha 

lemegyek vidékre vagy akárhova, ott a szívem-lelkem kiteszem, nem hiszem, 

hogy bárki nálam jobban megadná a tiszteletet Magyarországon a közönségé-
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nek, mert én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem �ket, és ez tükröz�dik is 

a koncertjeimen. Mikor kiabálják, hogy „Bill a király!”, és tapsolnak és örülnek 

az emberek. A végén odajönnek autogramot kérni, fotózkodni… sokan sírnak 

is a koncerteken.

– Volt az életében, azon az orvosi m�hibán kívül, ami helytállásra okot 

adó, küzdelmes id�szak volt?

– Igen, helytállásra szükség is volt, mert rólam régen azt mondták, nem 

vagyok színpadképes meg képerny�képes a fél lábam miatt. Csak azért is meg 

kellett mutatni. Örülök neki, hogy a hozzám hasonló embereknek példát tudok 

mutatni, hogy nem szabad feladni. Hittel kell ezt csinálni, mert mindenkiben 

vannak értékek. Nem szabad feladni semmit, nem szabad elcsüggedni. Csak 

el�re, el�re, és ha az ember valamiben hisz, abból lesz is valami, ha van benne 

kitartás. Odaadással és szeretettel, ez a lényeg.

– És akkor térjünk vissza a végén a kezdetekhez. Olvastam, tudjuk, hogy 

feketehangú fehér énekesnek titulálta… ki is?

– Hát igen, Chuck Berry mondta ezt, amikor együtt játszottunk… Chuck 

Berry el�tt játszott az Old Boys, én angolul énekeltem egy dalt. Ekkor jött 

Chuck Berry, de nem látott engem. Azt hitte, egy fekete ember énekel, mire 

mondták neki, nem, ez egy magyar ember, s akkor azt válaszolta, ilyen fekete-

hangú fehér embert � még nem hallott. Nagyon nagy elismerés volt ez nekem.

– És hogy indult ez a pálya? Az indulásáról egypár szót.

– A pálya úgy indult, hogy elvesztettem a lábam, ahogy ez elején mondtam 

már…

– Ett�l nem lesz még valaki énekes. Más indítéka is kellett hogy legyen.

– Persze hogy kellett. Szegény családból származom, ámbár Deák vagyok. 

Csórók voltak a szüleim: vasönt� volt apám, anyám dohánybeváltóban dolgo-

zott, ahol Hofi  Géza szülei is, és hát ez volt a kiugrási lehet�ség, mivel már a 

sporttal nem tudtam mit kezdeni, bár imádom a sportot a mai napig: „Éljen 

a Fradi!” Elkezdtem énekelni, és ez volt az indítás. Aztán játszottam: az els� 

nagy, komolyabb zenekarom, amelyikkel országos ORI-vizsgát tettünk, a Sztár 

volt. Így indult. Játszottam rengeteg zenekarban, barátaimmal is játszottam 

mint vendég, sokszor muzsikáltam a Syriusszal, Orszáczky Miklósékkal úgy, 

hogy közben a Pataki meg a Ráduly meg Veszelinov; Bencsik Sándor, Radics 

Béla, Hobo, Tátrai, Póka… Sok dzsesszistával is játszottam együtt: Babos Gyu-

lával, Szakcsi Lakatos Bélával, Tony Lakatossal, Füsti Balogh Gáborral, Jávor 

Vilmossal, igen sok emberrel… Nagyon-nagyon szép dolgok voltak ezek. És ha 

újra kezdeném, nem csinálnék semmit másképp. Csak zenélnék.

(Kérdez�: Szondi György)
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Zelei Miklós
író, újságíró (Kiskunhalas, 1948. november 8.)

Abban az évben szü-

letni rettenetesen ci-

ki. A fordulat éve volt, 

akkor semmisítettek 

meg minden demok-

ratikus gondolatot és 

gyakorlatot. Ahogyan 

Venedikt Jerofejev 

Walpurgis-éj, avagy 

a k�vendég léptei cí-

m� drámájában, Ba-

ka István – ugyancsak 

1948 – fordításában 

mondják: „én már 

kényszerzubbonyban 

születtem”. Abban is 

n�ttem föl.

Írni megtanultam közben. Ma is 

azt csinálom, és nagyon szeretem 

csinálni. Örömet okoz: elképzelni, 

végiggondolni, a  megírás folyamatát 

végigélni, Katira naponta ráhozni az 

idegbajt, ami állítólag az Alzheimer el-

len is jó, majd eljutni a célba és látni, 

hogy kész.

De azután?

Tavaly év végén volt Gazsó Ferenc 

Pályakép a szociológia sodrásában 

(Belvedere Meridionale, Szeged) cím� 

könyvének a bemutatója. A  könyvbe-

mutatón mondta a Budapesti Cor-

vinus Egyetem professor emeritusa: 

„1932-ben születtem, és soha nem 

éltem olyan korszak-

ban, amikor a magyar 

társadalom felszálló 

ágban lett volna.”

Azután így, e  sze-

rint.

Vagyis öröm a „csi-

nálás”, de mi legyen a 

kész m�vel? Épp ma 

reggel, miel�tt elol-

vastam volna Szondi 

György barátom fölké-

rését az évértékel�m 

megírására, gondol-

tam rá, hogy az elké-

szült munkáimat kido-

bom. Így nem okozok 

senkinek kárt a kiadására fordított 

adófi llérek elorzásával. Nem rabolom 

senkinek az idejét, akit alattomos 

csábítással sikerülne rávennem, hogy 

olvassa el. És az én örömöm is meg-

marad.

Megcsinálom. Kidobom.

Megcsinálom. Kidobom.

Megcsinálom. Kidobom.

A  negyedik a ráadás: megcsiná-

lom, kidobom.

És mindenki jól jár.
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H�na Gusztáv
harsonam�vész (Budapest, 1948. november 10.)

1968–73 között a Liszt Ferenc Zene-

m�vészeti F�iskolán folytattam tanul-

mányaimat, 1978–79-ben ösztöndíjat 

nyertem a Floridai Állami Egyetemre. 

1990-t�l a Liszt Ferenc Zenem�vészeti 

Egyetemen tanítok, 1999-t�l egyetemi 

docensként. Id�közben habilitáltam, és 

2004-ben megszereztem a DLA doktori 

fokozatot. Tizenkét évig (2001 és 2013 

között) voltam a fúvós tanszék vezet�je.

2010-ben mentem nyugdíjba. 1972-

t�l a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja voltam szólóharsonás be-

osztásban. Modern Rézfúvós Együttes alapítása (1974), H�na Harsona Quartet 

alapítása (1983), szólóturné az Egyesült Államokban 1989-ben és 1990-ben.

Az életem mottója Édesapám tanácsa volt, ami elkísért egész pályámon: „Édes 

fi am, nem számít, hogy mi leszel, ha utcasepr�, az sem baj, csak jól seperj!”

Vendégtanári állások, el�adások, mesterkurzusok: Németország, Francia-

ország, Egyesült Államok, Norvégia, Ausztria, zs�rizés Prágában, Brnóban, 

Moszkvában.

Díjak, kitüntetések: nemzetközi harsonaversenyeken (Toulon, Ancona), 

Liszt-díj (1992), Artisjus Zenei Alapítvány díja (2002), Bartók–Pásztory-díj (2013) 

Fotó: Sárközy Marianna

Medvigy Endre
irodalomkutató, szerkeszt� (Budapest, 1948. november 18.)

Felmen�im kárpátal-

jaiak, felvidékiek, par-

tiumiak és erdélyiek, 

mindkét ágon jogá-

szok. Apai nagyapám 

Trianon után nem kí-

vánt felesküdni a ro-

mán alkotmányra, így 

családjával Nagyvárad-

ról a megcsonkított 

Magyarországra repat-

riált. Én a Kárpát-me-

dence f�városában, 

Budapesten szület-

tem. Apámat mint osz-

tályidegent az ötvenes 

évek elején kitelepítet-

ték a Berettyóújfalu-

hoz közeli Nagyrábéra. 

Nagy Imre els� minisz-

terelnöksége idején 

jöhettünk vissza a f�-

városba. Az 1956-os 

forradalom kitörését, 

az október 23-i tünte-

tést nyolcéves gyerek-
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ként Károly körúti lakásunk ablakából 

néztem – a Kossuth-nótát énekl�, 

a forradalom jelszavait skandáló lelkes 

tömeget ma is �rzi az emlékezetem.

Három leánygyermek édesapja va-

gyok, feleségem nyolcosztályos gim-

náziumban magyartanár.

Az ELTE jogi karán 1977-ben sze-

reztem diplomát. Rektori engedéllyel 

írt disszertációm témája: a  két há-

ború közötti magyar irodalom és az 

1937-es Vásárhelyi Találkozó.

1973-tól, a Pisztrángok kara cím� 

erdélyi magyar irodalmi est bemuta-

tásától 1991-ig az Egyetemi Színpad 

szerkeszt�je voltam. A  Pesti Vigadó 

felkérésére is komponáltam m�so-

rokat: 1986-ban Kós Károly-estet, 

1994-ben Domokos Pál Péter-emlék-

estet. (Ez utóbbi rendez�je Novák Fe-

renc Kossuth-díjas koreográfus.)

Az Egyetemi Színpadról, m�vé-

szeti titkári állásomból a hatalom 

elmozdított, ezért 1978-tól 1979-ig 

antikváriumi eladóként kerestem ke-

nyeremet. Könyvesként ismerkedtem 

meg a hazalátogató Püski Sándorral 

és Bed� Györggyel, a  Kairosz Ki-

adó kés�bbi vezet�jével is. 1981-t�l 

1991-ig a fi atal el�adóm�vészekb�l 

és népdalénekesekb�l álló Forrás Kört 

vezettem. 1984-t�l 1990-ig Benda 

Kálmán történész mellett a Ráday 

Gy�jtemény tudományos munkatársa 

voltam. Részt vettem az 1988. június 

27-ére, a H�sök terére meghirdetett, 

Erdély falvait, magyar építészeti em-

lékeit véd� tüntetés megszervezésé-

ben. Szervez�munkámért – a tüntetés 

többi szervez�jével együtt – Márton 

Áron-emlékérem kitüntetésben része-

sültem 1988 novemberében.

1988–1989 között a Veres Péter 

Társaság titkáraként, 1989-t�l 2009-

ig a Püski Kiadó küls� szerkeszt�je-

ként tevékenykedtem. 1990-t�l 1994-

ig az MDF Akadémiát, 1993-ig a rend-

szerváltó párt m�vel�dési bizottsá-

gát vezettem a Bem téri székházban. 

1995-t�l 1999-ig Pozsgay Imre rektor 

úr mellett a Szent László Akadémia 

dékánja, 2000-t�l 2011-ig az MVSZ 

Szent László Akadémia elnöke voltam. 

A  Bocskai István Szabadegyetemnek 

megalakulásától, 1999-t�l megsz�né-

séig el�adója voltam, ezen a fórumon 

is számos el�adást tartottam eltaga-

dott íróinkról. 2010-ben két szemesz-

teren át a XX. századi magyar iro-

dalom mell�zött alakjairól tartottam 

el�adás-sorozatot a Miskolci Bölcsész 

Egyesület Magánegyeteme kihelyezett 

tagozatán, Budán. 2001-t�l 2011-ig 

a Magyarok Háza m�vészeti igazga-

tójaként el�adásokat és kiállításokat 

szerveztem a Duna-táj, a  történelmi 

haza szellemi és tárgyi emlékeit nép-

szer�sítend�.

1997-t�l 2012-ig a Kárpát-me-

dencei Irodalmi Társaságok Szövetsé-

ge tevékenységét, vándorgy�léseinek 

szervezését elnökként irányítottam.

1988-ban clevelandi József Attila- 

díjat kaptam, 2012-ben Obersovsz-

ky Gyula-díjat. 2014-ben a Bethlen 

Gábor Alapítvány Teleki Pál-érdem-

éremmel tüntetett ki magyarságszol-

gálatom elismeréseképpen. 2018-ban 

Csömör Kincse díjat kaptam a Nevem 

a végtelenben cím� Sinka-kötet meg-

szerkesztéséért.

A  nyolcvanas évek elejét�l Po-

mogáts Béla irodalomtörténész és az 

Irodalomtudományi Intézet erkölcsi 

támogatásával Sinka István és más 

mell�zött magyar írók munkásságát 

kutattam. 1981-t�l publikálok rend-

szeresen, tanulmányaim és forrás-

közléseim jelentek meg a kecskemé-

ti Forrásban, a  debreceni Alföldben, 

a Confessióban, a miskolci Napjaink-

ban és a Holnapban, a  békéscsabai 

Bárkában, a  Hitelben, a  Havi Magyar 

Fórumban, a  Partiumban, a  Trianoni 
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Szemlében, valamint más folyóiratok-

ban. 1986-tól, nagyobbrészt kutatási 

eredményeimet feldolgozva, 42 köny-

vet szerkesztettem és láttam el értel-

mez� el�szóval vagy utószóval.

Összegy�jtöttem Sinka István sza-

naszét megjelent ismeretlen verseit 

és prózai írásait, átnéztem és feldol-

goztam az özvegynél, Szín Magdánál 

és az OSZK-ban található irodalmi 

hagyatékot. 1987-ben Tornai József-

fel közösen szerkesztettem a Magvet� 

Kiadó számára Sinka István váloga-

tott verseit (Lovasok opál mez�kön). 

Ugyanebben az évben, Vészt�n jelent 

meg a szerkesztésemben a Megzen-

dül az erd� cím�, hagyatéki jelleg� 

Sinka-könyv. A  két Sinka-kötet és az 

1986-os Kelet Népe-antológia megje-

lenését követ�en vettek fel a Magyar 

Írószövetségbe. 2013 decemberét�l 

2016 decemberéig tagja voltam az 

írószövetség választmányának.

1993-ban Püski Sándor kiadója 

számára sajtó alá rendeztem és utó-

szóval láttam el Sinka István össze-

gy�jtött verseit (Nagy útakról hazatér-

ve I–II.). Ugyancsak a Püski Kiadónál, 

gondozásomban jelent meg Sinka Ist-

ván Kadocsa, merre vagy? cím� pró-

zakötete (novellák, publicisztikai írá-

sok, sajtónyilatkozatok). A Nap Kiadó 

In memoriam sorozata számára Sinka 

István-, majd Erdélyi József-emlék-

könyvet szerkesztettem (Anyám bal-

ladát táncol, 1999; Magányos csillag, 

2006). Domokos Mátyással igen har-

monikus, baráti jelleg� volt az együtt-

m�ködésem.

1997 óta gondozom, szerkesz-

tem, utószóval látom el a Kairosz 

Kiadó Nyir� József-életm�sorozatát. 

Eddig 18 kötet jelent meg ebben a so-

rozatban, a  19., a  Nyir�-emlékkönyv 

öt éve nyomdakészen várja a meg-

jelenést. Kutatásaimra, illetve Nyir� 

József hagyatékára épül A  csillagig 

ér� emberek cím� kétkötetes novel-

lagy�jtemény, a Mi az igazság Erdély 

esetében? cím�, a  szerz� emigrá-

ciós korszakát átfogó gy�jtemény és 

A Megfeszített címen közreadott drá-

makötet. Ugyancsak ebben a soro-

zatban jelent meg szerkesztésemben 

az Arénába �zve, az önéletrajzi íráso-

kat tartalmazó Nyir�-kötet. 2013-ban 

összegy�jtöttem, majd a Kairosznál 

megjelentettem a székely író sajtó-

nyilatkozatait (Meghitt beszélgetések 

Nyir� Józseffel). 2015-ben Székely-

zsomborban, a székely író szül�falujá-

ban Nyir� József-emlékszobát rendez-

tem be a Nemzetstratégiai Kutatóinté-

zet megbízásából.

1848-as és 1956-os antológiákat 

szerkesztettem a Püski Kiadó számá-

ra (1848, te csillag; 1956, te csillag). 

Az általam szerkesztett versantoló-

giák közül legközelebb áll hozzám 

A  magyarokhoz cím�, több kiadást 

megért „Bordó Biblia”. Alcíme: Ma-

gyarság- és istenes versek az Óma-

gyar Mária-siralomtól Trianonig és 

napjainkig. A  Fels�magyarország Ki-

adó és a Kiskapu Kiadó adta ki, ti-

zenöt év alatt több kiadást megért. 

2013-ban Adósságtörlesztés címen 

tanulmánykötetem jelent meg a Fel-

s�magyarország Kiadónál. 2017 óta 

tagja vagyok a Trianoni Szemle szer-

keszt�ségének.

Az elfelejtett vagy korábban nem 

ismert irodalmi értékek felkutatása, 

értelmezése, közzététele és elismer-

tetése eddigi életem, munkásságom 

legfontosabb feladata. Olyan küzde-

lem, amelyben évtizedek óta intézmé-

nyi háttér nélkül, sokszor magányos 

farkasként vettem, veszek részt – talán 

nem eredménytelenül.
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Gervai András
író, kritikus, újságíró, szerkeszt� (Budapest, 1948. november 30)

Hároméves lehetek. Kissvábhegyi – akkor már 

több éve államosított – villánk kertjében anyám 

kerget a ház körül, kezében vajas kifl ivel és alma-

gerezdekkel, etetni akar, mert soványnak tart és 

félt engem a világ minden bajától. � hosszú ideig 

háztartásbeliként otthon volt, aztán pénztárosn�-

ként egy presszóban savanyodott, sokat beteges-

kedett, haragban volt saját magával és a világgal 

is. Apám f�könyvel�ként ment nyugdíjba, de 

utána még biztosítási ügynökként gürcölt tovább, 

s haláláig fogyatkozó energiával, de szelíden, jó 

humorral t�rte anyám piszkálódásait. Szüleim és 

tragikus körülmények között született és elhunyt 

n�vérem alakja, az elsüllyedt éden, a  gyerek-

kor sok töredezett képe, a  családi viták légköre 

gyakran felbukkan emlékeimben. Ezt a közeget, 

világot – ahonnan életre szóló gátlásaimat, szorongásaimat, de a küzdésvágyat 

is hoztam magammal – Alagsori történetek cím� novelláskötetemben örökítet-

tem meg néhány évvel ezel�tt.

A sokban önmagamról mintázott h�s, Fél Gy�z� érzékeny, sérülékeny és 

sért�dékeny, érzelmileg kicsit mindig kamaszként viselked�, magányos fi gu-

ra, tipikus kívülálló. Maximalista, kicsit Don Quijote-i igazságkeres�, s emiatt 

gyakran keveredik konfl iktusokba. Szenved a Kádár-rendszer mindent átható 

hazugságaitól, az elhallgatásoktól, az eszmék hiányától, a  kett�s nyelvt�l és 

kett�s tudattól.

De addig, hogy regényként is olvasható könyvemben a traumáimat ki 

tudtam magamból írni, hosszú út vezetett. Gimnáziumi tanulmányok a Pet�fi - 

gimnáziumban, majd egy sikertelen felvételi és egy évig tartó kallódás után 

bejutottam az ELTE bölcsészkarára, amely szellemi, emberi értelemben oázist 

jelentett számomra a Kádár-rendszer szürkeségében. Sok barátságot, néhány 

nagy tanáregyéniséggel való találkozást és többféle inspirációt köszönhetek az 

itt töltött éveknek.

Diploma után az utcáról kerültem be a Magyar Televízió közm�vel�dési 

f�szerkeszt�ségére szerkeszt�nek. Akkoriban már rendszeresen publikáltam 

a Kritikában, s gyakori vendég voltam a Magyar Rádió Láttuk-hallottuk cím� 

m�sorában is. Ekkoriban végeztem el a MAFILM kétéves forgatókönyvíró-tan-

folyamát is.

1976-tól hét éven át szerkesztettem kényelmes körülmények között a (kicsit 

a Kádár-kori tudományosság és még inkább hivatal modelljéül is szolgáló) Ma-

gyar Színházi Intézetben színházi, esztétikai könyveket, kiadványokat, többek 

között az általam alapított Világszínházat is. 1983-ban váltottam, s elkerültem 

rovatvezet�nek a Film Színház Muzsikához, amelynél vagy két tucat neves író, 

költ�, fest�, fotós kollégája lehettem. Lubickoltam a baráti légkörben, imádtam 
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a munkámat. Ez az id�szak jelentette életemben az aranykort. A lap 1990-es 

megsz�nése után – amelyet traumaként éltem meg – a szakmai zenitjén lev� 

Magyar Nemzetnél, majd a Magyar Hírlapnál tevékenykedtem tovább. (Emellett 

a nyolcvanas évek végét�l néhány évig egy londoni lap budapesti tudósítója 

lehetettem. Pályám során egyébként publikáltam izraeli, kanadai, lengyel új-

ságokban is.)

Filmkritikusként három kontinensen sokat utaztam fi lmfesztiválokra; több 

helyen – így Berlinben – a nemzetközi fi lmkritikus-zs�ri tagja lehettem. A kul-

turális újságírásban különösen azt élveztem, hogy neves, számomra izgalmas 

hazai és külföldi m�vészekkel beszélgethettem. Ezek az interjúk is építették a 

személyiségemet.

Egy id� után azonban belefáradtam a napilapos robotba, 1994-t�l szabad-

úszó lettem. Néhány évvel kés�bb pedig abba is belefáradtam, hogy a határ-

id�k szorításában, újságírásból éljek meg. Nyugalomra vágytam, s arra, hogy 

kedvem szerint elmélyedhessek egy-egy témában. A  váltás eredménye: tíz 

könyv 1995 és 2017 között. (1975 és 1994 között három könyvet írtam.) Emel-

lett sokat publikáltam az Élet és Irodalomban és néhány folyóiratban, s  több 

könyvet, kiadványt is szerkesztettem.

Az elmúlt közel másfél évtizedben egyre jobban kezdett izgatni a XX. század 

történelme, f�leg a diktatúrák, jelesül a Rákosi- és a Kádár-korszak természet-

rajza. Két könyvemben (A  tanúk, Állami álomgyár) a  fi lmesek és a hatalom 

közötti kapcsolatot, a  fi lmkészítés társadalmi, politikai meghatározottságait 

elemeztem. Az érdekelt, hogyan érvényesült közvetve-közvetlenül a cenzúra, 

milyen politikai, kultúrpolitikai, társadalmi er�k, döntések formálták-deformál-

ták a fi lmszakma helyzetét, lehet�ségeit, a fi lmek létrejöttét, tartalmát, a fi lme-

sek öncenzúráját.

A  Fed�neve: „szocializmus” – M�vészek, ügynökök, titkosszolgák és a 

Titkos Magyarország – „Célszemély”: a  társadalom cím� könyvemben pedig 

a titkosszolgálatok m�ködését, módszereit, a hálózati személyek pályafutását 

vizsgáltam. Emellett igyekeztem minél többet megmutatni a történelem fogas-

kerekei közé került kisember életéb�l, a Kádár-korszak társadalmi viszonyaiból.

Örülök, hogy pályámon sok területen, sok szerepkörben kipróbálhattam 

magamat. Remélem, hogy a „próbatételek”, kihívások még folytatódnak. H�-

sömmel, Fél Gy�z�vel ellentétben – aki egyre inkább befelé fordult, önmagába 

zárult – úgy érzem, hogy én (pesszimizmusomat azért meg�rizve) egyre jobban 

kinyíltam, és a világra is egyre nyitottabbá váltam.


